
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 (Férias)

GP Jovem | Ministério Jovem (Férias)

Ensaio do Coral (Férias) 

Reunião de Oração

Nação Resgate (Férias)

Escola de Artes (Férias) - 

Percussão:
Teatro:

ministeriojovem@ibcu.org.br

a_guilherme@yahoo.com.br

yoshiya@3sprojetos.com.br
Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Pr

Domingo, 15 de Dezembro de 2013 :: Ano 10, N. 534

Aniversariantes
Dezembro

Pré-Adolescentes | Chalé 2
Adolescentes | Tenda

CULTO 18h00
[Pregação]

Márcio Pereira
[Louvor]

15/12

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.

17/12

16/12

18/12

19/12

20/12

21/12

EZEQUIAS SOUZA
REBECA LATARO

CAIO NUNES
DÉBORA LACERDA
GIANLUCCA DIMARZIO
NATAN CARVALHO

LUCAS MUNHOZ
LUÍZA PACCI
THIAGO CERGOL
THIAGO DRUMMOND

CAROLINA STOPIGLIA
SARAH STEINSCHERER

ALEXSANDRA MARASCALCHI
ANDRÉ AQUINO
LUCAS BRAGANÇA
MARCOS LATTARO
MARCUS PEREIRA

AZIZI JOÃO NETO
GIOVANNI DI PIETRA
MARIA LETÍCIA CINTRA

URIBELLE SOUZA

Todos os Domingos
Das 9h30 às 11h15 

E eles foram Fiéis

Jó | NT
Alcides

Daniel | N5
Lucas Tutui

Isaias | MZ
Ricardo Costa

Samuel | PS
Luiz Riscado

Oséias | C6
Edson Rodrigues

05/Janeiro

E eles foram Fiéis
Escola Bíblica Especial

Brunch de
Final de Ano

22 de Dezembro 
Após programação da manhã

Incrisção no 
Balcão de Integração

Fernando Leite

Falecimento
Comunicamos o falecimento do senhor 
Ademar, pai de Adriana Trindade no dia 10 
de dezembro e do senhor Cleo, irmão de 
Demian Moscofian também no dia 10 de 
dezembro. Aos familiares, a nossa oração 
para que Deus os conforte e fortaleça.



Lucas TutuiA Deus Ano Velho

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

Este ano está chegando ao �m e olhando para tudo aquilo que 
aconteceu, qual foi seu saldo? Todos os anos temos sonhos que 
gostaríamos de realizar, podem ser grandes demais ou quem sabe 
acessíveis, alguns mais nobres e outros mais fúteis. Para o ano de 2013 
eu tinha um sonho e creio será renovado a cada novo ano: Desfrutar 

mais da presença de Deus e de Sua graça particularmente, no ministério com os 
adolescentes e como igreja.

O fato mais marcante deste ano em minha vida e de minha esposa, foi o de termos 
perdido nossa primeira gestação. Não foram dias fáceis, pois ser pai, também era um 
sonho, nos entristecemos, choramos e oramos muito. E se o meu sonho era desfrutar mais 
da presença do Senhor e de Sua graça, eu fui surpreendido sobremaneira neste momento 
desfavorável. Ele foi e sempre será su�ciente para nós. De fato, a Sua graça nos basta (2 Co 
12.9). O meu saldo particular foi este desfrute em meio as tribulações.
Com os adolescentes, também fomos surpreendidos pela ação do Espírito Santo na vida 
de alguns deles, que passaram do status de “conhecer a Jesus” para o de “viver para Jesus”. 
Enfrentando seus próprios desejos carnais, convites imorais, hostilidade nos mais diversos 
ambientes possíveis e sendo vistos como estranhos e loucos neste mundo (1 Co 2.14). 
Glória a Deus por isso! Foram muitas atividades não apenas visando o entretenimento, 
mas que proporcionaram um ambiente favorável ao crescimento espiritual de cada um e 
o pastoreio mútuo através de relacionamentos saudáveis, pautados na vida com Deus (1 
Tm 4.12). Essa foi minha realização ministerial, ver os adolescentes crescerem e se 
apegarem a Jesus e a Sua vontade.
Então por �m, na sexta-feira dia 6, �zemos nossa ultima programação do ano com os 
adolescentes em uma festa chamada: "A Deus Ano Velho". O nome quer dizer que o ano 
que passou foi dedicado a Deus. Um momento de retrospectiva e testemunhos de 
gratidão por tudo o que aconteceu em  2013. É o segundo ano que fazemos a "A Deus Ano 
Velho", no próximo ano nosso desejo continua sendo o mesmo, honrar a Deus e desfrutar 
dEle em todas as nossas programações. Incentive seus �lhos adolescentes a participarem 
de todas as programações, ele terá oportunidade de se relacionar com outros da mesma 
idade,  in�uentes e sérios com Deus, bem como uma equipe de liderança sempre pronta 
para aconselhá-los e ajudá-los.

Que no próximo ano você que é pai também possa vibrar conosco, dizendo: A Deus Ano 
Velho, com a certeza de que foi um ano totalmente dedicado a Deus.

22 e 29 de Dezembro
teremos somente

CULTO PELA MANHÃ

Pedido de Oração:
Pelos novos desafios para o próximo 

ano. Por Marília e Marina que 
continuam no Seminário. Pelo período

de férias do Marcelo e família.
Pelo Carmona e família no 

ministério em Valinhos.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

OTONIEL E IZILDA

NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente 
com Alexsandro e Caroline 

Cunha pelo nascimento da 
Melissa  no dia 10/12. Que o 
Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-la em Seus 
caminhos.


