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abandonaram e já não andavam com ele." (Jo 6:60 e 
66). 

Muitos desapontados, o abandonaram. 
Perceberam que suas expectativas não seriam 
supridas. 

Ao longo da história e até hoje, o mesmo 
fenômeno vem se repetindo como um grande gerador 
de decepções com Jesus. Muitos determinam quais 
sinais espetaculares Ele precisa fazer em suas vidas, 
contam com o livramento absoluto de problemas e de 
doenças e estão convictos de que Jesus garantirá sua 
prosperidade. Quando Jesus não atende tais 
expectativas, uma grande e nociva decepção se 
estabelece. 

Que expectativas você tem alimentado sobre a 
atuação de Jesus na sua vida? Você tem nutrido a 
expectativa de que Jesus lhe garanta uma vida sem 
problemas, sem doenças e com muita prosperidade? 
Você encontra na Palavra de Deus um compromisso 
expresso de Jesus em atender tais expectativas?

Oremos para que o Senhor nos incline o coração 
às mesmas expectativas de Pedro: "Porventura, 
quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe 
Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as 
palavras da vida eterna; e nós temos crido e conhecido 
que tu és o Santo de Deus." (Jo 6:67-69). Entendamos 
que a Sua Graça nos basta! (2Co 12:9). E que tudo 
aquilo que Ele nos conceder além da nossa salvação, é 
também fruto da Sua Graça - e jamais Sua obrigação!

O Senhor Jesus nunca agradou a todos. Ao longo 
da sua jornada terrena, ele acumulou inimigos e 
seguidores. Mesmo dentre aqueles que o seguiam, 
eventualmente houve manifestações de decepção e 
desapontamento. Certa vez, logo depois de multiplicar 
pães e peixes para alimentar fartamente uma multidão 
que o seguia "porque tinham visto os sinais que ele fazia 
na cura dos enfermos" (Jo 6:2), o entusiasmo era patente 
nas manifestações de euforia: "Este é, verdadeiramente, 
o profeta que devia vir ao mundo... estavam para vir com 
o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei" (Jo 
6:14-15). Estavam certos de que o profeta "milagreiro" 
seria também seu libertador da opressão e o supridor 
contínuo de alimento gratuito!

Jesus se afasta deles, anda sobra as águas para ir 
até o barco onde estavam seus discípulos, e a multidão, 
recém alimentada fartamente, segue-o até o outro lado 
do mar da Galiléia, onde é recebida por Jesus com as 
seguintes palavras: "vós me procurais, não porque vistes 
sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes" (Jo 
6:26). Jesus conhecia suas expectativas. Elas estavam 
equivocadas. Seu interesse era no "espetáculo dos 
milagres" (e não nas suas implicações), queriam um rei 
que os livrasse de Roma e queriam um provedor que os 
suprisse farta e gratuitamente.

Depois de ensiná-los sobre a Sua verdadeira 
missão e sobre a Sua abundante graça que lhes 
garantiria a salvação, "Quem comer a minha carne e 
beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei 
no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e 
o meu sangue é verdadeira bebida." (Jo 6:54-55), houve 
uma grande manifestação de desapontamento e 
decepção: "Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais 
palavras, disseram: Duro é este discurso; quem o pode 
ouvir?... À vista disso, muitos dos seus discípulos o 
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AGENDA
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

Identifique a sua oferta para financeiro@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

CAPACITAÇÃO

15/10
Elizabeth Vieira
Isabella Medeiros
João Marcos Souza
Pedro Oliveira
16/10
Ana Carolina Alfonzo
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Débora Fico
Marco Duduch
Marina Macul
Vitor Forti
17/10
Alessandra Blandy
Ana Luisa Santos

Caroline Guissi
Diego Tamburus
Maria Avani Torres
18/10
Anna Gabriela Bacochina
Curt Kirsch
Felipe Stopiglia

Talita Santos
Tatiana Anami
19/10
Beatriz Pereira
Daniel Kallaur
Felipe Andreo
Júlia Pisciotto

20/10
Alexandre Rossi
Camila Dutra
Cláudia Mostasso
Donaldo Paixão
Lucas Souza
Solange Oliveira

21/10
Cleonice Battaglin
Letícia Chiarelli
Luciana Barros



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Nova Sociedade
Descendo a escada moral

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

ESCOLA BÍBLICA

Nova Sociedade
Descendo a escada moral

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Deuses falsos Pedro Lazari

A Igreja a serviço do Reino Alexandre Oliveira C2

Vlademir Hernandes C5

Homens - Resgatando a ambição bíblica Ministério de Homens C6

O evangelho de Marcos José Remígio PS

C1Relacionamentos: Parcerias estretégicas Eramos Cardoso

Chalé 2

JOVENS Vivendo com excelência Bruno Boroto Mz

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Humildade - Verdadeira grandeza Lucas Tutui C3ADOLESCENTES

ADULTOS
O cristianismo e o Império Romano C4Wesley Silva

Zoelógica - Aprendendo a pensar
segundo a lógica de Deus C5Luiz Riscado e Maurício Gama

Em busca da excelência
na criação dos filhos C6Edilson Ribeiro e Dante Stopiglia

Classe de Integração Ministério de Integração C3

C4Adalberto VargasCasais perseguindo a excelência

Romanos 9-16 | Parte 2
A revelação e aplicação da justiça de Deus
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ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 2.1-3; Ef 4.1,17

Diferentemente do acaso, a decadência humana resulta de 
suas próprias atitudes e escolhas.  

Aqui vemos os degraus da decadência humana que 
explicam a realidade da humanidade e motiva o filho de 
Deus a se distanciar dessa realidade.

1º Degrau: Dureza do coração
Ef 4.18; Rm 1.20-21

2º Degrau: Ignorância
Ef 4.18; Lc 16.27-31

3º Degrau: Alienação de Deus
Ef 4.18; Rm 3.23

Nova Sociedade: - Descendo a escada moral
Preletor: Fernando Leite
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7º Degrau: Se entregaram à depravação
Ef 4.19

Conclusão: O que temos a ver com isso?
Ef 4.20; Sl 1.1-6

4º Degrau: Mente obscurecida
Ef 4.18

5º Degrau: Andar na futilidade do pensamento
Ef 4.17

6º Degrau: Insensibilização
Ef 4.19

Louvamos a Deus juntamente com Matheus e Aline 
Fornicola pelo nascimento do Samuel no dia 08/10 
Que o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria 
para criá-lo em Seus caminhos.

Nascimento:

O Presidente da IBCU convoca os membros da IBCU 
para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária às 11h15min, do dia 08 de 
OUTUBRO, na sede da Igreja, para tratar da seguinte 
ordem do dia: Alteração do Estatuto da IBCU e de 
seu nome. O quorum requerido para a primeira 
convocação é de dois terços dos membros. Caso não 
haja quorum suficiente, a Assembleia fica 
convocada desde logo para reunir-se no mesmo 
local e hora, no dia 15 de OUTUBRO, com quorum 
de pelo menos dez por cento dos membros.

Edital de Convação:


