Aniversariantes

Setembro

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

01/09 Felipe Oliveira

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

Regina Lattaro
Mateus Oliveira
Rafael Lima

02/09 Claudete Kallaur

Enrico Santos
Pedro Puccinelli
Rafael Ghencev
Rosemeire Spanol

03/09 Eliete Bertoni
Italo Feitosa
Kaique Souza
Mateus Bueno
Patrick Ferro
04/09 Cristiane Nunes
Diogo Lopes
Elena Puccinelli
Lorena Dourado
Patrícia Santos
Pedro Nogueira

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!

Gabriel Oliveira
Romulo Guimarães
Walter Mahfuz

06/09 André Lessa

Caio Puglia
Lúcia Neves
Welbe Bragança

07/09 Liliam Camargo

Mirian Jovanini
Rosely Campos
Thaís Gama

[Pregação]

Sinais de Saúde Espiritual
Fernando Leite
[Louvor]

Ozebio Rolim

Domingo, 01 de Setembro de 2013 :: Ano 10, N. 518

Pr
Programação
:: Escola Bíblica
Setembro | Horário: Manhã, 9h30

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.
.

05/09 Airton Silva

Série:

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

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
(curso para mulheres)
Coordenação: Maria Sgnolf
Aconselhamento Bíblico | C2
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

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.

Faça sua Inscrição
Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes
História da Igreja
Paulo Alves
Adolescentes | Tenda
Temas Avulsos
Lucas Tutui

www.ibcu.org.br

Boas Obras

Edson Rodrigues

“Não somos salvos pelas obras, porém, fomos salvos para as boas obras”. Esta
máxima está embasada no texto abaixo
“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom
de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de
Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus
preparou antes para nós as praticarmos”. Ef 2.8-10
Olhando para as Escrituras, destaquei três características que determinam uma
boa obra:
1 - Uma boa obra precisa ter uma: “Motivação Correta”:
Há muita boa obra sendo realizada por motivos incorretos! Jesus no sermão da montanha apontou
para este equívoco:
“Tenham o cuidado de não praticar suas “obras de justiça” diante dos outros para serem vistos por
eles... Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já
receberam sua plena recompensa”. Mt 6.1-2
Socorrer os necessitados é uma atitude nobre, porém a motivação deles era extremamente pobre.
Estavam amplamente equivocados, aprovados pela sociedade, entretanto, reprovados em sua espiritualidade!
A motivação correta de uma boa obra é o Amor a Deus, que resulta em amor ao próximo.
“Não existe mandamento maior do que estes. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de
toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças”.... “Ame o seu próximo como
a si mesmo”. Mc 12.30-31
Quando amamos a Deus com inteireza de coração, alma e força o resultado automático será o amor ao
próximo.
2- Uma boa obra precisa ser realizada através de “Meios Corretos”:
É consenso na sociedade o pensamento e a prática que: “Os fins justificam os meios”.
No livro de Atos narra-se a conduta de Ananias e Safira que, vendendo uma propriedade ofereceram a
metade dos recursos captados dizendo que estavam ofertando para o socorro dos carentes a
totalidade do valor. Usaram a mentira para buscar reconhecimento na comunidade.
“Ela não lhe pertencia”? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a
pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. At. 5.4
O objetivo proposto era honroso, o caminho percorrido para tal finalidade foi vergonhoso.
Para que seja considerada uma boa obra, o que se realizamos precisa ter a finalidade e seus meios
dignos!

Grávida
Se você está com 6
meses ou mais de
gestação o Semear
gostaria de conversar
com você dia 1 de
setembro após o culto
na sala N5.

NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente
com Estevão e Bianca Silva pelo
nascimento do Lucas no dia 11/08.
Que o Senhor dê aos pais força,
graça e sabedoria para criá-lo em
Seus caminhos.
MEMBRESIA - Errata
Membros a serem recebidos por transferência: (*)

- Pedro Henrique Oliveira - Henrique Braga Jr.
- Priscila Mahfuz
- Bianca Mahfuz
- Wanilton Mahfuz
*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.

Promoção Social
O Ministério de Promoção Social necessita
de uma Geladeira e de um Fogão em bom
estado. Procure por João Sachi

3- Uma boa obra precisa ter “Propósito correto”:
Há muitas pessoas e organizações, falando e fazendo boas obras em nome de Deus, porém preocupadas com a exaltação, o brilho e a divulgação do seu próprio nome, direcionando os holofotes no foco
errado.
A exortação que encontramos na carta de Colossense 3.17,23 é a seguinte:
“Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por
meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e
não para os homens.”
O propósito de uma boa obra e a finalidade de tudo o que somos e fazemos é glorificar ao nosso Deus!
“As boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não
tornam mau o homem, mas o homem mau pratica obras más.” Martinho Lutero.

www.ibcu.org.br

VALENTIM E PRISCILA JARSKE
Pedido de oração: Orem pelas
nossas ﬁnanças e saúde.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

www.ibcu.org.br

