
assim, com o intuito de esclarecer nossas 
tendências e providências teremos uma 
reunião com os interessados para 
esclarecimento dessa situação e planos. Essa 
não será uma reunião de consulta, mas de 
esclarecimento e você que está interessado 
pode vir para a reunião no domingo 13/11, às 
11h15min, no auditório da IBCU.

Aguardo vocês!
Abraço!

Os nossos tempos de�nitivamente se 
caracterizam por mudanças. Os avanços 
tecnológicos, o aumento do conhecimento, as 
facilidades dos transportes e as demandas 
globais fazem com que estejamos 
continuamente aprendendo novas formas de 
se fazer algo, tenhamos que nos deslocar  e 
inclusive mudar para lugares longínquos. 
Essas mudanças implícitas à vida moderna 
afeta-nos inexoravelmente.

Além destes fatos, a vida em si traz 
novas fases e mudanças que requerem 
adaptação e essa também é realidade na vida 
da IBCU, que sofre as consequências dessa 
dinâmica que acaba por nos levar à 
necessidade de alterações e adaptações no 
ministério da IBCU a partir de Janeiro/17, 
quando dois membros fundamentais no 
ministério da IBCU, Denise e Rose, se afastam 
de suas responsabilidades  depois de servir por 
décadas na IBCU à frente do SEMEAR, PREAS e 
na ADMINISTRAÇÃO. Essas mudanças 
demandam adaptações importantes na 
estrutura e pessoal, o que traz perguntas: O 
que acontecerá? Como será? Quem fará?

Por estes motivos, creio que vários de 
nós temos essa preocupação e já oram por isso, 

Adultos 

ANOTAÇÕES
12 Homens com uma missão | Habacuque e o Soberano - Texto: Habacuque
Introdução
Hc 1.2-4

Capítulo 1: A perplexidade humana diante de Deus
Quando Deus não resolve - Hc 1.2

Quando Deus complica - Hc 1.5-11,12-17

Quem entende esse Deus? - Hc 2.1; Hc 1.11,16



ANOTAÇÕES
Capítulo 2: A resposta de Deus à perplexidade humana
Visão para um tempo - Hc 2.2-3

Certeza dos ‘Ais’ - Hc 2.5,6-11,12-13,15-17,18-19

Glória do Senhor - Hc 2.14

Advertência - Hc 2.4,20

Capítulo 3: A postura que Deus espera de nós
Oração - Hc 3.1-2, 3-15,16-19

Conclusão:


