
CONTRIBUIÇÃO

AO FAZER SUA CONTRIBUIÇÃO À IBCU, OBSERVE AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

de forma legível.

>>

>> depósito em conta corrente,

boleto,
OFERTAS!

>> contribuição nos envelopes
preencha todos os

campos

Coloque sua disponíveis
nas estantes laterais da Capela e

Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

Caso você prefira o envie
um e-mail para denise@ibcu.org.br solicitando os

endereços bancários da IBCU ou através de no
nosso site, no link

ATIVIDADES

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.br

Aconselhamento Bíblico

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

Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU

Aos  sábados. Informações:

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

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

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

.

.

.

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

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Pr

Domingo, 11 de Agosto de 2013 :: Ano 10, N. 515

Aniversariantes
Agosto

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Lucas Tutui

Encontro com Jesus

Temas Avulsos

Andrey e Bárbara

13/08

CULTO 18h00
[Pregação]

Uma Virtude Fundamental
Vlademir Hernandes

Ozebio Rolim
[Louvor]

12/08

11/08

14/08

15/08

16/08

17/08

CAROLINA PUCCINELLI
FELIPE TAMBURUS
JULIA FONSECA
LETICIA BASSANI
SOPHIA PEREIRA

MURILO OLIVEIRA
SAMUEL GUIMARÃES
TATIANA GUERREIRO
VANESSA MAZA
VICTOR GADELHA

ANDRÉA MOMENTE
DIANE ELLIS
ELISMERE MACHADO
KLIBELLE PEREIRA
LILIAN SOUZA
MARCOS PEREIRA

LÉLIO GURGEL

ALMIRO MEDEIROS NETO
GABRIELA SOUSA

ALBERTO MARTINEZ
ELIAS VELHO
LUCAS DINNOUTI
THEO LATTARO

DAVI CARMONA
LUIZA GALLI

www.ibcu.org.br

Criação de Filhos - 6 a 11 anos | C3
Edson Ribeiro e Dante Stopiglia

Filosofia e Vida à Luz das Escrituras | C5
Juscelino Mendes

Paulo e Timóteo: Investindo em Vidas | NT
Paulo Velho

Princípios para uma Vida Saudável | N5
Aniel Chaves

Classe de Integração | C1
Coordenação: Wagner Fonseca

Treinamento de Professores - Semear | Mz
Ministério Semear

Cristianismo: Sofrimento, Perseguição e Martírio | C6
Wesley Silva e José Luiz

“Entendendo as Emoções Que Eu Senti...” | PS

Coordenação: Maria Sgnolf
(curso para mulheres)

Aconselhamento Bíblico | C2
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

Programação Infantil :: Semear

Programação :: Escola Bíblica
Agosto | Horário: Manhã, 09h30

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.

Série:

PA
R
T
IC
IP
E



Agradáveis a Ti Fabio Grigorio

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

Vivemos dias em que a busca por agradar a si mesmo tem sido um dos 

principais investimentos das pessoas. Amizades são iniciadas com 

interesses pessoais; relacionamentos conjugais são vividos sem 

considerar sentimentos ou necessidades do outro; �lhos são gerados em 

busca simplesmente de uma realização pessoal ou mesmo são evitados para que não 

atrapalhem projetos pessoais, entre tantas outras ações cujo foco principal está no próprio 

“eu”.

Infelizmente, também enganadas e levadas pelas ideias do - “eu tenho direito de ser feliz”, 

“eu preciso me amar mais”; muitos cristãos têm desprezado princípios bíblicos que apontam 

para direções um tanto quanto diferentes destas.

Nas Escrituras encontramos Paulo exortando a igreja a não viver de maneira egoísta, pois ele 

diz: “Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos 

outros. (Fp 2.4”)

Na carta aos Colossenses, Paulo nos convida a fazer tudo com todo o coração, tendo o foco 

no Senhor e não em homens. (Cl 3.23) 

Um outro texto que vale a pena considerarmos, encontra-se no Salmo 19.19, no qual o 

salmista diz: “Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam 

agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha e meu Resgatador!” 

Textos que nos mostram que o foco, na verdade, deve ser retirado de nós mesmos e que a 

busca deve ser por agradarmos ao próximo e acima de tudo ao Senhor, seja em sua busca 

por algo, seja naquilo que diz ou mesmo pensa.

Que nos livremos de toda e qualquer atitude que seja movida pelo egoísmo ou 

simplesmente a �m de agradar a si mesmo em detrimento do outro. Que as amizades 

cultivadas sirvam para edi�cação mútua, que os relacionamento conjugais re�itam o 

relacionamento e amor de Cristo para com a igreja, que os �lhos sejam bênçãos na vida dos 

pais e abençoados pelos mesmos. Que todo o nosso viver, como servos do Senhor, redunde 

em honra, glória e exaltação ao nome e pessoa de Cristo, e assim, alcançaremos e 

desfrutaremos da felicidade e realização tão buscadas por muitos.

 Pedido de Oração: Oremos pelas 10 Igrejas do sertão 
paraibano iniciaram recentemente grupos de treinamento 

com o material do SEDI. Oremos para que os pastores e 
alunos estudem disciplinadamente a matéria de Síntese 
do Novo Testamento. Agradecemos pelos 191 usuários, 
113 cidades, 21 estados alcançados pelo SEDI. Oremos 
pela possibilidade de levar o SEDI para missionários da 

MEAP.

João e Beatriz Rodrigues

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

Festival Artístico 2013

Prepare seu material
Em breve mais informações

Músicas | Vídeos | Fotos
Teatros | Textos

em Novembro

De 12 a 24 deAgosto, o Pr. Oswaldo Carreiro 
estará de férias. 

Agenda de Pastores:

Todos os objetos encontrados na igreja até o 
mês de Julho (inclusive Bíblias) serão doados. 
Caso você tenha perdido algo é tempo de 
encontrar (estão no armário na N5).

Esquecidos e Perdidos

Atenção Pais!


