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nos revelou a sua Palavra (2Tm 3.16), e nos deu 
promessas de uma eternidade com Ele (Ap 22.3-5), o 
que temos é bem superior a um conjunto de valores, 
temos uma pessoa a imitar, e uma pessoa cujo caráter 
vem sendo diariamente forjado em nós (Rm 8.30), a 
pessoa de Jesus Cristo.

Como indagou o escritor anglicano C.S. Lewis: 
“De que vale por no papel regras de conduta social se 
sabemos que, na verdade, nossa cobiça, covardia, 
destempero e vaidade vão nos impedir de cumpri-las?”. 
Bem pouco eu diria. O corrupto mencionado na Lava 
Jato lida com o mesmo problema que o saqueador de 
lojas em um estado despoliciado, isto é, um coração 
corrupto e rebelde contra Deus (Rm 3.10-23). Diante 
disto não há educação ou política capaz de responder 
de�nitivamente. O evangelho foi, é, e sempre será o 
único meio de reconciliar corações corruptos com o 
Deus Santo. Como lemos em João 3.16: “Porque Deus 
amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, 
para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a 
vida eterna”. 

Somente em Jesus existe a de�nição perfeita de 
justiça e somente pela graça de Deus, por meio de 
Cristo, podemos viver a vida de um modo 
radicalmente divergente daquilo que vemos em nossa 
sociedade, sendo testemunhas de verdadeira 
integridade, em uma época tão sombria.

Em tempo, �camos com a esperança do salmista 
no Salmo de número 58.11: “Então os homens 
comentarão: "De fato os justos têm a sua recompensa; 
com certeza há um Deus que faz justiça na terra".

Recentemente o ‘Fantástico’ procurou de�nir 
alguns termos que há muito tempo não são 
mencionados em nossa sociedade. Fora ditas expressões 
como dignidade, honestidade, integridade, e, sobretudo, 
moralidade. A intenção era contrastar o momento 
político de nosso país, com algumas virtudes essenciais, 
lançando mão de expressões como, “o homem honesto 
não se corrompe” e a moralidade é “um conjunto de 
valores que orientam a vida em sociedade”.

Embora certamente tenha valor o esforço da 
programação, é inevitável perguntar a que ou a quem se 
sujeita essa honestidade, e em que ou em quem ela se 
distingue da corrupção. Igualmente, se a moralidade é 
um mero conjunto de valores, por qual razão um ser 
humano deveria sujeitar-se a ele? Qual caráter 
autoritativo, este “conjunto de valores” teria sobre este 
ser humano? Permita-me adiantar, se for retirada a 
pessoa de Deus, sua eterna santidade e justiça, e seu 
caráter como padrão absoluto para distinção entre o 
bem e o mal, a alternativa que resta é: NADA.

Como Sartre (sendo honestamente ateu) 
observou: 

“O existencialista [...] pensa que é extremamente 
incômodo que Deus não exista, pois [...] desaparece toda e 
qualquer possibilidade de encontrar valores num céu 
inteligível; não pode mais existir nenhum bem a priori, 
[...] não está escrito em nenhum lugar que o bem existe, 
que devemos ser honestos, que não devemos mentir, já 
que nos colocamos precisamente num plano em que só 
existem homens.”

No entanto, se você considerar seriamente que 
Deus existe, que Ele nos criou à sua imagem e 
semelhança (Gn 1.26), nos chamou em Cristo (Rm 8.30), 
nos fez parte de uma nova criação (2Co 5.17),nos deu a 
mente de Cristo (1Co 2.16), habitou em nós (Ef 2.22), 

Nathanael Baldez
nathanael@ibcu.org.br

Moral sem Deus



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

Os meses de abril e maio foram cheios de atividades, todas 
elas muito produtivas em todos os aspectos.
Na primeira parte de abril, participamos de reuniões, 
juntamente com várias organizações evangélicas que 
trabalham com refugiados que estão chegando ao Brasil. 
Refugiados que vêm ao nosso país muitas vezes trazidos por 
estas organizações, devido à situação de alto risco que 
enfrentam em seus países de origem. Estas organizações 
resolveram criar uma rede com a finalidade de juntar esforços 
para atender a esta enorme demanda. Nós do Ministério 
Diáspora estávamos presentes, devido à afinidade de 
propósitos. A rede que foi criada também já designou vários 
grupos de trabalhos e no final do mês de julho estaremos 
reunidos novamente.
Na segunda parte de abril e princípio de maio nós estivemos 
nos Estados Unidos. Tivemos a boa oportunidade de visitar 
nosso filho e nora, e assim desfrutar uma vez mais da vida de
família. A viagem de volta dos Estados Unidos foi de uma 
certa maneira com uma dose extra de emoção, pois os dois 
vôos que fizemos para chegar ao Brasil, tiveram problemas 
técnicos. Porém o vôo que iria nos trazer para o Brasil, já 
estava em processo de decolagem, momento em que Eliane 
orava por segurança na viagem, a decolagem foi abortada 
com uma forte freada, segundo o piloto, porque a tela de 
navegação havia se apagado. Outro avião teve que ser 
providenciado para que o vôo pudesse ser realizado. No 
entanto chegamos em segurança.
Voltamos ao Brasil, e na semana seguinte estávamos 
participando das conferências missionárias do SBPV. Este 
também foi um tempo muito precioso, com os alunos 
daquela escola, onde diversos desafios missionários foram 
apresentados. Tivemos a oportunidade de pregar em três 
reuniões durante a conferência, bem como a oportunidade 
de interagir com os estudantes.
Durante o período que estávamos viajando, soubemos que a 
minha mãe tinha sofrido um AVC, com algumas pequenas 
sequelas como problemas com a visão e da fala, que 
somadas às dificuldades que ela já tinha por causa da fratura 
do fêmur, a deixaram um pouco mais débil.
Devido a esta situação nós deveremos viajar para Joinville 
uma vez mais a fim de ajudar com o cuidado dela.
Como podem ver, nós necessitamos de sabedoria para 
muitas coisas que estão à nossa frente, por isto pedimos suas 
orações, para que o Senhor nos dirija em tudo.
Deus os abençoe grandemente!

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

Enoque e Eliane de Faria
enoqueelianefaria@gmail.com

04/06
Fernanda Martins
Julio Silva Jr.
Renato Freitas

05/06
Gabriel Butuem
Isabella Pinto
José Remígio Braga
José Roberto Souza
Renan Campos
Soraya Pereira

06/06
Caroline Magalhães
Cláudia Brisolla
Douglas Mattos
Ester Dantas
Julia Ferreira

Urikelle Julio

07/06
Ana Júlia Franchini
Antonio Tonini
Gecilda Aquino
Marcos Couto
Pedro Fonseca
Raquel Schnecker
Renata Andreo

08/06
Davi Sgarbosa
Lucas Chone
Luís Felipe Alonso
Neuci Mazzel
Oswaldo Carreiro
Vânia Ghencev
Wélida Macedo

09/06
Livia Rocha
Victor Souza
Waldyr Mazzel

10/06
Denise Oliveira
Fernando Domingues
Guilherme Reis
Julia Costa
Leonardo Coelho
Pedro Domingues
Rafael Barbosa
Renato Vieira
Thiago Ferreira
Vera Sousa



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Grande MistérioGrande Mistério

Fábio Ferreira- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

SUBMISSÃO

ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

EU SOU... Efraim e Lucas Lisboa

10 regras para a santidade Edilson Ribeiro C5

Em busca da Paz
Exclusivo para mulheres

Maria Sgnolf, Fátima Uzun e
Rosana Marinho PS

C4Panorama do Antigo Testamento Paulo Marcos

Chalé 2

JOVENS Humildade - Verdadeira Grandeza Lucas Tutui C3

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

O mal que habita em mim Liderança Impulse C3ADOLESCENTES

ADULTOS

Ser presbítero - “O que vem a ser isto?” C4Willing Sgnolf

Cântico dos cânticos
Amor conjugal em intimidade e pureza

C5Oswaldo Carreiro

Colossenses
Uma vida alinhada com o Senhor C6Fabio Grigorio

A vida de Jesus Saulo Tamburus C6

MzMinistério IntegraçãoClasse de Integração
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NOVA GERAÇÃO



ANOTAÇÕES

Introdução

Os fatos relatados nas Escrituras demonstram como Deus pode 
agir e o fez em determinada época e circunstância conforme Seu 

propósito.

Precisamos atentar para certos fatos do propósito e revelação de 
Deus para que possamos admirar e nos alinhar com o que Deus 
tem para nós. 

1º Fato: A realidade da existência de um mistério
Que mistério - Ef 3.2-6;9;5,9

Qual mistério? - Gn 12.1-3; Jo 8.56; Ef 3.6

Nova Sociedade - Grande Mistério | Ef 3.3-9  | Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES

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

2º Fato: A comunicação do mistério
A Revelação do mistério - Ef 3.3,5,4

A comunicação do mistério - Ef 3.7,8; 1Tm 1.13,15; Ef 3.8-9

Conclusão: Quanto a nós... Ef 3.8
Que privilégio!

Que responsabilidade! - Ef 3.9

NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente com João e Letízia 
Mendes pelo nascimento do Henrique no dia 
29/05. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.


