
Você é exemplo?
Lucas TutuiNa perda não se perca!

Por vezes já ouvi de alguns cristãos que por sermos filhos de Deus, não 
podemos sofrer, e nem nos entristecermos mediante os problemas que enfrentamos 
em nossas vidas, pois onde já se viu um filho de Deus andar sofrendo? Também já 
ouvi de uma artista cristã, uma música que dizia o seguinte: "Nunca vi um justo sem 
resposta, ou ficar no sofrimento". Será, de fato, que os filhos de Deus não podem 
padecer? Será que um justo não pode sofrer com perdas, doenças, falta de respostas? 
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Precisamos nos apegar com todas as nossas forças no que as Escrituras nos ensinam. Certa vez o próprio 
Senhor disse a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, 
íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal". (Jó 1:8) Satanás, por sua vez, questionou a Deus, se o 
motivo da integridade de Jó, não se dava pelo fato dEle lhe dar prosperidade e cercar a sua vida de 
cuidados (Jó 1.9-10). Depois disso Satanás fez com que a integridade de Jó fosse provada, e foi 
surpreendido. Quem dera ser considerado pelo próprio Deus, íntegro e ser encontrado sem falta 
alguma perante Ele. Então houve um justo que perdeu tudo e se entristeceu sobremaneira (Jó 1.20-22). 
Interessante notar que foi aquele, a quem o Senhor disse: "Não há ninguém como ele na terra". As 
Escrituras nos revelam que os filhos de Deus podem sofrer, seja fisicamente ou espiritualmente, estamos 
todos sujeitos a isso. Pode ser doença, desemprego, perseguição religiosa, como agiremos diante destas 
situações que podem envolver a perda de algo?

Podemos lembrar do que o próprio Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo 
pois Eu venci o mundo" (Jo 16.33). Também lembrar do que o apóstolo Paulo falou: "Tudo posso 
nAquele que me fortalece. Aprender a viver com fartura ou escassez, tendo muito ou passando 
necessidade" (Fp 4.11-13). Aceitar o bem dado por Deus, e também o mal! (Jó 2:10). Entender: "Quando 
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Ministério Promoção Social
O Ministério de Promoção Social pede a
doação de um guarda-roupa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente da IBCU convoca os membros para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 
11h30min, do dia 08 de junho de 2014, na sede da igreja, para tratar da seguinte ordem do dia: 
aprovação de contas da IBCU relativas ao exercício de 2013. Caso não haja quorum suficiente, a 
assembleia fica convocada desde logo para reunir-se no mesmo dia e local, 15 (quinze) minutos 
após, com qualquer número de membros.

Mais Informações:
www.ibcu.org.br/missoes

RICARDO E RUTH BORGES
Pedido de Oração:

Oremos para que nosso Deus use a Ruth em 
sua preparação para ministrar em um encontro 

de formação da IVCF-USA, em julho.

Membros recebidos por transferência:

Membros recebidos por testemunho:

- Bruna Simoni - Rafael Simoni
Membros transferidos para outra igreja:

- Kelly Nascimento
Membro desligado por ausência prolongada:

- Glauciene Lopes - Laís Lima - Aron Guimarães
Membro desligado: (Geograficamente distante)

Membros a serem recebidos por transferência: (*)

Membresia

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como 
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que 
desabone a doutrina ou conduta deles, procure um dos 
pastores dentro de 15 dias. Após este prazo serão 
automaticamente aceitos como membros.  

- Silvana Maior
- Alcides Bazioli

- Vera Butiro
- Maria Regina

- Ozebio Rolim
- Eudenia Menezes

- Júnia Alencar
- Nayla Lomas

- Alan Adiwardana

- Leonilda Jiménez
- Ana Paula Freitas 
- Aline Alves
- Lívia Brito
- Cláudia Santos
- Osmar Simon
- Gedson Santos
- Raquel Matos
- Crisley Leite

- Marcelo Landucci
- Ana Dias
- Sonia Barbiero
- Vania Cavalheiro
- Mirhiane Abreu
- Cristina Simon
- Jefferson Felix
- Idalvo Filho
- Sarah Leite

- Célia Landucci
- Sandra Brito
- Roberto Cosso
- Rudnei Cavalheiro
- Carminda Chinelato
- Kellen Santos
- Viviane Silva
- Jairo Leite

os dias forem bons, aproveite-os bem; mas, quando forem 
ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro..." (Ec 
7:14).

Enquanto forasteiros neste mundo, mesmo andando 
na justiça, firmes na fé em Jesus Cristo, sentiremos dores, 
passaremos por injustiças (1 Pe 2.19-23), tudo isso para 
forjar em nós o caráter de Cristo. Encerro com um de meus 
textos prediletos nas Escrituras: "pois a vocês foi dado o 
privilégio de, não apenas crer em Cristo, mas também de 
sofrer por ele" Filipenses 1:29

Na perda, não se perca.


