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vez? Já em Efésios 5:18 Paulo recomenda: “Não se 
embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo Espírito”.
Em I Coríntios 6:12 Paulo diz que “Tudo me é permitido, mas 
nem tudo convém. ‘Tudo me é permitido’, mas eu não deixarei 
que nada domine”. Perceba que em nenhum momento está 
sendo proibido o consumo da bebida, mas há uma ordem 
clara nas Escrituras em não permitir que nada, a não ser o 
Senhor  “domine” nossas vidas.
Precisamos entender que o que temos de mais importante 
na nossa vida é a salvação em Cristo e aqueles que entendem 
isso vivem em busca de fazer tudo para a glória de Deus. Em 
1 Coríntios 10:31 Paulo recomenda: “Assim, quer vocês 
comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo 
para a glória de Deus”. Se a bebida (vício e embriaguez) for te 
controlar, levar o irmão fraco na fé a pecar, causar brigas, 
contendas e outras situações ruins, de�nitivamente não se 
deve beber. Entretanto, cada um deve avaliar a si e pedir 
sabedoria ao Senhor para que em TUDO venhamos glori�car 
o seu nome. 
Concluo com apelo aos pais e aos jovens para que Deus dê a 
vocês pais sabedoria de ensinar seus �lhos a encontrar alegria 
verdadeira em Cristo e que tenham a oportunidade de 
mostrar a eles os limites nesta área. Se você é jovem, 
aconselho a usar a sua identidade cristã e domínio do Espírito 
para saber falar não quando necessário e que seu desejo seja 
desfrutar da alegria em pertencer ao Senhor, vivendo para Ele.
Obs.: Se for beber, lembre-se de tudo isso e lembre-se 
também da lei “Lei Seca” (nº 11.705/2008) que diz 
claramente “se beber não dirija”, pois além de ser proibido 
também é crime.

Estou cada vez mais espantado com o consumo excessivo do 
álcool tem prejudicado a vida de muitas pessoas, inclusive 
jovens no Brasil e no mundo. Percebo que o acesso fácil e o 
incentivo para o consumo se torna cada vez maior por amigos e 
familiares, inclusive em ambiente cristão. Talvez você conheça 
alguém que já perdeu muito em vários aspectos da vida por 
causa da bebida. Compartilho aqui alguns dados sobre o efeito 
prejudicial do consumo excessivo da bebida alcoólica:
1. 10% declararam que alguém já se machucou em 
consequência do consumo de álcool (6.6 milhões de pessoas) e  
4,9% já perderam o emprego devido ao consumo do álcool 
(4,6 milhões de pessoas); 
2. O consumo excessivo de álcool mata 320 mil jovens e 
adolescentes por ano, sendo responsável por 10% das mortes 
de pessoas entre 15 e 29 anos no mundo, de acordo com um 
relatório da OMS (Organização Mundial de Saúde); 
3. Um estudo indica que 4% das mortes no mundo têm o álcool 
como causa e o consumo excessivo pode provocar ao menos 60 
tipos de doenças e ferimentos como cirrose, epilepsia, 
intoxicação, acidentes de tráfego, violência e diversos tipos de 
câncer. O número de pessoas que morrem por causa da bebida 
é maior do que o registrado para a Aids ou a tuberculose.
Mas e aí, o que a Bíblia diz sobre isso? Gostemos ou não, a Bíblia 
não proíbe o consumo de bebida alcoólica, entretanto o que ela 
condena é a embriaguez bem como a regularidade, ambas 
causadas pela falta de domínio próprio. Em Provérbios 
23:29-35 o sábio relata alguém que é dominado pela bebida e 
quais são as suas reações:
“De quem são as tristezas? E as brigas, de quem são? E os 
ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? 
Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura 
de bebida misturada. (...) Seus olhos verão coisas estranhas, e 
sua mente imaginará coisas distorcidas. (...) E dirá: 
"Espancaram-me, mas eu nada senti! Bateram em mim, mas 
nem percebi! Quando acordarei para que possa beber mais uma 
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ATIVIDADES

22/05
Gleice Olympio
23/05
Guilherme Antunes
Vitor Silva
24/05
Cosete Carvalho
Daniela Drummond
Débora Carreiro
Guilherme Steinscherer
Ivan Corilow
Maria Angélica Puntel
Matias Cavalcanti

Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Koinonia
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando
Sábado
09h00 - Teatro

Sônia Verginelli
25/05
Ana Lia Lo Ré
Andreia Huarachi
Caio Tamburus
Jéssica Gurgel
Júlio Lattaro
Marcelo Cassiano
Milena Julio
Orlando Chiarelli
26/05
George Canelhas Jr.
Michelle Dimarzio

Osvaldo Kaize
27/05
Arivaldo Albino
Gláucia Silva
Julia Marques
Lucas Marques
Marlene Campagnoli
Nelson Nascimento
Ricardo Torres
28/05
Fernanda Martins
Julio Silva Jr.
Renato Freitas

ANIVERSARIANTES

Quando pensamos no ministério ao Sertão, cremos que nas 
múltiplas cabeças de membros de nossa comunidade IBCU 
passam múltiplas informações e aspectos sobre a atividade 
missionária em andamento naquela parte do nosso país. 
Temos muita curiosidade em ter esse conhecimento. Isso nos 
ajudaria entendermos nossas falhas em comunicação sobre 
o assunto, a sermos mais eficientes no envolvimento da 
igreja com esse ministério e a entendermos onde podemos 
melhorar. Com isso em mente, pensamos em responder 
algumas possíveis perguntas que presumimos devam passar 
na mente de alguns irmãos...

Onde queremos chegar? Gostaríamos de ver os mais de 14 
milhões de sertanejos da zona rural da região Semiárida do 
nosso país tendo a oportunidade de ouvirem a mensagem 
do Evangelho do Reino de Deus de uma maneira clara, 
transparente e de fácil compreensão, dando-lhe a 
oportunidade de poder seguir a Jesus Cristo (Mt. 11.28-30)

Como queremos chegar? Através de pregação 
contextualizada, mediante uma equipe de servos de Cristo 
preparados em termos de caráter, formação teológica, 
missiológica, humildes e amorosos, como ensinou nosso 
mestre Jesus Cristo e seus apóstolos ( I Co. 9.19-23).

Por que queremos chegar? Porque Cristo nos delegou essa 
tarefa, deixando-nos o desafio de pregar, ensinar, discipular 
para que os mais de 99% dos sertanejos da zona rural, que 
não conhecem a Jesus Cristo de Nazaré, possam ter a 
oportunidade de participarem do Reino de Deus, e 
desfrutarem desse privilégio de, em serviço ao Mestre, 
poderem objetivamente sentir, presenciar e desfrutar da 
companhia do mestre (Mt. 28.18-20).

“Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e 
não somente de crerdes nele,”  Fp. 1.29.

Que a graça do Senhor nos ajude a compreender seus 
propósitos e participarmos deles.

Notícias do Campo

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08

Identifique a sua oferta para denise@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco
Ag: 2297-7 CC: 5454-2

Itaú
Ag: 6548 CC: 26.468-5

Você pode fazer suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo. 
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

Rua Tenente Alberto Mendes Júnior, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501 | www.ibcu.org.br

CONTATOS

/ibcucampinas /ibcu secretaria@ibcu.org.br

Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Biblica de Adultos

Paulo Adolfo e Raquel
pauloequel@yahoo.com.br



INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Alternativo ou Pecado?

Marcos Pereira- -

Fernando Leite Fernando Leite

ESCOLA BÍBLICA

CULTOS

ESPECIAL

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Igreja Denise Motta

Mordomos na terra Wesley Silva C5

Di�culdades Bíblicas Vlademir Hernandes PS

C6Hábitos Escravizadores Oswaldo e Edson Zenum

C4Os imperativos das Cartas Paulinas Maurício Gama

Chalé 2

JOVENS Evangelismo na prática Paulo Adolfo Mz

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Seitas e Heresias Wagner Fonseca C6ADOLESCENTES

ADULTOS

Provérbios - Sabedoria de Vida C4

Tenda

Paulo Marcos

Justiça Social, Socialismo e as Escrituras

Ch2

Wagner Lima e Gilberto Campos

Ministério de IntegraçãoClasse de Integração

Uma cultura, vários caminhos,
várias verdades, nenhuma vida! Alcides Bazioli C3

Alternativo ou Pecado?



Venha servir no

PARTICIPE!

PROGRAMA DE
FÉRIAS

Vamos evangelizar centenas de crianças de
5 a 11 anos nos dias 12 a 15 de julho

Para isso estamos montando
e treinando equipes para:

Recreação, Lanche, Recepção e Monitores
Mais informações: rose.fonseca2@gmail.com

Caso você tenha interesse em colaborar com os itens 
lanche que serviremos no programa de férias, procure  

saber qual é o cardápio desse ano e as necessidades 
com Helenice ou Rosely no balcão de inscrição ou 

envie um email para: semear.ibcu@gmail.com 
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O que você deve saber | Alternativo ou Pecado? - 1Jo 3.4-10

vez? Já em Efésios 5:18 Paulo recomenda: “Não se 
embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo Espírito”.
Em I Coríntios 6:12 Paulo diz que “Tudo me é permitido, mas 
nem tudo convém. ‘Tudo me é permitido’, mas eu não deixarei 
que nada domine”. Perceba que em nenhum momento está 
sendo proibido o consumo da bebida, mas há uma ordem 
clara nas Escrituras em não permitir que nada, a não ser o 
Senhor  “domine” nossas vidas.
Precisamos entender que o que temos de mais importante 
na nossa vida é a salvação em Cristo e aqueles que entendem 
isso vivem em busca de fazer tudo para a glória de Deus. Em 
1 Coríntios 10:31 Paulo recomenda: “Assim, quer vocês 
comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo 
para a glória de Deus”. Se a bebida (vício e embriaguez) for te 
controlar, levar o irmão fraco na fé a pecar, causar brigas, 
contendas e outras situações ruins, de�nitivamente não se 
deve beber. Entretanto, cada um deve avaliar a si e pedir 
sabedoria ao Senhor para que em TUDO venhamos glori�car 
o seu nome. 
Concluo com apelo aos pais e aos jovens para que Deus dê a 
vocês pais sabedoria de ensinar seus �lhos a encontrar alegria 
verdadeira em Cristo e que tenham a oportunidade de 
mostrar a eles os limites nesta área. Se você é jovem, 
aconselho a usar a sua identidade cristã e domínio do Espírito 
para saber falar não quando necessário e que seu desejo seja 
desfrutar da alegria em pertencer ao Senhor, vivendo para Ele.
Obs.: Se for beber, lembre-se de tudo isso e lembre-se 
também da lei “Lei Seca” (nº 11.705/2008) que diz 
claramente “se beber não dirija”, pois além de ser proibido 
também é crime.

Adultos 

ANOTAÇÕES

Introdução

1ª Incompatibilidade:
A Lei de Deus - 1Jo 3.4

2ª Incompatibilidade: A Obra e Pessoa de Cristo
Não há pecado - 1Jo 3.5;Tg 1.13

Para tirar pecados - 1Jo 3.5; Jo 1.29; Hb 9.26; 1Co 1.21-24; 
2Pe 2.22

3ª Incompatibilidade: A Obra e Pessoa de Cristo
O Estar em Cristo - 1Jo 3.6 



ANOTAÇÕES
Conclusão:  Não se engane   
1Jo 3.7   

 Saiba - 1Jo 3.10

4ª Incompatibilidade: O Propósito de Cristo
Propósito do Diabo - 1Jo 3.8 

Propósito de Cristo - 1Jo 3.8; Hb 2.14; 1Jo 3.7

5ª Incompatibilidade: O Propósito de Cristo
A Semente - 1Jo 3.9; 1Pe 1.23

O Presidente da IBCU convoca os membros para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 11h15 horas, do 
dia 22 de maio de 2016, na sede da Igreja, para tratar da seguinte ordem do dia: aprovação de contas da IBCU 
relativas ao exercício de 2015. Caso não haja quorum suficiente, a Assembleia fica convocada desde logo para 
reunir-se no mesmo dia e local, 15 (quinze) minutos após, com qualquer número de membros.

ASSEMBLEIA

Comunicamos o falecimento do senhor Roberto, pai 
de Irany Lattaro no dia 14 de maio e do senhor 
Edegard, pai de Rosana Marinho no dia 17 de maio. 
Aos familiares, a nossa oração para que Deus os 
conforte e fortaleça.

Falecimento


