Aniversariantes

Julho

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

07/07 ANDRÉA ALMEIDA
KAZUE TAKAHASHI
VITOR ALBRECHT
08/07

09/07

BRUNO SOUZA
ELIO FERNANDES
EMILY DALAN
FELIPE DALAN
JÔNATAS ROSA
M. ISABEL DRUMMOND
EDUARDO FABBIO
FLORIANE COPETTI
JÉSSICA YAGUINUMA
JOANNA PEREIRA
JOÃO PAULO MELCHIADES
RUTH BRAGA

11/07 ANDREA ZAMBRANO
FILIPE MACHADO
TIAGO ORTINHO
12/07 DEMIAN MOSCOFIAN
ISABELA SIMONI
VALTER MALLIS
13/07 LUCAS ROCHA
MARCELO GONÇALVES

CULTO 18h00

CONTRIBUIÇÃO

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

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 - Férias
Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU
Yoshiya Suwa :: yoshiya@3sprojetos.com.br
Escola de Artes - Férias - Às terças-feiras, 14h00.
GP Jovem | Ministério Jovem - Férias
Aos sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br
Ensaio do Coral - Férias
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]

Unidos em Cristo
Fabio Grigorio
[Louvor]

Domingo, 07 de Julho de 2013 :: Ano 10, N. 511

Márcio Pereira

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 Infantil :: Semear
Temos salas divididas por faixa etária. Para que

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

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

www.ibcu.org.br

Em Busca de Bons Companheiros!

Lucas Tutui

Se você já teve a oportunidade de ler o livro do profeta Daniel no Antigo
Testamento, pôde perceber quantos livramentos extraordinários o Senhor lhe
deu. (Dn 2 e 6) Além de livrar a Daniel da morte, Deus também livrou três de seus
companheiros, eram eles: Hananias/Sadraque; Misael/Mesaque; e
Azarias/Abede-Nego. A Escritura fala que o Senhor lhes havia dado
conhecimento acima da média e por isso se destacaram dos demais sábios que
estavam a serviço do rei Nabucodonosor. (Dn 1.17) Você deve conhecer a história
dos amigos de Daniel. Eles foram jogados em uma fornalha ardente, pois não negaram sua fé no Rei
dos Reis, não adoraram e nem se prostraram diante da escultura de ouro que o rei Nabucodonosor
havia erguido. Interessante notar que eles tinham convicção que Deus lhes podia livrar
milagrosamente ou que pereceriam por não cumprirem a ordem do rei de adorar um deus falso. (Dn
3.17,18)
Saber do livramento grandioso dado por Deus nos alegra sobremaneira, pois é lembrar de
Sua grandeza, poder, amor e cuidado pelos seus filhos. Mas neste texto quero destacar a vida dos
companheiros de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. Lembrei-me deste versículo: “Um
homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se
rompe com facilidade.” Eclesiastes 4:12 Na vida de Daniel seus companheiros realmente eram
preciosos, pois mantinham um compromisso sério com Deus e se preciso fosse dariam a vida em lugar
de desonrá-Lo. O Senhor lhes deu tanto sabedoria, quanto maturidade. Daniel era temente e fiel a
Deus ao mesmo ponto, de que se preciso fosse entregaria sua vida também em adoração e devoção
somente ao Deus vivo, mostrando também maturidade e grande sabedoria interpretando sonhos.
Nós vivemos cercados por inimigos malignos e destrutivos, somos forasteiros neste mundo,
e precisamos de companheiros que estejam dispostos a passar por lutas e provações com maturidade
espiritual junto a nós. (1 Pe 1.1,17; 5.,8-9) Pense na situação em que Sadraque, Mesaque e Abede-Nego
estavam; se um deles estivesse disposto a se prostrar diante do deus falso de Nabucodonosor apenas
para poupar sua vida, como ficaria a questão do encorajamento para os demais? Talvez a história seria
diferente e tivesse um final triste e não encorajador como a que temos o privilégio de conhecer.
Vibramos com este exemplo de fidelidade até as últimas consequências, encorajamento mútuo,
crescimento em meio a provação, provar da poderosa mão do Senhor. Certamente Daniel era um
bem-aventurado, “pois não seguia o conselho dos ímpios, não imitava a conduta dos pecadores, nem
se assentava na roda dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação estava na lei do Senhor, e nessa lei
meditava dia e noite. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à
destruição!” Salmo 1
Diferente da maturidade apresentada por Hananias, Misael e Azarias, era a falta de
maturidade dos amigos de Jó, que ao invés de lhe trazerem consolo em meio a dor, trouxeram a ele
apenas mais perturbação e desânimo, tamanha falta de discernimento. (Jó 2.11-13) Cuidado com estes
companheiros, que não podem ser considerados más influencias por completo, mas também não lhe
proporcionam crescimento em maturidade e discernimento espiritual, necessários para um viver
agradável ao Senhor.
Com quem você tem se relacionado profundamente? Companheiros que buscam sabedoria
divina ou terrena? Amigos como os de Jó ou os de Daniel? Siga o exemplo de Daniel e se relacione com
pessoas que temem a Deus acima de todas as coisas, que buscam Sua face e vivem constante
crescimento espiritual e em maturidade com Ele, lembrando que o homem sozinho pode ser vencido,
mas dois com as características que encontramos nos amigos de Daniel conseguem defender-se do
mal.

www.ibcu.org.br

Faça sua inscrição no final do culto.

Festival Artístico 20
13
em Novembro

OTONIEL E IZILDA

Pedido de oração:
Orem conosco pelo nosso neto Andrey que
tem um problema de prolapso de reto
Mais Informações:

Músicas | Vídeos | F
ot
Teatros | Textos os
Prepare seu material
Em breve mais informaç

ões

www.ibcu.org.br/missoes
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Como ter acesso à relação de livros disponíveis?

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.
Como retirar os livros?

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

ORE PELO PROGRAMA!

www.ibcu.org.br

