
CONTRIBUIÇÃO

AO FAZER SUA CONTRIBUIÇÃO À IBCU, OBSERVE AS 

SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

>> Coloque sua contribuição nos envelopes disponíveis 

nas estantes laterais da Capela e preencha todos os 

campos de forma legível.

>> Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

>> Caso você prefira o depósito em conta corrente, envie 

um e-mail para denise@ibcu.org.br solicitando os 

endereços bancários da IBCU ou através de boleto, no 

nosso site, no link OFERTAS!

ATIVIDADES

www.ibcu.org.br

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., n. 05 - Barão Geraldo - 13084-529 - Campinas, SP

( (19) 3289-4501 / FAX (19) 3289-3463                 secretaria@ibcu.org.br8

Aconselhamento Bíblico

Aos domingos, às 8h30. Exceto no 1º domingo do mês.

Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.

Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU 

Aos  sábados. Informações: 

Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem 

Para quem necessita de orientação e encorajamento 
bíblico, disponibilizamos atendimento com conselheiros e 
conselheiras capacitados, de segunda à sábado, na IBCU. 
Horários e agendamentos podem ser feitos com a secretária, 
através do telefone (19) 3289-4501 ou 

Compartilhe seu motivo de oração conosco após os cultos, na 
Sala de Oração . Utilize os cartões ou envie um e-mail para: 

ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados, 
16h00. ensaio aos sábados, 9h30.

Arthur Guilherme ::

Yoshiya Suwa :: 

 Às terças-feiras, 14h00.

secretaria@ibcu.org.br

ministeriodeoracao@ibcu.org.br

.

.
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Plantão de Oração

Plantão do Ministério de Promoção Social

Alvo | Escola de Esportes - 

GP Jovem | Ministério Jovem - 

Ensaio do Coral - 

Reunião de Oração 

Nação Resgate -

Escola de Artes

Percussão:
Teatro: 

ministeriojovem@ibcu.org.br

 

 
 

 

 

a_guilherme@yahoo.com.br

yoshiya@3sprojetos.com.br

 

Viver por Modo Digno de Deus | PS

Vlademir Hernandes

Salmo 119 - Estudo e Devoção | NT

Fernando Leite

Relacionamento Conjugal | N5

Adalberto Vargas

 A Vida de Cristo | C3

Saulo Tamburus

Como Viver com Deus  | C5

Edson Rodrigues

CLASSE DE INTEGRAÇÃO | C2

Minist. Integração

Neemias - Restauração e Renovação | MZ

Temos salas divididas por faixa etária. Para que 

seu filho participe da sala adequada, procure a 

Recepção Infantil: 0 a 3 anos, Recepção no 

prédio próximo ao Templo; 4 a 11 anos, 

Recepção no prédio antigo.

Programação Infantil :: Semear

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Programação :: Escola Bíblica

Maio | Horário: Manhã, 09h30

Domingo, 2013 :: Ano 10, N. 502 05 de Maio de 

Aniversariantes
Maio

08/05

09/05

Pré-Adolescentes

Adolescentes  |  Tenda

Lucas Fonseca

Jovens | C6
Colossences - Uma Vida Alinhada 

com o Senhor
Fabio Grigorio

Quem sou eu?
Emil Sinclair

Seitas e Heresias

07/05

CULTO 18h00
[Pregação]

Frutos da Fidelidade
Fernando Leite

[Louvor]

Eclair Junior

06/05

05/05

10/05

Anna Maria Fernandes
Paulo Berti

Delci Souza
Jomar Prates
Thúlio Oliveira

Antonio Piau
Edilson Ribeiro
Evelyn Magri
Fernando Bordrin
Jeane Leite
Nadia Canavês
Raquel Prates

Angelo Giardiello
Antonio Temple
Eliana Monteiro
Frederico Tamburus
Gabriel Alves
Lilia Gomes

Eduardo Teixeira
Ester Corrêa
Gabriela Simoni
Inayá Carreiro
Marcelo Corilow

Adilson Guimarães
Amanda Carvalho
Gabriel Chone
Paulo Rocha

Fábio Ferreira
Filipi Gomes
Saulo Silveira
Vinícius Guedes

11/05

Wagner Fonseca e Douglas Costa

Ministério de Promoção Social:

• Estamos precisando de voluntários para 
dar aulas de informática para crianças

• Necessidade de doação de fraldas 
geriátricas para uma pessoa do Village 
assistida pelo MPS.  Tamanho M.
Favor deixar na caixa de doações



www.ibcu.org.brwww.ibcu.org.br

Viciados em Trabalho                                                Wagner Fonseca

Nestes dias deparei-me com essa colocação verdadeira citada por 

J.I.Packer  em seu livro Neemias Paixão pela Fidelidade:

“Às vezes trabalhamos demais, não porque o trabalho seja 

essencial, mas por que somos impelidos pelo medo em vez de 

sustentados pela fé. Os workaholics (dependentes do trabalho ou viciados 

em trabalho) são impelidos. O trabalho para eles não é expressão de fé, 

mas uma busca de paz... Os workaholics tentam manter limpa a consciência por meio do 

trabalho. Consequentemente, trabalham demais e tornam-se escravos de sua própria neurose. 

Os workaholics não conseguem descansar facilmente; eles começam a parecer perseguidos, 

em vez de relaxados... As Escrituras não encorajam esta espécie de compulsividade. “Inútil 

vos será levantar de madrugada, repousar trade, comer o pão que penosamente granjeastes; 

aos seus amados ela dá enquanto dormem” Sl 127.2 Neemias era profundamente cônscio de 

que o labor é infrutífero, se não for: no Senhor e com o Senhor. Neemias trabalhava 

arduamente, quando o trabalho árduo era necessário. Não porque sofresse de uma 

necessidade neurótica de realização, mas por que sabia que a mão de Deus estava sobre ele. 

Ne 2.8,18.”

Assim o trabalho que realizamos deve refletir nossa fidelidade ao Senhor, todo o 

trabalho que produzirmos primeiramente deve ser para honrar e glorificar ao Senhor (1Co 

10.31), depois para o nosso aprazimento (1Tm6.17). Ao fazê-lo deve ser na dependência e 

confiança que o Senhor é o nosso supridor (Fl4.19). Isto não nós isenta de investir em 

estudos, cursos, aperfeiçoamento bem como trabalhar com dedicação e aplicação, pois nosso 

Deus é um Deus de excelência.

Vivamos então na dependência de um Deus supridor que conhece cada uma das 

nossas carências, lembrando que Ele deseja atuar em nossas vidas. Ele espera de nós 

fidelidade.

Pedido de Oração : Obrigado por nos sustentar 
em oração, gastando preciosas horas diante do 
Pai a nosso favor; somos gratos a Deus pelos 35 

anos completados de ministério.

    
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

ENOQUE E ELIANE FARIA


