
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, 10 de Novembro de 2013 :: Ano 10, N. 529

Aniversariantes
Novembro

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Wagner Fonseca

Tentações

Juízes

Lucas Fonseca

CULTO 18h00
[Pregação]

Alto Isolamento Relacional
Fernando Leite

Ozebio Rolim
[Louvor]

10/11

www.ibcu.org.br

Programação Infantil :: Semear

Programação :: Escola Bíblica
Novembro | 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:

12/11

11/11

13/11

14/11

15/11

16/11

ANNA CLARA MARSOLLA
ABNER FERNANDES
JOSÉ LAERTE MORAES
ROSANA MOLONI

ARTHUR SOUZA
FABIANA FREITAS
JEFFERSON FERNANDES
MARLY SALGADO
MILTON FONSECA
SANDRA RODRIGUES
WLADEMIR LATARO

FÁBIO VIOLIN
KAREN FERNANDES
MATIAS MELCHIADES

JHONATAS REZENDE
MARCELLA DALARMI
SELMA SANTOS

DAVI LIGÓRIO
DAVI ROLIM
WILLING SGNOLF

ARLENE OLIVEIRA
EDUARDO GOMES
THAISA SILVA

LUÍS ALEXANDRE MORAES
MARGARET ALMEIDA
OZEBIO ROLIM

O Magnífico Espírito Santo de Deus | NT
Vlademir Hernandes

O sofrimento chegou... E agora? | PS
Pedro Siena e Eduardo Carvalho

O livro dos Reis | C5
Guilherme Wood

Classe de Integração | C1
Wagner Fonseca (Coordenação)

Arte e Cristianismo | C3
Simone Menezes

“Os pequenos notáveis” | C2
Profetas Menores
Edson Rodrigues

Evangelizar - um mandato bíblico | N5
Henrique Blandy

Preparando-se para o casamento | MZ
Oswaldo Carreiro (Coordenação)

O Pós modernismo e a Batalha pela | C6 
Verdade

Alex Souza

Novos Tempos



Wagner FonsecaAceite o Convite

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

Chega o �nal de ano e muitas vezes nossas “baterias” estão descarregadas, temos 
a impressão que precisamos estar plugado numa tomada para recobrar as forças. 
Todos nós passamos por essa situação. Lógico, se há um cansaço de ordem física, 
é necessário ser investigado se não há alguma doença instalada, algumas vezes 
está faltando algum nutriente que causa a debilidade no físico, assim uns bons 
dias de descanso e uma alimentação balanceada pode corrigir essa fraqueza.

Há uma debilidade que não tem origem no nosso físico, mas sim em nossa alma, quando estamos 
desanimados, cansados e tudo �ca sem cor. Creio que neste momento precisamos aceitar o convite 
gentil e generoso feito pelo Senhor Jesus: Mateus 11. 28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e 
humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. 30 Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é 
leve”.

A beleza deste convite é que o Senhor Jesus faz a todos que se encontram nesta situação de a�ição, 
tristeza, aborrecimento, fadiga e sobrecarga. No contexto em que Jesus estava, os seus seguidores, 
eram pressionados pelos fariseus e escribas que queriam impor sobre os “ombros” do povo, uma lei 
impossível de ser cumprida, causando um peso que não se podia carregar.

Ao considerar os pesos que temos em nossos ombros, muitos são devidos a escolhas equivocadas que 
realizamos, assumindo mais atividades que podemos carregar; mas algumas, são impostas pelas 
circunstâncias que vivemos e pela pressão de nossas atividades. Parece que não temos muita 
escapatória. Quando virá o alívio?

Voltamos ao convite de Jesus: “Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e 
humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é 
leve”. O Senhor Jesus nos propõe algo para carregarmos, jugo (canga que era colocado sobre o lombo 
dos animais), mas o jugo que Jesus coloca sobre nós tem duas características que ferem a marca de um 
jugo: suave e leve. Fácil de levar e sem peso. Sei que muitas vezes para nós é bem difícil aceitar esse 
convite. Mas esse convite é feito porque Ele nos conhece muito bem e deseja o melhor para as nossas 
vidas.

Aceitar esse convite é um desa�o a nossa “su�ciência”, mas também é um refrigério para nossas almas.

Falecimento
Comunicamos o falecimento da senhora 
Maria Helena, mãe de Rosana Rossetto no 
dia 01 de novembro. Aos familiares, a nossa 
oração para que Deus os conforte e 
fortaleça.

Pedido de oração: Para que o Espírito de
Deus continue atuando entre os povos

indígenas, levando-os ao arrependimento.
Mais Informações

www.ibcu.org.br/missoes

CURT E MARTA KIRSCH

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE
O presidente da ADORE convoca os membros para reunirem-se em assembleia geral ordinária 
às 11h30min, no dia 24 (vinte e sete) de novembro de 2013 na sede administrativa da Igreja 
Batista Cidade Universitária, localizada na Rua Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 - Vila 
Independência - Barão Geraldo - Campinas – SP, para tratar da seguinte ordem do dia: 
orçamento do ano de 2014. Com quorum de metade mais um dos membros. Caso não haja 
quorum suficiente na primeira convocação, a assembleia fica convocada desde logo para 
reunir-se no mesmo dia, em segunda convocação, 15 (quinze) minutos após a primeira, com no 
mínimo de um quinto dos membros. Campinas, 10 de novembro de 2013.

Local: Espaço Jovem | 19h30

Filme: O Homem de Aço
A Cristologia no Homem de Aço

Com Thiago Costa

*Pipoca e Refri

Uma Tarde Especial...
Confraternização de Mulheres

28
de Novembro
15h00 na IBCU

MINISTÉRIO DE 


