
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, 22 de Setembro de 2013 :: Ano 10, N. 522

Aniversariantes
Setembro

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Lucas Tutui

História da Igreja

Temas Avulsos

Paulo Alves

CULTO 18h00
[Pregação]

Comunidade de Santos
Fernando Leite

Eclair Junior
[Louvor]

22/09

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
Setembro | Horário: Manhã, 9h30

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:

24/09

23/09

25/09

26/09

27/09

28/09

BRUNO BUI
ELAINE FONSECA
LETÍCIA SOUSA
LOHAN ROSSI
MIRIAN FUJIY

DANIEL PACCI

MARIA CELESTE SILVA
ROGER SOUZA

LUCIMARA MOREIRA
SIMONE KALLER

ANA JÚLIA ANTOS
BRUNO DIAS
CAIO BUENO
GABRIEL MENGALDO
GIOVANNI DIMARZIO
PAULA LATTARO

ARVID DUDUCH
DÉBORA GAMA
LAÉRCIO TAMBURUS
MARIA APARECIDA GOMIDE
RENATA FERRO
ROSIMERI PEREIRA
SAULO GERALDO
VITOR SOARES

ADRIELLE COELHO
CLAUDIA AMORIM
DAVI KIRSCH
DELANO HEFFERNAN
PEDRO CHAVES
RENAN ZANELLA

Faça sua Inscrição



Fernando Leite

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

Ministério de Adoração e Artes
No início de 2013 fomos surpreendidos com a saída do Heber da liderança da 
IBCU, o que deixou uma lacuna que precisa ser preenchida. Desde então 
assumi a liderança do ministério (Fernando Leite), que passou por uma forte 
reestruturação, e mais recentemente, estudamos e de�nimos o per�l que 
buscamos para alguém que venha ocupar tal responsabilidade. Esse per�l foi 

aprovado pelo Colegiado da IBCU, e assim o próximo passo é levantar indicações de nomes que 
eventualmente possam preencher tal posição. Essa é a razão deste comunicado: Que a igreja 
possa entender o que buscamos e conferir com pessoas que pensam caber neste per�l. A partir 
destas indicações, avaliaremos se cada indicado efetivamente cabe dentro do per�l de�nido. 
Sendo assim, peço que orem, avaliem o per�l apresentado abaixo, e caso tenha um nome a 
indicar, faça-o pelo e-mail indica@ibcu.org.br. Seguem abaixo alguns esclarecimentos acerca do 
MAA, seguido do per�l buscado.

Pedido de oração: 
- Por saúde física na viagem e durante o treinamento;
- Pelos lideres que serão alcançados com o evangelho 

ou com a edificação pela Palavra de Deus"
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

Sandro e Esposa

MISSÃO DO MINISTÉRIO
Desenvolver na IBCU um espírito, pessoal e comunitário, de louvor e adoração a Deus, inspirando 
crentes e não crentes a desejarem estar em Sua presença.

COMPETÊNCIAS DO MINISTÉRIO
Culto (direção, coordenação musical, back), eventos e produção (festas, festivais, produções), 
infra-estrutura (relacionado ao ministério), grupos musicais (coral, quartetos, orquestra, etc), 
infantil (louvor e musicalização).

ATRIBUIÇÃO DA COORDENAÇÃO
Coordenar o MAA para que cumpra sua MISSÃO e VISÃO DE FUTURO e que venha a promover 
novos desa�os para o MAA.

PERFIL
Imperativo
1. Cristão maduro e com caráter reconhecido 
e apegado à Palavra (1Tm 3 e Tt 1)
a. Pastorear os liderados à piedade e 
maturidade
b. Sociável, humilde e sem melindres

2. Alinhado com a MVV da IBCU e do MAA
a. Apto a desenvolver novos desa�os ao 
ministério

3. Capacidade de gestão
a.  Visão e comando
b. Disciplinado e organizado
c. Que saiba e se alegre em trabalhar com 
pessoas capazes e que crie espaço para estes 
crescerem

d. Viabilize e intermedie as diferentes 
qualidades, estilos e gostos da comunidade
e.  Saber cobrar e dizer ‘não’

4. Elevado referencial musical e 
quali�cado tecnicamente em artes 
(su�ciente para liderar)
a. Atualizado quanto ao mercado e 
linguagem
b. Seja eclético em seus gostos musicais

Desejável
1. Conhecimento sobre tecnologia musical 
e sonorização
2. Empreendedor, diretor produtor
3. Ter até 35 anos

NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente com 
Igor e Raquel Belan pelo nascimento 

da Liz  no dia 13/09. Que o Senhor dê aos 
pais força, graça e sabedoria para criá-la 
em Seus caminhos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
“O presidente da IBCU convoca os membros para reunirem-se em assembleia geral 
extraordinária às 11h15 horas, do dia 06 de outubro de 2013, na sede da igreja, para tratar da 
seguinte ordem do dia: Notificação da alteração de endereço da Congregação em Morungaba e 
a criação do CNPJ da Congregação em Morungaba. 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.”

Acamp PREAS 2013

Acampamento MAB
Cosmópolis-SP
R$ 190,00 (Parcelamos)


