
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, 17 de Novembro de 2013 :: Ano 10, N. 530

Aniversariantes
Novembro

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Wagner Fonseca

Tentações

Juízes

Lucas Fonseca

CULTO 18h00
[Pregação]

Invasão Tecnológica
Vlademir Hernandes

Dani Tutui
[Louvor]

17/11

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:

19/11

18/11

20/11

21/11

22/11

23/11

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

Espaço Jovem | 19h30

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

Com Thiago Costa

*Pipoca e Refri

LAÍS ADIWARDANA
LUCAS MOMENTE

ANNE CAVALCANTI
DAIANE BASSANI
JAIR DRUMMOND

CARMEN MUNHOZ
GUSTAVO PEDROSA

DAVID BITTENCOURT
EDNA SILVA
GIOVANNA LAZARI
LAURACI TOMAZINI
VALMIR GAZZOLI

ANA LUÍSA CARMONA
EDMUR RIBEIRO
REGINALDO LAZARI

JULIANA TAMBURUS
MARIA FRANCHINI
PAULO BARBOSA
WESLEY JULIO

DANIEL PINTO
KARINA MONTALI
MARCELA CORREA

17º Encontro de Casais 
Anote em sua agenda!
Dias 16 a 18 de Maio/14 no Hotel 
Monreale em Poços de Caldas. 



Fabio GrigorioMaravilhosas Dercobertas

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

De tempos em tempos saem publicações acerca de descobertas 
arqueológicas, cientí�cas, entre tantas outras e o impacto que as mesmas 
podem gerar na vida do ser humano, em sua história e até mesmo em seu 
futuro.
Gosto de olhar para as Escrituras como um campo de pesquisa que 
possibilita descobertas maravilhosas, e o que é melhor ainda, estas 

descobertas podem ser diárias, o que dependerá de cada “pesquisador” e o quanto o mesmo 
dedica tempo, persevera e anseia pelos resultados.
Tiago traz um pouco desta ideia ao a�rmar que “o homem que observa atentamente a lei perfeita 
que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas 
praticando-o, será feliz naquilo que �zer” (Tg 1:25 ). Percebo aqui a �gura de um observador 
atento que objetiva fazer descobertas e empenha-se em aplicá-las ao seu dia a dia.
O salmista nos fala de alguém que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite (Sl 
1.2) revelando que há investimento de tempo no estudo, na pesquisa e na compreensão do que 
se estuda. Em outro texto, percebemos também a imagem de alguém que anseia por ter os seus 
olhos abertos para que contemple, para que desfrute das maravilhosas descobertas neste livro 
precioso (Sl 119.18).
Como é prazeroso o prazer da descoberta e perceber que o Senhor nos dá condições de ler, de 
compreender, de ouvi-Lo nos mostrando áreas que precisam de mudanças, de desfrutar de Suas 
palavras de consolo e de estímulo diante de determinadas situações, de alimentar nossa 
esperança à luz de Suas promessas baseando-nos em que o próprio Deus é. Tudo isto revela que 
estas descobertas também têm suas implicações diretas na vida de todo ser humano, em sua 
história, seu futuro enquanto neste mundo mas também em sua eternidade.
É surpreendente como por vezes retornamos a “áreas já exploradas” e nos deparamos com novas 
e maravilhosas descobertas, o que nos revela ainda mais a riqueza deste precioso livro.
Gostaria de estimular você a “explorar este terreno fértil” e desfrutar de cada versículo, capítulo ou 
livro com os seus tesouros que estão ali para serem descobertos. Lembre-se que será necessário 
tempo, perseverança, dedicação e outros atributos que você mesmo perceberá ao iniciar sua 
jornada.
Que possamos ouvir e nos alegrarmos com você e suas maravilhosas descobertas. 

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.

Uma Tarde Especial...
Confraternização de Mulheres

28
de Novembro
15h00 na IBCU

MINISTÉRIO DE 

Pedido de oração: Por chuva no sertão.
Há muitos irmãos e irmãs que precisam
de água para suas plantações e às vezes

até mesmo para um simples
escovar dos dentes.

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

THIAGO E KAREN ZAMBELLI


