Aniversariantes

Junho/Julho

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

30/06 BRUNO BLESA

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

CAROLINE FELICISSIMO
MÁRCIO PEREIRA
MARCIO ROGÉRIO PEREIRA
RACHEL MORAES

01/07

02/07

CAINÃ PAIM
ELIAS DRUMMOND
ESTEVÃO SILVA
ISABELA PATTARO
LAÍS COTA
MAGDA MOLINA
RENAN COSTA
VICTÓRIA FERNANDES
BRUNO MOSCOFIAN
MARINA MENDES
RICARDO TRINDADE JÚNIOR

03/07 GABRIEL SILVA

MICHELLE GARCIA
ROSYARA KILLING

04/07 ALBERTO SANTOS

MARIA JOSÉ CARDOSO
NAIR SZAMSZORYK
NATHÁLIA GRAVALOS
ROSANA MARINHO
SOFIA ONÓFRIO

05/07 FLAVIA PUGLIA

CULTO 18h00

CONTRIBUIÇÃO

>> 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
.

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

06/07 JOÃO MENDONÇA

MARCOS SILVA
MARIA OTÍLIA SANTOS
OTONIEL BERTI

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

Série:

[Pregação]

Valor da Vida
Fernando Leite
[Louvor]

Domingo, 30 de Junho de 2013 :: Ano 10, N. 510

Ozebio Rolim

Programação :: Escola Bíblica
Julho | Horário: Manhã, 09h30
1Tessalonicenses
“Encorajamento em Tempos de Luta” | MZ
José Marcos Santana
“Prioridades” no livro de Ageu | N5
Eduardo Tamburus
Ensinando a Bíblia em Grupos Pequenos | C3
Wagner Fonseca
A Salvação dos não Evangélicos | PS
Abdênago Lisboa
Temas Avulsos | NT
A Cada Domingo um Professor Diferente
Descoberta | C5
Equipe Descoberta
No dia 28 de julho teremos uma palestra para
todos no Novo Templo com Chip Zimmer,
preletor da Conferência Paciﬁcadores.

Programação :: Ministério Jovem
Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes
Milagres de Jesus
Marília Berti

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
Temas Avulsos
Lucas Tutui
Jovens | C6
Colossenses - Uma Vida Alinhada
com o Senhor
Fabio Grigorio

www.ibcu.org.br

QUE PAÍS É ESTE?

Vlademir Hernandes

Em 1978, o finado roqueiro Renato Russo compôs a canção de protesto "Que país é este" para
apresentar nos shows da sua banda punk, o "Aborto Elétrico". A música iniciava com os seguintes dizeres:
"Nas favelas, no Senado, sujeira prá todo o lado. Ninguém respeita a constituição, mas todos acreditam no
futuro da nação. Que país é este?".
A gravação da música só ocorreu nove anos depois, em 1987 por sua nova banda "Legião Urbana". No
encarte do álbum havia a seguinte explicação: "A música 'Que país é este?' nunca foi gravada porque
sempre havia a esperança de que algo iria realmente mudar no país, tornando-se a música então totalmente
obsoleta. Isto não aconteceu e ainda é possível se fazer a mesma pergunta do título."
O roqueiro morreu em 1996 em decorrência da Aids, sem ter visto nenhuma mudança relevante na nação. Trinta e cinco anos se
passaram e a sua pergunta ainda é pertinente: "Que país é este?".
O povo brasileiro é um povo naturalmente indignado pelas injustiças que tem que ver todos os dias. No nosso país, o cidadão de
bem é refém da bandidagem, temos medo da polícia, os assassinos não ficam presos e os políticos corruptos enriquecem
impunemente. Por aqui, empresários honestos são uma raridade, e quando encontrados, estão sendo esmagados pela concorrência
desleal e suas diversificadas práticas ilícitas que englobam a sonegação de impostos e a corrupção da fiscalização e do mercado.
O Estado brasileiro cobra de todos nós um preço muito caro para subsistir, (temos uma das maiores cargas tributárias do mundo),
e a contrapartida dos serviços públicos que deveria nos prestar está entre as piores do mundo. No Brasil, o ensino púbico está
moribundo, a saúde pública agoniza à morte, a segurança pública jaz em putrefação avançada.
Neste país, para uma empresa conseguir fornecer algum bem ou serviço para o Estado e suas instituições é preciso, em geral, se
corromper e "pagar" alguém para poder entrar e uma vez que se fornece, é preciso recorrer novamente à corrupção para "pagar"
outro para receber o que é devido. Quem depende do Estado e deseja obter o que precisa por vias lícitas, deve estar preparado para
um longo e extenuante martírio. Vergonhoso é um adjetivo extremamente ameno para descrever o caótico estado do nosso Estado.
Além de tudo isso, o caos vem se perpetuando pois nossa Justiça, que também não é imune à corrupção, via de regra é muito
lenta e incompetente para punir quem merece. Eventualmente quando o faz, falta-lhe o devido rigor para desestimular novos
transgressores (o número de "mensaleiros" presos fala por si.).
Ao olharmos para o clamor indignado do profeta Habacuque (609 - 597 a.C.), até parece que ele vivia no Brasil de hoje: "Até
quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti: Violência! sem que tragas salvação? Por que me fazes
ver a injustiça, e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim; há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se
enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida." Hc 1:2-4.
Nesses últimos dias temos verificado que a indignação popular finalmente se materializou através de uma enxurrada de
manifestações pelo país, deflagradas a partir do protesto pelo aumento no valor do péssimo transporte público. Tais manifestações
felizmente provocaram uma reação imediata do poder público. Os aumentos nos transportes foram revogados, assim como o
aumento nos pedágios de São Paulo. Na última 3a Feira, foi derrubada a PEC 37 (uma vergonhosa Proposta de Emenda
Constitucional que tentava limitar o poder do ministério público e favorecer ainda mais os corruptos) com uma esmagadora
vantagem de 430 votos a 9 com 2 abstenções. Tal proposta tinha reais chances de ser aprovada, não fosse o vigoroso clamor
popular.
Voltando ao tema desta reflexão emprestado da música: "Que país é este?" Este é um país onde a corrupção não está restrita às
esferas do poder. Ao contrário disso, é como um câncer que corrói a dignidade nacional. É um país onde tirar vantagem do outro é
motivo de orgulho, e não de vergonha. Sem ousar diminuir o valor das manifestações populares, é preciso admitir que este é um país
que fundamentalmente carece de Deus e carece de bons modelos éticos.
Frente à esta triste realidade, nós que somos povo de Deus, temos algumas opções diante de nós. Uma primeira opção seria sair
do país e ir viver em algum lugar melhor. Muitos têm escolhido esta alternativa. Uma segunda opção é se engajar em manifestações
pacíficas. Vários cristãos têm considerado esta que é uma alternativa válida no contexto democrático da nação. Uma terceira opção
é torcer pela melhoria do país, mas sem nenhuma participação direta em manifestações de protesto.
Entretanto, neste cenário social e político nacional, quero lembrar a todos nós membros a igreja do Senhor Jesus Cristo que há um
engajamento NÃO OPCIONAL para o povo de Deus, ordenado na Sua Palavra. Este engajamento seguramente trará contribuições
relevantes à nação, e fazer parte dele é um PRIVILÉGIO EXCLUSIVO do povo de Deus. Tal engajamento compreende em:
1-Orar fervorosamente pelo pais e por suas autoridades1.
2-Viver irrepreensivelmente no meio desta geração pervertida e corrupta 2 , mostrando em todos os nossos círculos de
relacionamentos pessoais e profissionais qual é o padrão da justiça e da moralidade do nosso Deus.
3-Socorrer o carente e o necessitado da nossa nação com os recursos que o Senhor tem nos dado 3.
4-Pregar responsavelmente o Evangelho verdadeiro4 que multiplica filhos de Deus transformados pela Palavra.
Comecei esta reflexão emprestando a indignação de um roqueiro, e termino-a emprestando a poesia esperançosa (e tomara Deus,
profética) do cantor João Alexandre, nosso irmão em Cristo: "Brasil olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil há
uma esperança! Volta teus olhos pra Deus, Justo Juiz!"
1 1 Timóteo 2:1-6
2 Filipenses 2:15
3 Proverbios 29:7
4 Mateus 28:19
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MEMBRESIA
Membros recebidos por transferência:
- Simony Azevedo
- Manuel Teixeira
- Marta Bittencourt
- Isac Emerick
- Lorena Oliveira
- Mirian Fujiy
- Cíntia Martins
- Iracy Panarelli
- Ana Amália Nogueira

- Luiz Roberto Munhoz
- Danielle Emerick
- Joseli Ribeiro
- Ezequias Souza
- José Onnetty Frota
- Luiz Américo Nogueira
- Carmen Munhoz
- Jessica Ferreira

- Inaise Ribeiro
- Adilson Castro Jr.
- Marta Frota
- Ebenezer Bittencourt
- Enio Pereira
- Adriano Oliveira
- Shigeyuke Fujiy
- Elismere Machado

Membros transferidos para outra igreja:
- Adriana Gushikem

Membros desligados: (geograﬁcamente distante)
- Eduardo Pina

- Else Pina

Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Daniel Oliveira Jr.
- Elione Souza
- Valéria Oliveira
- Luiz Eduardo Rossi

- Jhonatas Rezende
- Maryelle Rossi
- Mariana Souza

PAULO ADOLFO E RAQUEL
Pedido de oração:
Orem conosco por deﬁnições ministeriais.

Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

*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.

Membros recebidos por testemunho:
- Andrea Zambrano
- Edivaldo Cia
- Rosana Chone
- Luciana Santos

- Carlos Chone
- Tassiane Castilho
- Rosa Cia
- Jean Paulo Cruz
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Como ter acesso à relação de livros disponíveis?

Programe-se para juntos celebrarmos,

Entre no site da IBCU, acesse o catálogo de livros
disponíveis em www.ibcu.org.br/biblioteca. Você pode
procurar livros por TÍTULO ou por AUTOR. Caso queira, você
pode nos escrever pedindo uma sugestão de leitura, que
teremos o maior prazer em lhe indicar.

Dia 07 de Julho às 08:30 hs.

Depois de escolher é só enviar um email para
biblioteca@ibcu.org.br e retirar no escritório da IBCU.

a Ceia do Senhor

Como retirar os livros?

www.ibcu.org.br

