
CONTRIBUIÇÃO

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

de forma legível.

>>

>> depósito em conta corrente,

boleto,
OFERTAS!

>> contribuição nos envelopes
preencha todos os

campos

Coloque sua disponíveis
nas estantes laterais da Capela e

Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

Caso você prefira o envie
um e-mail para denise@ibcu.org.br solicitando os

endereços bancários da IBCU ou através de no
nosso site, no link

ATIVIDADES

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

Aconselhamento Bíblico

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

Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU

Aos  sábados. Informações:

Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem

Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.

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

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

ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados,
16h00. ensaio aos sábados, 9h30.
Arthur Guilherme ::

Yoshiya Suwa ::

Às terças-feiras, 14h00.

secretaria@ibcu.org.br

ministeriodeoracao@ibcu.org.br

.

.

.

Plantão de Oração

Plantão do Ministério de Promoção Social

Alvo | Escola de Esportes

GP Jovem | Ministério Jovem

Ensaio do Coral 

Reunião de Oração

Nação Resgate -

Escola de Artes - 

Percussão:
Teatro:

ministeriojovem@ibcu.org.br

a_guilherme@yahoo.com.br

yoshiya@3sprojetos.com.br
Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Pr

Domingo, 18 de Agosto de 2013 :: Ano 10, N. 516

Aniversariantes
Agosto

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Lucas Tutui

Encontro com Jesus

Temas Avulsos

Andrey e Bárbara

20/08

CULTO 18h00
[Pregação]

Alvo a Perseguir
Fernando Leite

Wanilton Mahfuz
[Louvor]

19/08

18/08

21/08

23/08

24/08

BIANCA OLIVEIRA
CLAUDIO PEREIRA
ENIO PEREIRA
LUIZ CORDEIRO
NATHALIA MAUDONNET

ELIANE FARIA
VINICIUS ROSSETTO

ALEXANDRE CAMPOS
LEONARDO GOMES
LUCA DILLENBURG
LUCAS BARROS
REGINA COSTA
VALMIR LAMARQUE

ANA ELISA FREDIANI
ANDRÉ MADUREIRA
EDSON SILVA
LUCAS BASSANI
MARIA FÁTIMA TEIXEIRA
ROBERT BROWN
RODRIGO RODRIGUES

BRUNA OLIVEIRA

ELISA PAUZER
GABRIEL GAROTTI

www.ibcu.org.br

Criação de Filhos - 6 a 11 anos | C3
Edson Ribeiro e Dante Stopiglia

Filosofia e Vida à Luz das Escrituras | C5
Juscelino Mendes

Paulo e Timóteo: Investindo em Vidas | NT
Paulo Velho

Princípios para uma Vida Saudável | N5
Aniel Chaves

Classe de Integração | C1
Coordenação: Wagner Fonseca

Treinamento de Professores - Semear | Mz
Ministério Semear

Cristianismo: Sofrimento, Perseguição e Martírio | C6
Wesley Silva e José Luiz

“Entendendo as Emoções Que Eu Senti...” | PS

Coordenação: Maria Sgnolf
(curso para mulheres)

Aconselhamento Bíblico | C2
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

Programação Infantil :: Semear

Programação :: Escola Bíblica
Agosto | Horário: Manhã, 09h30

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.

Série:

NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente 
com Marcelo e Amanda Berti 

pelo nascimento da Melissa no dia 
09/08 e com Eclair Jr. e Priscila Lino 
pelo nascimento da Lívia no dia 
12/08. Que o Senhor dê aos pais 
força, graça e sabedoria para criá-las 
em Seus caminhos.



Planejamento e Espiritualidade Vlademir Hernandes

www.ibcu.org.br www.ibcu.org.br

Estabelecer metas para a igreja é uma prática espiritual? Ao fazê-lo, não estaríamos 
tratando a igreja de maneira mundana, equiparando-a a uma empresa? Traçar planos que 
envolvem a igreja do Senhor não é uma atitude arrogante e presunçosa, uma vez que é 
Deus quem dá o crescimento da mesma? Não seria mais "espiritual" ir caminhando sem um 
rumo bem de�nido em uma atitude oração sensível ao "mover" do Espírito e às portas que 
o Senhor abre ou fecha? 
Questionamentos desta natureza têm sido feitos por várias pessoas quando se deparam 
com a prática desta igreja de trabalhar com um modelo de planejamento estratégico que 

contempla tanto a de�nição de metas quanto de planos de ação para cada ministério, conforme a missão, visão de 
futuro e valores de�nidos para a igreja e para cada ministério.
Tenho percebido que boa parte das pessoas que fazem estes questionamentos são irmãos sinceros e bem 
intencionados, com dúvidas reais e que as apresentam com uma atitude adequada. Outros, entretanto, o fazem 
com uma postura hipercrítica, destrutiva e muitas vezes maledicente, tais como àqueles que Judas descreve como 
"difamadores de tudo o que não entendem" (Jd 1:10).
Sem ter a pretensão de esgotar o tema em um breve artigo, aventuro-me a partir de agora a considerar algumas 
re�exões com o objetivo de contribuir com aqueles que sinceramente ainda carecem de algum esclarecimento e 
também reforçar alguns conceitos para motivar ainda mais os que já aprovam e estão familiarizados com nossa 
prática. 
Em primeiro lugar, é importante considerar que alguns planos podem sim ser arrogantes e presunçosos. Estes nós 
não queremos fazer. Na epístola de Tiago, o Senhor nos alerta sobre isso (Tg 4:13-15). É importante perceber que o 
que a Palavra condena não são os planos em si, mas sim a atitude que despreza a vontade do Senhor. 
Nos planos que os ministérios fazem, agradar o Senhor e alcançar a Sua vontade deve ser uma premissa 
inegociável. Jamais a vontade moral do Senhor poderá ser transgredida com algo ilícito, por menor que seja. Os 
planos feitos deverão sempre almejar promover os progressos espirituais em conformidade com aquilo que as 
Escrituras revelam que é a vontade do Senhor para Sua igreja. Alguns exemplos: que mais pessoas sejam 
evangelizadas, que mais pessoas sejam assistidas socialmente, que mais irmãos conheçam cada vez mais a Palavra, 
que todos cresçam em maturidade e no serviço na igreja, que eduquem bem seus �lhos, que tratem bem seus 
cônjuges, que sejam �eis sustentadores da obra do Senhor, etc. 
Em suma, nossos planos devem perseguir satisfazer tanto a vontade moral quanto a vontade revelada que de�ne 
os progressos espirituais que o Senhor espera para seu povo. Jamais poderíamos, por exemplo, estabelecer metas 
de quantos se converterão com as nossas investidas. Não está ao nosso alcance de�nir isto. Seria presunçoso, pois 
depende da ação do Espírito e da resposta do evangelizado. Entretanto, podemos de�nir quanto recurso �nanceiro 
investiremos em ações evangelísticas e podemos perseguir um número expressivo e desa�ador de pessoas a serem 
evangelizadas. Para alcançar tal intento, podemos estabelecer várias frentes de trabalho evangelístico, que 
mobilizem muitos irmãos do nosso meio e que alcancem o objetivo desa�ador do planejamento. 
A ferramenta de planejamento auxilia muito neste cenário de perseguir objetivos desa�adores através de ações 
bem estruturadas e antecipadamente planejadas. Tal ferramenta de maneira nenhuma substitui a oração 
perseverante e a dependência constante do poder de Deus em cada realização. Estas últimas devem ser as 
protagonistas, enquanto a ferramenta tem um papel coadjuvante. Entretanto, esta correta noção do correto papel 
da ferramenta de planejamento não anula o fato de que a mesma traz contribuições signi�cativas ao ministério.
Não há mundanismo em se utilizar uma boa ferramenta com a intenção de dar o melhor para o Senhor. Muito pelo 
contrário. O simples fato de tal ferramenta ser utilizada pelas empresas do mundo, não faz da igreja nem uma 
empresa, nem uma organização mundana (pois esta não pode visar lucro e nem agradar a homens). O que esta e 
qualquer igreja precisa almejar é fazer tudo com a excelência da qual o Senhor é digno. Tal postura deve englobar 
tudo o que fazemos, para a glória do nosso Deus. Excelentes ferramentas de trabalho auxiliam na realização de 
trabalhos excelentes. 
Perceba que em paralelo à ferramenta de planejamento, a igreja também faz uso de uma série de outras 
ferramentas e recursos tipicamente "mundanos", sem que ninguém se incomode com eles. Nós usamos 
eletricidade, computadores, softwares, ar condicionado, câmeras de vídeo, projetores multimídia, etc. e não somos 
menos espirituais por isso. A metodologia de planejamento é mais uma ferramenta neutra, tal como as supra 
citadas e tantas outras que se adequadamente utilizadas, comunicam um zelo pela excelência nas coisas do Senhor. 
Infelizmente já me deparei com várias pessoas que tentam acobertar seu desleixo preguiçoso disfarçando-o de 
espiritualidade. O próprio Senhor é responsabilizado pela negligência à obra: "se não melhoramos foi por que Deus 
não quis". Que o Senhor nos guarde desta atitude, e que procuremos diligentemente fazer tudo o que estiver ao 
nosso alcance para alcançar a Sua vontade para a Sua igreja, em oração perseverante e dependência constante.
Hoje estão abertas as inscrições para participar do nosso planejamento. Se você é um membro desta igreja, escolha 
pelo menos um ministério e envolva-se no estabelecimento dos planos e na participação comprometida na 
execução dos mesmos para a glória de Deus. Esta é seguramente uma atitude muito espiritual!

De 12 a 24 deAgosto, o Pr. Oswaldo Carreiro 
estará de férias. 

Agenda de Pastores:

Todos os objetos encontrados na igreja até o 
mês de Julho (inclusive Bíblias) serão doados. 
Caso você tenha perdido algo é tempo de 
encontrar (estão no armário na N6).

Esquecidos e Perdidos

Pedido de oração: Oremos para que o Curt 
se recupere logo. Momento para cuidar

do corpo que não é de ferro.
Mais Informações

www.ibcu.org.br/missoes

CURT E MARTA KIRSCH
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