
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, 22 de Dezembro de 2013 :: Ano 10, N. 535

Aniversariantes
Dezembro

Pré-Adolescentes | Chalé 2
Adolescentes | Tenda

CULTO 09h30
[Pregação]

Adrielle Lace
[Louvor]

22/12

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.

24/12

23/12

25/12

26/12

27/12

28/12

MARIA MELISSA SÁ
NILSON NEVES

CHARBEL CHAVES
LEONARDO FIORINI
NÁDIA MIRANDA
VANESSA MARTINI

JOSÉ ONNETTY FROTA
PAULO LUKAS
SHEILA LUMPP

CARLA MAZZEL
CARLOS MOSTASSO
JHONATAS NASCIMENTO
NATALIA SILVA
TAMIRES ANTONIO

AMÉRICO MONTEDORI
EDMUR FAHL

ADRIANA CAMPOS
GIOVANNA GAROTTI
LUCAS BELTRÃO
TIARE BARCELLOS
YARA MENDES

CÍCERA SILVA
DÉBORA LIMA
FLÁVIO MIGLORÂNCIA
IRANY LATTARO
MÁRCIA OLIVEIRA
PEDRO KALLAUR

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

O Que Podemos Aprender Com Maria
Marcelo Berti

29 de Dezembro
teremos somente

CULTO PELA MANHÃ



Thiago ZambelliPois nada é impossível para Deus

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

O Natal é a festa mais celebrada no mundo. Cristãos e não cristãos o celebram. 
No Brasil, cerca de dois meses antes da data, lojas de todos os tipos já focam 
suas vendas nos temas natalinos. Três cores se destacam: a branca, do algodão 
que representa a neve; a verde, que nos lembra os pinheiros que usamos para 
a árvore de Natal; a vermelha, da roupa do querido velhinho barbado das 

crianças, o Papai Noel. 
São diversas as razões que unem as famílias de todo o planeta especi�camente no Natal. Fato é que, 
infelizmente, poucas vezes essas reuniões acontecem para celebrar o nascimento de Jesus. Uma das 
justi�cativas mais comuns para isso é que as pessoas simplesmente não creem na história do 
nascimento de Jesus:
- “Essa história é, na verdade, um mito!”
- “É possível alguém acreditar que Maria era virgem?”
- “A Bíblia nada mais é que um livro de fábulas de um deus que não existe.”
Dizer “Ele é o Deus do impossível” soa como clichê, mas a sentença é coerente e genuína, 
exatamente como as Escrituras nos revelam Deus. Não são somente homens e mulheres (humanos) 
biblicamente orientados que a�rmam categoricamente a in�nitude de Deus, mas anjos, como 
Gabriel, também o a�rmam. Em seu diálogo com Maria, ele disse: Também Isabel, sua parenta, terá 
um �lho na velhice; aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é 
impossível para Deus (Lucas 1.36-37 – grifo meu).
Essa não era a primeira vez que alguém estéril tinha sua condição positivamente mudada pela mão 
do Todo-Poderoso. Sara era estéril (Gênesis 11.30), Rebeca era estéril (Gênesis 25.21), Raquel era 
estéril (Gênesis 29.31), Manoá era estéril (mãe de Sansão – Juízes 13.2-3) e Ana era estéril (mãe de 
Samuel – 1Samuel 1.5). E não foram somente mulheres. Abraão, depois de rir porque Deus lhe disse 
que ele seria pai de muitas nações (Gênesis 17.5), perguntou ao Deus do impossível: Poderá um 
homem de cem anos de idade gerar �lhos? (Gênesis 17.17.) Seu riso era proveniente de sua 
incredulidade. No entanto, como prometido por Deus, Abraão se tornou pai. Hoje ninguém é capaz 
de contar os descendentes dele, como ninguém consegue contar as estrelas (Gênesis 22.17).
Este mesmo Deus que detém poder sobre a saúde e a doença é o Deus que criou tudo e todos. É 
este mesmo o único Deus que pôde escolher se a idade de Isabel seria ou não empecilho para ela 
dar à luz. Ainda que isso mexa com nossa faculdade intelectual, a Palavra de Deus revela que Maria, 
ainda virgem, daria à luz. A forma singular do nascimento de Jesus não surpreende quem 
reconhece, pessoal e historicamente, os incríveis feitos do Deus do impossível.
Foi e é este incrível Deus que nos possibilitou, apesar de não merecermos, a eternidade ao Seu lado. 
A in�nita barreira que nos separa dEle, o pecado, foi vencida pelo sacrifício de Jesus na cruz do 
Calvário, para que aquele que nEle crer tenha a vida eterna (João 3.15). Eis o Deus do impossível!
Que nossas festas em família sejam uma genuína e prazerosa celebração ao Deus do impossível por 
ter nos dado Jesus, nosso Salvador e Senhor!

Pedidos de Oração:
Pela reunião que vamos ter em 

Johanesburgo com a liderança de 
nossa Missão, orem pela paz em 

Moçambique.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

ENOQUE E ELIANE FARIA


