
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, 06 de Outubro de 2013 :: Ano 10, N. 524

Aniversariantes
Outubro

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Lucas Tutui

Evangelização

Temas Avulsos

Denise Motta

CULTO 18h00
[Pregação]

Quando Deus Age
Fernando Leite

Ozebio Rolim
[Louvor]

06/10

www.ibcu.org.br

Programação Infantil :: Semear

Programação :: Escola Bíblica
Outubro | Horário: Manhã, 9h30

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:

08/10

07/10

09/10

10/10

11/10

12/10

LAISSA CHONE
PATRÍCIA MEDEIROS
REBECCA CHONE
ROGÉRIO PISCIOTTO

ADRIANE REIS
CAROLINA RIGUETTI
DÉBORA MELCHIADES
EDENILSON GIANNI
FABIO GRIGORIO
RAFAELA MENGONI

PAULO VELHO
ROSÂNGELA SILVA

LARISSA STOPIGLIA
LETÍCIA SILVA
MARIÂNGELA SICHMANN
MATHEUS FAVERI

ADALBERTO MACHADO
ALDA STEINSCHERER
CAMILO CORILOW
FÁBIO VIOLIN
FREDERICO VIEIRA
NELSON JOANINE
VINÍCIUS SANTOS

DENISE MOTTA
JOSELI RIBEIRO
REBECCA BEHAR
SANDRO SANTOS

ALEXANDRE MINGONE FILHO
ANA BEATRIZ PINTO
BRENDA LEITE
BRUNO LIMA
CLEIDE SPOLIANTE
GABRIEL ANAMI
GUILHERME CAMARGO
RAFAEL LEITE

O Magnífico Espírito Santo de Deus | NT
Vlademir Hernandes

O sofrimento chegou... E agora? | PS
Pedro Siena e Eduardo Carvalho

O livro dos Reis | C5
Guilherme Wood

Classe de Integração | C1
Wagner Fonseca (Coordenação)

Arte e Cristianismo | C3
Simone Menezes

“Os pequenos notáveis” | C2
Profetas Menores
Edson Rodrigues

Evangelizar - um mandato bíblico | N5
Henrique Blandy

Preparando-se para o casamento | MZ
Oswaldo Carreiro (Coordenação)

O Pós modernismo e a Batalha pela | C6 
Verdade

Alex Souza

Acamp PREAS 2013

Acampamento MAB
Cosmópolis-SP
R$ 190,00 (Parcelamos)

18 a 20 de outubro

Acamp PREAS 2013

Acampamento MAB
Cosmópolis-SP
R$ 190,00
(Parcelamos)

FAÇA SUA INSCRIÇÃO!



Vlademir HernandesO Bem mais Precioso

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

       O bem mais precioso que alguém pode encontrar na vida não é a felicidade. Existe uma 
utopia muito bem representada nas obras literárias seculares cujos desfechos são heróis 
que "viveram felizes para sempre". Tal utopia move bilhões de pessoas do mundo nesta busca 
pela felicidade. Todos querem ser felizes, e se aplicam vigorosamente à busca pela 
felicidade.
   A felicidade na sua concepção mundana, é garimpada em substratos terrenos - os 
prazeres, as conquistas e as alegrias desta vida terrena. Tal felicidade é sempre 

circunstancial e dependente de uma sucessão de satisfações transitórias. Neste conceito, não há felicidade 
duradoura. O cantor Odair José percebeu bem que: "Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes".
       O bem mais precioso que alguém pode encontrar nesta vida é conhecer o único Deus verdadeiro. Não há 
tesouro maior do que desfrutar da Sua graça salvadora e da Sua benevolência constante em um relacionamento de 
intimidade. Ser um �lho de Deus e estar seguro com o destino irreversivelmente garantido pelo poder do Pai 
Celestial não tem preço. Somente tal conhecimento pode produzir uma alegria duradoura, e portanto, uma 
felicidade incessante. Mas tal alegria e felicidade não são um �m em si mesmas. O conhecimento de Deus o é.
          O salmista expressa magistralmente o pensamento de Deus nesta questão. Em suas palavras percebemos que 
não há nada que esta vida possa proporcionar que seja levemente comparável ao maravilhoso privilégio de ser 
aceito em uma relação com Deus. "Porque a tua graça é melhor do que a vida; os meus lábios te louvam." (Sl 63:3).
          Se por um lado, a felicidade não é um �m em si mesma e nem pode ser encontrada à parte de Deus, por outro 
lado, parece que muitos cristãos que já se encontraram com Deus simplesmente não são verdadeiramente felizes. 
Eles têm o tesouro mais precioso que existe, mas não desfrutam da satisfação e prazer que deveriam ter em Deus. 
Alguns vivem miseravelmente angustiados, frustrados, insatisfeitos e em constante murmuração. Outros, buscam e 
pensam encontrar sua satisfação nos prazeres e alegrias terrenos, e não em Deus. Como isso pode ser assim?
          É lamentável, mas acontece. Um cristão pode perder a noção do quão precioso é conhecer o Deus altíssimo. 
Ele pode não dar o devido valor ao tesouro de valor in�nito que recebeu. A perda desta noção move muitos cristãos 
à mesma utopia mundana de tentar encontrar a sua felicidade garimpando nos mesmos substratos terrenos que 
um pagão garimpa. O resultado é enganoso. Muitos quebram a cara e colhem frustrações. Outros se iludem, 
temporariamente fascinados por suas conquistas. Pensam que são felizes e realizados, mas para Deus são 
miseráveis infelizes. Pensam que são ricos mas para Deus são pobres. Pensam que enxergam longe, mas para Deus 
são cegos. Ostentam vestes onerosas, mas para Deus estão vergonhosamente nus. 
         Este tipo de cristão é representado pela igreja de Laodicéia do Apocalipse - uma igreja repugnantemente morna 
e que causa náusea no Senhor: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente! 
Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca; pois dizes: estou rico e 
abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu." (Ap 3:15-17).
     A todos nós cabe considerar atenta e seriamente a advertência subsequente feita à igreja de Laodicéia: 
"Aconselho-te que de mim compres ouro re�nado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a 
�m de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a �m de que vejas. Eu repreendo 
e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e 
abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo." (Ap 3:18-20).

Oportunidade Profissional!?
Gostaria de convidar você para um café da 
manhã com o propósito de encorajar e 
orientar profissionais do nosso meio que 
estão em disponibilidade e buscam uma 
nova ou sua primeira oportunidade no 
mercado de trabalho. Teremos um tempo 
para meditação, oração e orientação.
Nosso encontro será no dia 09/10, às 7h00, 
na IBCU (sala C6).
Confirme sua presença: oswaldo@ibcu.org.br

          A verdadeira felicidade é decorrência do propósito maior de 
conhecer o Senhor e desfrutar da intimidade com Ele, que está à 
porta querendo entrar para que desfrutemos desta intimidade. 
Nele, e somente Nele somos verdadeiramente ricos. Nele, e 
somente Nele estamos vestidos e não expostos à vergonha. Nele, 
e somente Nele e enxergamos corretamente e não estamos 
iludidos pelas propostas mundanas. 
          Conhecer o Senhor é o bem mais precioso que existe. Que o 
Senhor mantenha-nos lembrados disso, e que nos discipline 
prontamente se porventura esquecermos.

Faça sua Inscrição

Pedido de oração: Oremos 
pelo progresso espiritual das igrejas

evangélicas neste país, para que
abandonem as tradições perniciosas

e se apeguem à Palavra de Deus.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

ENOQUE E ELIANE FARIA


