
“Os pequenos momentos da vida são profundamente 
importantes justamente porque eles são os pequenos 
momentos nos quais nós vivemos e que nos formam. É aqui 
que eu penso que o “Grande Drama do Cristianismo” nos causa 
problemas. Ele pode nos levar a desvalorizar o signi�cado dos 
pequenos momentos da vida e a graça das “pequenas 
mudanças” existentes neles. Uma vez que nós desvalorizamos 
os pequenos momentos nos quais nós vivemos, nós tendemos 
a não reparar nos pecados que são ali expostos. Nós falhamos 
em buscar a graça que nos é oferecida.” – Paul Tripp

Pense bem ao fazer planos para este ano: Se não serão 
alguns poucos e expressivos acontecimentos ou eventos que 
conseguirão  trazer grandes mudanças e moldar nosso 
caráter à semelhança de Cristo, o que pode nos levar a uma 
signi�cativa mudança pessoal? Somente a poderosa e 
transformadora graça que atua nos pequenos momentos em 
que revelamos humildade, reconhecemos e confessamos 
nossos pecados, perdoamos, amamos não somente em 
palavras, servimos, adoramos ao Deus verdadeiro e não aos 
ídolos, mantemos uma boa dieta, obedecemos a Sua 
Palavra, focamos na glória de Deus, testemunhamos de 
Cristo, perseveramos nas orações, evangelizamos, etc., 
poderá nos trazer grandes mudanças. 
Faça planos para este ano. Comprometa-se com  as  
mudanças, mas não dependa de grandes momentos. Viva 
cada momento que o Senhor lhe der, com humildade e 
dependendo da Sua graça!

Adultos 

ANOTAÇÕES
Você, a IBCU e 2016
O que é isso?
Missão
Servir e Honrar a Deus, e para isso...
Buscar compreender e obedecer à Sua Palavra.
Proclamar em amor o Evangelho ao mundo.
Integrar os salvos na família de Deus.
Ensinar as Escrituras para transformá-los à semelhança 
de Cristo.
Nutrir neles um relacionamento amoroso com Deus e 
com o próximo.
Capacitá-los para o Seu serviço

Visão de Futuro
Fidelidade a Deus e à Sua Palavra.
Dependência de Deus e de Seu Espírito 
Integridade de caráter e de conduta.
Excelência em tudo que �zermos.
Pluralidade nos dons, ideias e formas.

1. Aspecto:
Tenha nos lares o núcleo primeiro na formação cristã, 
sendo fortes e �rmados na aplicação da Palavra.
Dt 6.6-7; Ef 6.4

2. Aspecto:
Tenha seus membros servindo ao Senhor com seus dons, 
talentos, recursos e habilidades.
Cl 3.17,23

3. Aspecto:
Focalize e alcance público formador de opinião que esteja 
em posição de in�uenciar seus círculos de relacionamento.
Mt 5.13



ANOTAÇÕES
Ceia:
1Co 11.23-26

4. Aspecto:
Seja grande e some muitos recursos para fazer frente aos 
seus desa�os.

5. Aspecto:
Invista fortemente na in�uência das novas gerações de 
crianças, cristãos, adoradores, obreiros e líderes.
Sl 71.18; Mt 9.37-38

6. Aspecto:
Seja referência e serva para igrejas que busquem os 
mesmos princípios e valores cristãos.
1Co 11.1


