Aniversariantes

Maio/Junho

AO FAZER SUA CONTRIBUIÇÃO À IBCU, OBSERVE AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

27/05 HEITOR ORLANDINI

>> Coloque sua contribuição nos envelopes disponíveis
nas estantes laterais da Capela e preencha todos os
campos de forma legível.

OSVALDO KAIZE

28/05

ARIVALDO ALBINO
GLÁUCIA SILVA
MARLENE CAMPAGNOLI
NELSON NASCIMENTO
RICARDO TORRES
JULIO SILVA JUNIOR
RENATO FREITAS

29/05

JOSÉ REMÍGIO BRAGA
JOSÉ ROBERTO SOUZA
RENAN CAMPOS
SORAYA PEREIRA

30/05 CLAUDIA BRISOLLA
ESTER DANTAS
JULIA FERREIRA
URIKELLE JULIO

>> Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).
>> Caso você preﬁra o depósito em conta corrente, envie
um e-mail para denise@ibcu.org.br solicitando os
endereços bancários da IBCU ou através de boleto, no
nosso site, no link OFERTAS!

ATIVIDADES
Aconselhamento Bíblico
Para quem necessita de orientação e encorajamento
bíblico, disponibilizamos atendimento com conselheiros e
conselheiras capacitados, de segunda à sábado, na IBCU.
Horários e agendamentos podem ser feitos com a secretária,
através do telefone (19) 3289-4501 ou secretaria@ibcu.org.br
.

Plantão de Oração
Compartilhe seu motivo de oração conosco após os cultos, na
Sala de Oração . Utilize os cartões ou envie um e-mail para:
ministeriodeoracao@ibcu.org.br
.

31/05 ANA JULIA FRANCHINI

GECILDA AQUINO
GUILHERME FERREIRA
PEDRO FONSECA
RAQUEL SCHENEICKER
RENATA ANDREO

01/06 LUCAS CHONES

CULTO 18h00

CONTRIBUIÇÃO

LUÍS FELIPE ALONSO
MARLENE EKSTEINAS
NEUCI MAZZEL
OSWALDO CARREIRO
PAULA MORAES
VÂNIA GHENCEV
WÉLIDA MACEDO

Reunião de Oração
Aos domingos, às 8h30. Exceto no 1º domingo do mês.
.

Plantão do Ministério de Promoção Social
Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.
Nação Resgate Percussão: ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados,
16h00. Teatro: ensaio aos sábados, 9h30.
Arthur Guilherme :: a_guilherme@yahoo.com.br
Alvo | Escola de Esportes Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU
Yoshiya Suwa :: yoshiya@3sprojetos.com.br
Escola de Artes Às terças-feiras, 14h00.
GP Jovem | Ministério Jovem Aos sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br
Ensaio do Coral Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
Rua Tenente Alberto Mendes Jr., n. 05 - Barão Geraldo - 13084-529 - Campinas, SP
(19) 3289-4501 / FAX (19) 3289-3463

secretaria@ibcu.org.br

[Pregação]

Vós sois a luz do mundo
Fernando Leite
[Louvor]

Domingo,
o, 26 de Maio de 2013 :: Ano 10, N. 505

Ozebio Rolim

Programação :: Escola Bíblica
Maio | Horário: Manhã, 09h30
Viver por Modo Digno de Deus | PS
Vlademir Hernandes

últimas vagas!

Salmo 119 - Estudo e Devoção | NT
Fernando Leite
Relacionamento Conjugal | N5
Adalberto Vargas
A Vida de Cristo | C3
Saulo Tamburus
Como Viver com Deus | C5
Edson Rodrigues
CLASSE DE INTEGRAÇÃO | C2
Minist. Integração
Neemias - Restauração e Renovação | MZ
Wagner Fonseca e Douglas Costa

Programação :: Ministério Jovem
Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes
Quem sou eu?
Emil Sinclair

Programação Infantil :: Semear
Temos salas divididas por faixa etária. Para que
seu ﬁlho participe da sala adequada, procure a
Recepção Infantil: 0 a 3 anos, Recepção no
prédio próximo ao Templo; 4 a 11 anos,
Recepção no prédio antigo.

Adolescentes | Tenda
Seitas e Heresias
Lucas Fonseca
Jovens | C6
Colossenses - Uma Vida Alinhada
com o Senhor
Fabio Grigorio

www.ibcu.org.br

O “ponto fraco” essencial

Lucas Tutui

Certa vez, li em uma discussão em uma famosa rede social, dizerem que o ponto
fraco do cristianismo, é basear aquilo em que acreditam muito mais pela fé do que
pela razão, e este era o seu ponto fraco. Não descartando totalmente a razão,
sabendo que Romanos 12 fala sobre o nosso culto racional, que envolve razão,
emoção e fé, logo no momento em que li esta aﬁrmação, lembrei-me deste
versículo: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa
crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam”. Hebreus 11:6. O que é
fé? Respondendo biblicamente, fé, é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Hb
11.1
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, por meio dela é que cremos que o Universo foi formado
pela Sua palavra (Hb11.3), pela fé cremos que Jesus estava com o Pai na criação do Mundo. Pela fé de
Enoque, foi do agrado de Deus que ele não experimentasse a morte. Pela fé cremos que o próprio Cristo
criador de todas as coisas, abriu mão da Sua glória e veio padecer, sendo o sacrifício aceitável do Pai em
favor da humanidade, a qual estava morta em delitos e pecados. Pela fé cremos que Jesus ressuscitou dos
mortos, garantindo a nossa vitória e nos provando que seu sacrifício realmente foi aceito pelo Pai, e se não
acreditarmos nisso, a fé que dizemos ter é vã. Pela fé cremos que nascemos de novo, que o jugo do pecado
não está mais sobre os nossos ombros. Pela falta de fé, Tomé ouviu do próprio Cristo: Então Jesus lhe disse:
Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram". João 20:29
O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 11, nos resume a história de grandes homens de Deus, os quais
chamamos: Heróis da Fé. Você já se perguntou o porquê de eles serem chamados Heróis da Fé? Você teria
fé suﬁciente para construir um barco que coubesse um casal de animal de cada espécie e sua família, para
uma eminente inundação global? Você teria fé na promessa de ser pai, de um ﬁlho gerado por uma mulher
de 100 anos de idade, sendo esta mulher estéril? Você largaria tudo o que tem para ir a um lugar que você
nem sabia se de fato existia? Estes foram alguns exemplos, de homens que ao invés da dúvida, tiveram fé
naquele que os chamou. As Escrituras nos falam que: “Todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem
receber o que tinha sido prometido; viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram
estrangeiros e peregrinos na terra”. Hb 11.13. Pela fé cremos também que: “Toda a Escritura é inspirada
por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o
homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra”. 2 Tm 3.16-17 Sem fé é impossível
agradar e conﬁar em Deus.
A fé que temos pode nos fazer passar por loucos na maioria das vezes, porém se somos espirituais,
devemos entender que o que é espiritual é loucura para os homens. 1 Co 2.14 Para eles realmente a nossa
fé é uma fraqueza, um ponto fraco, porém para nós, ela é essencial.
MEMBRESIA
Membros recebidos por transferência:
- Antonio Santos

- Patrícia Santos

Membro recebido por testemunho:
- Marina Berti
Membros a serem recebidos por transferência:
- Joseli Ribeiro
- Shigeyuke Fujiy
- Enio Pereira
- Isac Emerick
- José Frota

- Inaise Ribeiro
- Mirian Fujiy
- Jessica Ferreira
- Danielle Emerick
- Marta Frota

- Simony Azevedo
- Elias Santos
- Tiago César
- Igor Azevedo
- Elismere Machado

- Luiz Munhoz
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- Carmen Munhoz

- Luiz Américo Nogueira

- Ana Amália Nogueira

- Ebenezer Bittencourt

- Marta Bittencourt

- Adriano Oliveira

- Lorena Oliveira

- Manuel Teixeira

- Ezequias Souza

- Iracy Panarelli

- Daniela Oliveira

- Felipe Oliveira

- Mateus Oliveira

- Jorge Mussi

- Julia Mussi

- José Roberto Paim
- Luana Paim
*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone
a doutrina ou conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15
dias, após este prazo serão automaticamente aceitos como
membros.

www.ibcu.org.br

venha servir no

RICARDO E RUTH BORGES

Pedido de Oração: Oremos para que o Senhor
abençoe o Encontro de Formação de Obreiros da CIEE
para toda América Latina, que se realizará na Venezuela
durante as quatro semanas do mês de junho.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/mis s oes

www.ibcu.org.br

