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3º Vivenciar uma vida abundante que o Senhor 
propõe, “...eu vim (Jesus Cristo) para que tenham vida, e 
a tenham plenamente. ” Jo 10.10
4º Depositar Nele a sua con�ança, um exemplo: 
“Tomé, chamado Dídimo, um dos Doze, não estava com 
os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros 
discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor! " Mas ele lhes 
disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas 
mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e 
não puser a minha mão no seu lado, não crerei". Uma 
semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez 
ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as 
portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz 
seja com vocês! "E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu 
dedo aqui; veja as minhas mãos. Estenda a mão e 
coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia". 
Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu! "Então Jesus 
lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não 
viram e creram" Jo20.24-29

 
Não sei como anda a sua descon�ança ou 

con�ança no Senhor, mas convido você a confessar, 
seguir, vivenciar e depositar no Senhor que é o único 
digno de con�ança. Assim como Tomé, que passemos a 
não duvidar mas crer, con�ar. “O Senhor é a minha 
rocha, a minha fortaleza o meu libertador, o meu Deus é 
minha rocha, em que me refúgio, o meu escudo e o 
poderoso salvador. Ele é a minha torre alta, o meu 
abrigo seguro.” 2Sm22.2,3. 

Como é difícil depender, con�ar em algo ou 
alguém, pois somos descon�ados (receosos, temerosos) 
por natureza. Se temos essa descon�ança em algo visível 
quanto mais quando temos que colocar nossa con�ança, 
dependência em algo que não vemos. Mas esse é o 
exercício que somos desa�ados, convidados a exercer 
com o nosso Deus, ele requer que con�emos, 
dependamos Dele e da Sua provisão mesmo não o vendo.

Não percebemos o Senhor visivelmente, mas 
podemos e devemos desfrutar da sua presença constante 
ao nosso lado em cada momento que passamos. Com a 
habitação do Santo Espírito em nós deveríamos ser 
repletos de con�ança e dependência no Senhor, pois é o 
próprio Senhor habitando em nós, assim somos 
acompanhamos de perto por sua presença.

Mesmo com a presença do Santo Espírito em 
nossas vidas somos tentados a descon�armos no nosso 
Deus, vários são os chamarizes que distraem nossa 
dependência e con�ança Nele.

Como então experimentar desta presença 
marcante e real do Senhor em nossa vida: 
1º Confessar, se você ainda não conhece da obra 
redentora de Deus por meio de Jesus precisa confessar a 
Jesus como seu Senhor e Salvador “...e crer em seu coração 
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Rm 
10.10.
2º Seguir, após confessar Jesus, você precisa ser um 
discípulo um seguidor de Jesus Cristo, fazendo a vontade 
de Deus, “nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, 
entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a 
vontade de meu Pai que está nos céus. ” Mt 7.21

Wagner Fonseca
wagner@ibcu.org.br

Pare de duvidar e creia



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

23/07
Jean Roulet
Jessica Tamburus
Naoto Miyoshi
Rosemaire Peregrino
Thomas Gama
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24/07
Aline Almeida
Beatriz Silva
Davi Borsari
Marina Momente
25/07
Alessandra 

Gonçalves
Dino Teixeira
Célia Fernandes
David Baena
João Pedro 
Tamburus
Rafael Moscofian

26/07
Gilberto Campos
Rafael Silva
27/07
André Ribeiro
David Ferreira Jr.
Dilermando 

Fernandes
Elaine Samara
28/07
-
29/07
Edson Brochetto
Eliana Gadelha

Mateus Tavares
Valeria Bonfim



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Posturas para
enfrentar crises

Posturas para
enfrentar crises

Saulo Tamburus- -

Vlademir Hernades Vlademir Hernades

CULTOS

ESPECIAL

ESCOLA BÍBLICA
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ANOTAÇÕES

Introdução:

Posturas Essenciais:
A: Anime-se 
Tg 1:2-4

B: Busque
Tg 1:5-8

C: Comprometa-se 
Tg 1:22-25

Enfrentando com Deus a crise -  Posturas Para Enfrentar Crises
Preletor: Vlademir Hernandes



ANOTAÇÕES
D: Desapegue-se 
Tg 4:1-6

E: Empenhe-se  
Tg 4:7-10

F: Fiscalize-se 
Tg 3:13-16

Conclusão:

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

FALECIMENTO
Comunicamos o falecimento do Sr. Nelson 
Sanches, pai da Fátima Uzun no dia 13 de julho. Aos 
familiares, a nossa oração para que Deus os conforte 
e fortaleça.


