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Domingo, 12 de Janeiro de 2014
Ano 11, N. 538

CULTO 18h00
[Pregação]

Eclair JúniorEclair Júnior
[Louvor][Louvor]

Todos os Domingos
Das 9h30 às 11h15 

E eles foram Fiéis

Noé | NT
Luiz Américo

Paulo| N5
Denise

Pedro | MZ
Edilson

Davi | PS
Henrique

Elias| C6
Abdênago

19/Janeiro

Tristeza Sem Fim
Fernando Leite
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Programação :: Escola Bíblica Especial

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Pré-Adolescentes | Chalé 2
Adolescentes | Tenda

E eles foram Fiéis
Escola Bíblica Especial

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.

Programação Infantil :: Semear

CONTRIBUIÇÃO

ATIVIDADES

Caso você pre�ra 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!

Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

Coloque sua contribuição nos envelopes disponíveis
nas estantes laterais da Capela e preencha todos os

campos de forma legível.

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

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 - (Férias)
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

CAIO NEVES
LUCAS PIAU
NEME SARDIM

LUCAS MAGRI
RICARDO COTA

CAROLINA SANTOS
LAIS NEVES

LAURIANI SILVA
RAFAEL SCHNEICKER
RAQUEL RODRIGUES
RODOLFO SANTOS

RAFAEL SANTOS

BRUNA FERREIRA
EDSON ZENUM
MARCELINA BARSI

CAIO FRUNGILO
CÉLIA BUI
FELIPE COELHO
FELIPE STOPIGLIA
FLÁVIO GIARDIELLO
IVO LEME
JORGE MUSSI
JULIANA GIACHINI
KARINA BARROS

Aniversariantes

Janeiro
12/01

13/01

14/01

15/01

16/01

17/01

18/01

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

Falecimento
Comunicamos o falecimento do senhor 
Oswaldo, pai de Maristela Mattos no dia 07 de 
janeiro. Aos familiares, a nossa oração para que 
Deus os conforte e fortaleça.



Oswaldo CarreiroAnsiedade, incerteza, medo...

Certa ocasião, conforme o relato em Lucas 12.22-34, quando Jesus falava a uma grande 

multidão ao ar livre em uma encosta de montanha com vista para o mar da Galileia, Ele se 

preocupava sobre quem as pessoas mais temiam – a Deus ou aos homens. Qual a atitude que 

tinham em relação a Cristo?

Nesse discurso, Jesus fez uma lista signi�cativa de razões pelas quais não devemos ser 

dominados pelo medo e pela ansiedade. Certamente temos muitas e boas razões para nos 

Mais Informações:
www.ibcu.org.br/missoes

JOÃO E BEATRIZ RODRIGUES
Pedido de Oração:

Orem por perseverança e dedicação de todos os 
alunos do SEDI. Orem para que os facilitadores 
sejam bons motivadores de ensino. Orem para 

que aqueles que interromperam o curso, venham 
a retomá-lo. Orem para que possamos concluir as 

matérias já editadas  rapidamente e com 
excelência.

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

preocuparmos, quer na área de saúde, �nanças, emprego, família ou futuro; mas, a�nal por que nos preocupamos? Por 

que �camos a�itos em relação a essas coisas? Por que permitimos que a ansiedade nos a�ija ou até mesmo consuma 

boa parte da nossa vida? Somos propensos a justi�car nossa ansiedade apontando para o objeto da nossa 

preocupação, como se isso esclarecesse o problema ou a sua causa. Mas, note que Jesus nos leva a entender que as 

nossas preocupações tem sua origem em nós mesmos, no nosso coração e não nas circunstâncias em nossa volta. Na 

verdade, preocupamo-nos não por causa das incertezas desta vida, mas por causa de nós mesmos, dos nossos 

interesses e desejos que raramente são necessidades reais. É por isso que Ele disse: “Tende cuidado e guardai-vos de toda 

e qualquer avareza”. E, então, faz referência no texto a algumas formas de avareza que costumamos praticar: cobiça; 

ansiedade, pequena fé, desejo de controlar tudo e a avareza de juntar tesouro em lugar errado.

Temos sim, razões para nos preocuparmos por causa das incertezas desta vida. Jesus, porém, nos leva a razões muito 

melhores e maiores para não �carmos ansiosos e nem temermos o futuro. Re�ita sobre cada uma dessas boas razões 

para não andarmos ansiosos ou temerosos e, então, avalie em qual delas você tem falhado ou pecado:

1. Jesus nos diz que nossa vida é mais que comida e roupa. Essa é sua grande preocupação?

2. Jesus nos manda olhar o mundo a nossa volta e ver que somos mais preciosos que as aves. Ele cuida ainda mais 

de nós!

3. Jesus nos diz que a ansiedade não pode acrescentar nada à nossa vida. Não temos esse controle e poder, por 

mais ansiosos que estejamos. O que deseja controlar?

4. Jesus nos manda olhar para os lírios. Deus dá uma vida de glória aos seus �lhos!

5. Jesus nos lembra de que o Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades e nos adverte para que não nos 

entreguemos às inquietações. 

6. Jesus nos mostra o caminho da verdadeira liberdade e felicidade: Uma entrega da nossa própria vida a Ele, 

inteiramente sob Seu poder e cuidados. Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas e não o nosso “último recurso”!

Considere que nesta vida podemos perder ou deixar de obter todas as coisas pelas quais nos preocupamos. Mas, o 

Agenda de Pastores:
• De 02 a 17 de Janeiro, o Pr. Fabio Grigorio e o Pr. Vlademir 
Hernandes estarão de férias;
• De 09 a 28 de Janeiro, o Pr. Edson Rodrigues estará de férias;
• De 10 a 25 de Janeiro, o Pr. Lucas Tutui estará de férias.

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Vitor e Ana Paula 

Munhoz pelo nascimento do Bernardo  no dia 05/01 e 
juntamente com Fabien e Melina Roulet pelo nascimento da 
Alice  no dia 09/01. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-los em Seus caminhos.

melhor a desejar – o tesouro que não pode ser destruído 

e nem roubado – jamais iremos perder, mesmo tendo em 

vista um futuro tenebroso neste planeta. Além disso, 

Deus nos suprirá para que possamos dar generosamente.

Portanto, não esteja ansioso! Con�e inteiramente sua 

vida a Deus! Invista para acumular tesouro nos céus, 

empenhando-se por desfrutar do Senhor priorizando o 

estudo da Palavra, a constância na oração e a prática de 

boas obras para que Ele seja glori�cado! (Mt 5.16)


