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Domingo, 19 de Janeiro de 2014
Ano 11, N. 539

CULTO 18h00
[Pregação]

Cinthia LahrCinthia Lahr
[Louvor][Louvor]

Todos os Domingos
Das 9h30 às 11h15 

E eles foram Fiéis

Abraão | NT
Dante

José| N5
Valmir

Pedro | MZ
Edilson

Isaias | PS
Ricardo

Noé| C6
Luiz

26/Janeiro

Tristeza Sem Fim
Fernando Leite

www.ibcu.org.br
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Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 | Barão Geraldo - 13084-529 | Campinas, SP

(19) 3289-4501 | Fax: (19) 3289-3463 secretaria@ibcu.org.br

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

ALINE GUIMARÃES

GABRIELA KIRSCH

GIOVANNA SIENA

DAVI FREITAS

FILIPE PIAU

RUTH LEME

ALEXANDRE PIETRA

NATHAN MARINHO

ROSANA CHONE

FELIPE PREGO

SIMONE MENEZES

WELLINGTON FALCIROLI

ALEXANDRE SILVA

BEATRIZ CHAVES

HENRIQUE GIANNI

JOSIMAR BARROSO

VITOR MUNHOZ

CLÉLIA CORDEIRO
RENATA HERNANDES

Aniversariantes

Janeiro
19/01

20/01

21/01

22/01

23/01

24/01

25/01

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

Agenda de Pastores:
• 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.



Wagner FonsecaVocê é exemplo?

Esse é um grande desa�o, ser exemplo. Mas... exemplo em que e onde?
 
Na carta do Apóstolo Paulo a Tito, para igreja que estava na ilha de Creta, 
vemos que aquele povo tinha algumas particularidades nada agradáveis: 
mentirosos, preguiçosos, violentos e amante de discussões. O grande 

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

REINALDO E TINA 
Pedido de Oração:

Oremos pelo Sertão ,pelo favor do 
Senhor na vida daqueles nordestinos

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

desa�o de Tito era colocar ordem naquele local.  Veja que estamos falando de uma igreja, pois 
esperar que aqueles que não conhecem o Senhor tenham essa prática é uma coisa, mas os que 
confessam a fé em Jesus Cristo, isto deveria ser diferente. Podemos olhar para a igreja de Creta 
e tecer diversas críticas, mas como anda a igreja evangélica no Brasil? Presenciei uma cena, em 
um congresso de professores escola bíblica para crianças, onde os mesmos não respeitavam a 
�la para entrar em uma livraria, causando um empurra empurra. Isto porque esses são os 
professores, aqueles que deveriam dar o exemplo. Será que o discurso está de acordo com a 
prática?

Em Tito 1.7 Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, 
reverência, 8 linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não 
tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito.

 Tornar-se pessoalmente o modelo, o padrão a ser seguido ou imitado traz em si muita 
responsabilidade e ao mesmo tempo temor. Vivemos nos mais diversos cenários (familiar, 
pro�ssional, acadêmico, etc) e aquele que quer ser um exemplo, ou seja,  levar uma vida cristã 
coerente com a verdade do evangelho, não é fácil, pois a imoralidade, impunidade, 
incoerência estão sempre a nossa volta. Mas devemos ser um exemplo, com o objetivo de que 
aqueles que são contrários à verdade de Jesus sejam envergonhados. O ensino com retidão e 
com reverência, também é uma marca de como somos exemplo, ou seja, quando todos estão 
dizendo que é normal para as situações de imoralidade, se posicionar contrário por respeito as 
Escrituras isso é ser um exemplo, nada popular mas de acordo com as verdades do evangelho. 
Nosso falar seja sadio e agradável primeiramente ao Senhor, pois o adversário deve �car 
envergonhado com o que sai de nossa boca.

 Você é um exemplo? Essa pergunta é desa�adora, muito mais do que desejar ser um 
exemplo, precisamos constantemente da graça do Senhor para cumprir com esse desa�o.
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Faça sua inscrição ao �nal do culto
Retomamos os ensaios dia 04/fevereiro


