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Centrado em si, cultiva uma postura de 
superioridade e desprezo para com o próximo.  É 
arrogante, acreditando que suas boas obras, o fazem 
merecedor de acesso exclusivo e diferenciado a Deus.  O 
Fariseu, tem visão equivoca do ser humano e está obeso 
em seu orgulho, sua percepção em relação a Deus é 
míope e encontra-se desnutrido espiritualmente! 

O publicano ilustra o caminho de acesso a Deus: 
“...Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no 
peito, dizia: “Deus, tem misericórdia de mim, que sou 
pecador”. V.13

Sem coragem de olhar para o céu, mas, ousado em 
erguer sua voz, o Publicano declara em sua oração o 
profundo conhecimento do caráter misericordioso e 
amoroso de Deus, dizendo: “tem misericórdia de mim”; 
ele corajosamente, olha para si e enxerga sua corrupção, 
seu desvio, sua falência, expressando sua condição: “sou 
pecador”. Esta cena nos remete ao texto registrado em 
Marcos 2.17: “Os sãos não precisam de médico, e sim os 
doentes; não vim chamar justos, e sim pecadores”. O 
favor e o acesso a Deus pode ser alcançado, por aqueles 
que reconhecem sua miserável condição, e que de forma 
humilde buscam socorro na graça e misericórdia do 
poderoso Deus. 

O orgulho resulta em obstrução a humildade em 
livre acesso e justi�cação!

Antes, ele dá maior graça; pelo que diz: Deus 
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 
Tg.4.6

Acesso impedido! Você já presenciou ou vivenciou 
esta situação na porta de uma agência bancária? Já foi 
barrado em algum departamento público por vestir algo 
inadequado para aquela repartição? Estas, são situações 
extremamente desconfortáveis. Mas, no relacionamento 
com Deus, qual deve ser nossa postura para que tenhamos 
acesso livre e não haja impedimentos?

Vamos olhar para a parábola contada por Jesus em 
Lucas 18.9-14

09 A alguns que confiavam em sua própria justiça e 
desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola: 10 
Dois homens subiram ao templo para orar; um, era 
fariseu e o outro, publicano. 11 O fariseu, em pé, orava 
no íntimo: “Deus, eu te agradeço porque não sou como os 
outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros; nem 
mesmo como este publicano. 12 Jejuo duas vezes por 
semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho”. 13 Mas o 
publicano ficou a distância. Ele nem ousava olhar para o 
céu, mas batendo no peito, dizia: “Deus, tem 
misericórdia de mim, que sou pecador”. 14 “Eu lhes digo 
que este homem, e não o outro, foi para casa justificado 
diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e 
quem se humilha será exaltado”.

O Senhor Jesus, apontou taxativamente onde reside 
a atitude inadequada para aquele que deseja aproximar-se 
de Deus e tem o acesso negado: “Aqueles que confiam em 
sua própria justiça”. 

Os “que confiam em sua própria justiça”, estão no 
trilho errado, assumem uma postura inadequada, nutrem 
uma espiritualidade de aparência, desejam ser 
reconhecidos e aplaudidos pelos homens! 

Este “tipo”, foi ilustrado e descrito na �gura do 
Fariseu. Ele, ancora a sua alma em uma religiosidade 
exacerbada, cheia de ritos e tradições, mas vazia da 
verdadeira espiritualidade, devoção e piedade. 

Edson Rodrigues
Edson@ibcu.org.br

ACESSO A DEUS



AGENDA

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

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

Identi�que a sua oferta para �nanceiro@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

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

Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

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

18/06
Anna Elisa Marsolla
Cláudia Ribeiro
Eliza Pisciotto
Luiz Gonzaga Neto
Maria Cristina Silva
19/06
Alcides Bazioli
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ÚLTIMAS VAGAS

Gideon Loures
Giovanna Silva
Paulo Mostasso
Vasti Lukas
20/06
Marcos Arruda
Walter Bragatto

21/06
Alexandre Santos
Fernanda Zanelato
Guilherme Wood
Marjorie Santos
Osmar Simon
Régia Petitto
Rosa Arraval

22/06
Daniel Velho
Deisyane Conceição
João Mengaldo
Michael Mazzel
Priscila Franchini
23/06
Ana Dias

Ana Bittencourt
Francisco Lima
Gabriel Campos
Helena Antunes
Júnia Alencar
Renata Rosa
24/06
Ana Beatriz Bueno

Edemilton Rocha
Joana Lazari
Lucilena Beraldo
Mariana Souza
Olivier Roulet
Rosângela Genovese



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Preliminares da OraçãoPreliminares da Oração

Fábio Ferreira- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

PETIÇÃO

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



Igreja Batista Cidade Universitária | 18 de junho de 2017

ADULTOS





24.06
das 19h00 às 22h00

Casa dos Pedrosas
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CAPACITAÇÃO

Como é notório, o número de bebês de 0 a 3 anos tem 
aumentado.
Necessitamos de mais pessoas integrando a equipe de 
cuidado para com os pequenos. 
Para isso, realizaremos um treinamento com as pessoas 
interessadas em servir ao Senhor nesse ministério.

25/06 - 09:30 - Sala C1
Homens e Mulheres são bem-vindos!

FICOU INTERESSADO (A)? 
Envie um e-mail para: 
semear.ibcu@gmail.com 



ANOTAÇÕES

Introdução
Rm 8.26; Lc 11.1; Ef 3.1

A oração é o principal meio dos �lhos de Deus se comunicarem e 

se relacionarem com o Pai.

A leitura inicial de nosso texto traz algumas perguntas que 
requerem respostas objetivas para que cresçamos no orar.

1ª Pergunta: O que ele falara antes?
Ef 3.14  

2ª Pergunta: Qual é a posição certa para orar?
Ef 3.14; Mt 6.5-6; 1Ts 5.17  

Nova Sociedade - Preliminares da Oração | Ef 3.14-16a
Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES

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

/ibcucampinas /ibcu secretaria@ibcu.org.br

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

3º Pergunta: A quem oramos?
Ef 3.14-15; Ef 3.9; Mt 6.9; Ef 1.5;17; Ef 2.18-19; Jo 1.11-13; Ef 
3.16; Ef 1.7-8;18-19;21; Ef 2.4,7

Conclusão: A quem você está se dirigindo em oração?


