CARNAVAL?
Estamos em um final de semana muito triste onde o
homem se entrega a uma festa mundana e o objetivo
principal é satisfazer a carne. Não tenho nada contra a
felicidade e alegria das pessoas, mas sabemos que não
só o carnaval, mas diversas festas seculares são
oferecidas ao diabo.
Aparte-se disso, pois os atos realizados nestes dias
estão totalmente opostos à vontade de Deus e o mais
triste é ver muitos cristãos envolvidos nestas ações
pecaminosas, que levam a morte física e espiritual.
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso
Senhor.” Romanos 6:23
Mas qual a origem do pecado? Ao responder esta
pergunta
somos
levados
imediatamente
ao
acontecimento do Éden, porém esquecemos que o
pecado se originou no céu, vejam o texto: “Como caíste
desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado
por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no
teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de
Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação
me assentarei, aos lados do Norte. Subirei sobre as
alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E,
contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do
abismo”. Isaías 14:12-15.
O relato Bíblico não fala da terra mais do céu e talvez
você pense como algo tão mal pode se originar em um
lugar tão bom? A questão não está ligada ao lugar,
mais ao coração, aos sentimentos, ao desejo que nasce
nas criaturas.
Neste caso estamos falando de anjos, que se rebelaram
e decidiram juntos com satanás se opor a Deus e,
consequentemente, este mesmo sentimento foi
transferido ao coração do homem no Éden, assim se
multiplicou e hoje chegou até nós!
Por outro lado, a benção é saber que Deus lá no início
entrou com providência e rapidamente lançou a
promessa, trazendo a solução: “E porei inimizade entre
ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente; esta
te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.” Gn 3:15.
Alguém talvez pergunte, poxa eu já recebi a Cristo, sou
nova criatura, será que ainda posso pecar? Sim o
cristão pode pecar, a Bíblia diz: “Se dissermos que
não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não
há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos,
fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós.”
1 João 1:8-10.

Estamos definitivamente ainda expostos ao
pecado, mas o cristão deve estar atento e caso
isto suceda devemos saber lidar com esta
situação. Como?
Primeiro: “Escondi a tua palavra no meu coração,
para eu não pecar contra ti.” Salmos 119:11
Segundo: Caso peque, deve confessar a Deus: “Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a
injustiça.” 1 João 1:9
Terceiro: Deverá assumir as consequências de
seu pecado: “Se dissermos que temos comunhão com
ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não
praticamos a verdade”. 1 João 1:6
Quarto: Entender que a solução para o pecado
está somente em sua confissão e fé em Deus: “O
que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas o que as confessa e deixa, alcançará
misericórdia”. Provérbios 28:13.
A ideia aqui é lembrar que estamos expostos, mas
também temos a solução do problema. Também
trazer a memória que o carnaval é uma festa carnal
na qual não devemos ter parte alguma. Devemos
orar pelas pessoas que estão iludidas com isto,
orientar nossas famílias e afastar-nos desta festa
sabendo que não agrada nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.
O texto de Tiago é muito claro: “Sujeitai-vos, pois, a
Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a
Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos,
pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai o coração.
Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai;
converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, em
tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos
exaltará”. Tiago 4:7-10.
Precisamos urgentemente achegar-nos a Deus e
não permitir que as obras da carne entrem na
nossa vida, família, igreja e ministério.
Que Deus vos abençoe! Pr Adriano
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“Todas as coisas me são lícitas, mas
nem todas as coisas convêm. Todas as
coisas me são lícitas, mas eu não me
deixarei dominar por nenhuma”.
(1 Coríntios 6:12)

Durante a semana, cultos familiares por regiões.
Rua Valdemar Dória, 44 - Tel.: 2692-2211
E-mail: ibub@terra.com.br

(Tiago 4:7)

QUEM É A IGREJA?

EBD

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A IGREJA LOCAL, como a IBUB, é o projéto dé Déus
para lévar a ménsagém do évangélho a toda criatura.
E o ajuntaménto dos salvos (os mémbros da igréja)
qué, juntos, énténdém ésta vérdadé révélada: nos
somos o CORPO DE CRISTO continuando a andar
éntré os homéns para léva-los a salvaçao!

Em virtude da emenda de feriado, neste domingo
faremos uma pausa em nosso estudo, baseado no
livro de Francis Chan, “O Déus Esquécido”.
No próximo domingo retomamos com a 3ª aula,
onde o culto e a EBD estão sendo combinados em
um único momento durante este estudo.
Não deixe de participar!

Colaboré conosco na montagém das céstas basicas.
Vocé podé doar arroz, féijao, oléo, café é divérsos
outros iténs, déixando na caixa déstinada a
Assisténcia Social, qué sé éncontra na cantina. Falé
com a Irma Néidé Gioia

O SUSTENTO DA IGREJA
Somos nós, os salvos em Cristo Jesus e que estão
ligados a esta igreja local, que devemos SUSTENTAR
A IGREJA, para que ela atinja a sua finalidade:
proporcionar o nosso crescimento espiritual e
evangelizar. Para tanto, a IGREJA conta com a nossa
participação financeira, para viabilizar o Projeto de
Deus. Alegra-nos a participação dos membros nesta
áréa, sabéndo qué “o nosso trabalho no Sénhor não é
em vão.”

HOJE A NOITE
No culto de hoje a noite estaremos celebrando a Ceia
do Senhor. Um momento de profunda comunhão e
gratidão a Deus pelo seu grande amor para conosco.
Participe!

GRUPOS FAMILIARES

Este é um momento muito delicado na vida da
IGREJA, para o qual o desafio principal é a nossa
ORAÇÃO diária e constante, para que a IGREJA seja
levada a escolher um servo segundo o coração de
Deus.

Junte-se a um deles. É a igreja reunindo-se durante a
semana por regiões da cidade. Participem e ajudem
a formar um novo grupo em sua região. Fale com a
Neide Baptista.

Lembramos sempre que este processo normalmente
leva um tempo considerável e, como membros, não
podemos deixar que tristeza e desânimo tome conta
dos nossos corações pois a ALEGRIA DO SENHOR É A
NOSSA FORÇA! Esta alegria provém da aliança entre
o nosso espírito e o Espírito Santo.

Na semana dos dias 25 a 29 de março, estaremos
hospedando cerca de 14 pastores, que vem de
diversas regiões do país e, disponibilizando uma
sala do prédio para o mestrado. Estaremos
contribuindo também com a alimentação deles (café
da manhã, almoço, café da tarde e jantar). Procure o
Pastor Adriano ou a administração da igreja e nos
ajude com as despesas de alimentação.

Um PLANO DE ORAÇÃO DIÁRIA será apresentado à
IGREJA no boletim do próximo domingo.

A Equipe de Recepção recebe a todos com simpatia e
alegria. Visitante, a sua presença nos alegra e seja
muito bem-vindo entre nós.
“Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um
coração sincero e com plena convicção de fé, tendo
os corações aspergidos para nos purificar de uma
consciência culpada e tendo os nossos corpos
lavados com água pura.” (Hebreus 10:22)

NOSSAS PROGRAMAÇÕES

MOMENTO IBUB
A Diretoria e a Liderança da IGREJA reuniram-se na
semana que findou, buscando a direção do Espírito
Santo para a sucessão pastoral.

SEJA BEM-VINDO

MESTRADO DE TEOLOGIA

DOMINGO 03/03
- 18h30 – Ceia do Senhor
SÁBADO 09/03
- Day Camp Adolescentes – saída 8h30 IBUB
DOMINGO 10/03
- 18h30 Culto de Comemoração 3 anos AME+
DOMINGO 17/03
- 18h30 Testemunho de Vida Fábio Lauretti
SÁBADO 23/03
- 9h Concílio Pr. Adriano
- 18h30 Encontro Pais Adolescentes
DOMINGO 24/03
- 18h30 Culto de Gratidão Pr. Paulo
SEXTA-FEIRA 29/03
- 20h15 Encontro de Oração
DOMINGO 31/03
- 18h30 Pr. Soler - Culto de Consagração do Pr.
Adriano

