
Igreja Batista Cidade Universitária
23 • Abril • 2017 | Ano XIV | Ed. 709
Impressão e distribuição interna

Nova GeraçãoAdultos Atividades
Programação 
Escola Bíblica



Igreja Batista Cidade Universitária | 23 de Abril de 2017

não maldizentes (diabolos)" 1Tm 3:11.
"Os homens serão egoístas, avarentos, 

jactanciosos,...caluniadores (diabolos)" 2Tm 3:2-3.
Blasfêmia - a mesma palavra que descreve as 

afrontas perversas a Deus:
"... O nome de Deus é blasfemado (blasphemeo) entre 

os gentios por vossa causa." Rm 2:24.
"Não difamem (blasphemeo) a ninguém; nem sejam 

altercadores, mas cordatos..."  Tt 3:2.
"... despojai-vos, igualmente, de tudo isto: ira, 

indignação, maldade, maledicência (blasphemia), 
linguagem obscena do vosso falar." Cl 3:8.

Que aprendamos a acatar com temor a advertência 
do Senhor: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não 
fazeis o que vos mando?" Lc 6:46.

Na próxima vez que for tentado com a maledicência, 
empenhe-se para encontrar no Senhor a força 
necessária para refrear esta malignidade que Ele 
classi�ca como cega, hipócrita e procedente de corações 
doentios que se esqueceram da misericórdia que 
receberam de Deus. Repudie qualquer conformidade 
com os "Diabolos Blasfemos"!

"Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que 
vos mando?" Lc 6:46.

Este é o fechamento da severa repreensão do Senhor 
àqueles que, apesar de desfrutarem da Sua abundante 
misericórdia (Lc 6:36), desferiam sem misericórdia toda 
sorte de maledicências julgadoras e condenatórias contra 
seus semelhantes. 

O Senhor revela a estupidez da sua crueldade, ao 
confrontá-los por causa da sua cegueira aos próprios 
pecados: "Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? 
Não cairão ambos no barranco?" Lc 6:39.

Em seguida, O Senhor evidencia a sua tremenda 
hipocrisia: "... Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, 
então, verás claramente para tirar o argueiro que está no 
olho de teu irmão" Lc 6:41-42.

Finalmente, o Senhor aponta a origem da podridão dos 
seus lábios perversos: o seu coração, de onde brotavam 
aquelas palavras implacáveis de reprovação alheia "... 
porque a boca fala do que está cheio o coração." Lc 6:45.

Percebemos que a severidade do Senhor é proporcional 
ao inesgotável potencial maligno da língua: "Ora, a língua 
é fogo; é mundo de iniquidade; ... é mal incontido, 
carregado de veneno mortífero" Tg 3:6-8.

Apesar das reprovações tão enérgicas e abundantes do 
Senhor, muitos parecem ignorar a gravidade da 
maledicência ao praticá-la com habitualidade. É 
perturbador notar como reprovações maldosas e 
covardemente proferidas pelas costas proporcionam um 
prazer doentio aos interlocutores. Será que podemos 
conviver com isso? Será que podemos tolerar uma prática 
tão incompatível com a misericórdia que recebemos?

A gravidade da maledicência �ca ainda mais patente à 
luz de alguns vocábulos bíblicos usados para apontá-la:

Diabolos - isso mesmo: a mesma palavra 
utilizada para se referir ao inimigo:

"Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser 
tentado pelo diabo (diabolos)." Mt 4:1.

"Quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, 
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ATIVIDADES
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

ANIVERSARIANTES

Mês de grande alegria para nós
A Casa JOY! Em Barão Geraldo foi inaugurada e começou a 
funcionar.   Em um dos primeiros sábados tivemos estudos 
bíblicos lá as 8:00, 9:00, 10:00, 12:00 e 14:00 horas.  Tivemos um 
treinamento as 15:00 e Reunião de Liderança às 16:00.   
Foi uma alegria ver tanta atividade neste local provido pelo 
Senhor. Somos gratos a todos os amigos da JOY! Que mobiliaram 
a casa com tudo o que precisávamos, desde moveis, escritório, 
eletrodomésticos, coisas de cozinha, e muito mais.   Do fundo de 
nossos corações, muito obrigado!   
Crescimento | Agora estamos com três eventos cada 
sexta-feira:  Campinas continua se encontrando na casa dos 
Ribeiros, Vinhedo se encontra na casa do Jorge e da Magda 
Castro, e Barão Geraldo agora não precisa mais tomar dois 
ônibus, porque está se encontrando na Casa JOY!.  
Este crescimento tem provido oportunidades para treinar mais 
palestrantes, mais programadores e mais pessoas na área de 
música.   Tem sido uma grande alegria ver a liderança mais nova 
amadurecendo com estas oportunidades, e aprendendo mais e 
mais sobre o ministério.   
Discipulado | Os 26 grupos de estudo bíblico estão todos em 
andamento, e estamos constantemente orando pelos que 
tomaram posição com Cristo recentemente, que continuem 
crescendo e amadurecendo no Senhor. 
Acampamento de Crescimento | Uma das ferramentas mais 
eficazes que usamos é o Acampamento de Crescimento, onde 
observamos um amadurecimento impressionante na vida dos 
recém-convertidos quando eles são expostos a tanto ensino, 
louvor e comunhão entre os irmãos.  Também é um tempo 
precioso para unir o grupo, que contém pessoas de níveis sociais 
tão diferentes, agora que somos um em Cristo Jesus.   Já estamos 
orando e nos preparando em relação ao grande numero de 
pessoas que precisarão de ajuda financeira para ir ao 
Acampamento de Crescimento em junho.  
Neste semestre estaremos vendendo ovos de Páscoa, e 
chocolates para o Dia das Mães e Dia dos Namorados para 
arrecadar fundos. Se vc estiver interessado em ajudar os 
adolescentes mais necessitados irem ao acampamento, por favor, 
entre em contato conosco para comprar chocolates ou para fazer 
uma doação. 

Pedidos de Oração:
 -Amadurecimento dos novos em Cristo;
- Que o Senhor levante os recursos para todos irem ao 
Acampamento de Crescimento em junho. 

Notícias do Campo

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

Identi�que a sua oferta para felipe@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

Sábado
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 Bíblica de Adultos

Edmur e Kat
edmur@joybrasil.com.br

23/04
Edilaine Bachega
Felipe Rocha
Isadora Teixeira
Vitória Adorno
24/04
Angela Nascimento
Clarice Ide
Davi Ucio
Eliel Tonini
Jorge Andor
25/04
Elaine Falchione
Gustavo Rosa
Lucas Ribeiro
Márcia Mantovani
Marcos Santos

26/04
Ana Flávia Santos
Carmem Rodrigues
Carolina Perez
Elenir Fabbio
Giuliano Dimárzio
Jônathas Sardinha
Júlio Del Valle
Luci Eitutis
Ludmila Emidio
Maria José Lopes
Matheus Ghiraldelli
Matheus Magri
Pedro Carnielli
Saulo Nascimento
27/04
Laís Lima

Lucas Barbosa
Márcia Oliveira
Pedro Pedrosa
Renato Bachega
28/04
Patrícia Côdo
29/04
Daniel Leite
Daniela Tutui
Gabriel Borella
Helena Salgado
Imaculada Melchiades
Priscilla Ferreira
Rosemeire Freitas
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àqueles que, apesar de desfrutarem da Sua abundante 
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pecados: "Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? 
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tão incompatível com a misericórdia que recebemos?
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Adultos 

Nova Sociedade | Razão da Esperança - Ef 2.4-7  | Preletor: Fernando Leite
Introdução

O caos da sociedade humana torna-se uma oportunidade de revelar 
quem é o nosso Deus.

As evidências que asseguram a desesperança no mundo 

oportunizam conhecer os porquês da esperança em Deus.

1º Porquê da esperança: O caráter de Deus      
Misericordioso - Ef 2.4  

Amoroso - Ef 2.4; Rm 5.5-8; Jo 15.13

Gracioso - Ef 2.5,7

Bondoso - Ef 2.7; Lc 5.39; Mt 11.30; Is 40.11

ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.ibcu.org.br/boletim

2º Porquê da esperança:
As ações de Deus
Deu vida juntamente com Cristo - Ef 2.5-6    

Salvou - Ef 2.5

Nos assentou nos lugares celestiais 
Ef 2.6; Ef 1.20-21; 1Co 2.9

Conclusão: O que Deus quer mostrar?    
 Ef 2.7; Ap 7.9-12 


