
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 (Férias)

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, 08 de Dezembro de 2013 :: Ano 10, N. 533

Aniversariantes
Dezembro

Pré-Adolescentes | Chalé 2
Adolescentes | Tenda

CULTO 18h00
[Pregação]

A Vida Boa de Uma Ovelha
Fernando Leite

Ozebio Rolim
[Louvor]

08/12

www.ibcu.org.br

Programação Infantil :: Semear

Programação :: Escola Bíblica Especial

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.

10/12

09/12

11/12

12/12

13/12

14/12

ISABELLA FONSECA

MURILO TAMBURUS

YASMIN PAIVA

LUCAS EKSTEINAS

MATHIAS SOUZA

DÉBORA ROHWEDDER

LUIZA SCHNEICKER

ALESSANDRA OLIVEIRA

BRUNA SIMONI

CANDIDO SANTOS 

JOSÉ LUIZ RODRIGUES

VALÉRIA MAHFUZ

ANDRÉ COUTINHO

CAMILA SILVA

JOSUÉ SUWA

NATALIA FILOMENO

JULIANA LEITE

MARIA SGNOLF

SAMUEL OZANA

Todos os Domingos
Das 9h30 às 11h15 

E eles foram Fiéis

Samuel | NT
Luiz Riscado

Oséias | N5
Edson Rodrigues

Elias | MZ
Abdênago

Abraão | PS
Dante

Paulo | C6
Denise

15/Dez

Musical
de Natal

15 de Dezembro
Às 18h00

E eles foram Fiéis
Escola Bíblica Especial



Fernando LeiteCulto de Ação de Graças

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

Nossa programação do dia 29/12 será bem alterada, 

sendo que toda a programação será pela manhã, às 

9h30min. A ideia é fazermos deste culto, o Culto de Ação 

de Graça pelo que Deus nos concedeu em 2013. O que não 

foi pouco! Não é difícil pensarmos nas bênçãos desfrutadas neste ano, mas 

é nosso dever expressar e compartilhar como Deus nos tem abençoado. 

São vários os textos das Escrituras que nos orientam a dar graças, louvar, 

compartilhar na assembleia dos santos, celebrar, etc.

Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios; louvarei o teu nome, ó

SENHOR, porque é bom. Sl 54.6

Celebram os céus as tuas maravilhas, ó SENHOR, e, na assembleia dos

santos, a tua �delidade. Sl 89.5

Assim, gostaria de desa�á-lo a trazer à sua memória o que Deus tem 

lhe concedido nas seguintes áreas: libertação, alegria, aprendizado na 

Palavra, resposta de oração, comunhão com Ele, desfrute de seu amor e 

�delidade, disciplina, e novos �lhos ou convertidos, e provisão. Além de 

lembrar, considere escrever um pequeno testemunho em poucas linhas 

dando uma ideia do que seria o assunto de seu agradecimento. Envie isso 

para mim, e faremos uma avaliação e conforme a avaliação, gravaremos 

alguns destes (três minutos) para ser parte do culto do dia 29. Envie para 

secretaria@ibcu.org.br até o dia 18/12

Vamos fazer daquele, um grande momento de nos alegrarmos juntos 

diante do Senhor!

Pedido de oração: 
oremos pela Estruturação de
possível atuação missionária

no Sertão Nordestino.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

PAULO ADOLFO E RAQUEL
22 e 29 de Dezembro

teremos somente
CULTO PELA MANHÃ

NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente 
com Edson e Mariana Rezende 
pelo nascimento da Anala 

Cristina  no dia 27/11. Que o Senhor 
dê aos pais força, graça e sabedoria 
para criá-la em Seus caminhos.


