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Domingo, 30 de Março de 2014
Ano 11, N. 549

CULTO 18h00
[Pregação]

Ozebio RolimOzebio Rolim
[Louvor][Louvor]

Intimados por Deus 
Fernando Leite

www.ibcu.org.br

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 | Barão Geraldo - 13084-529 | Campinas, SP

(19) 3289-4501 | Fax: (19) 3289-3463 secretaria@ibcu.org.br

Programação :: Escola Bíblica Especial

Programação :: Ministério Jovem

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.

Programação Infantil :: Semear

CONTRIBUIÇÃO

ATIVIDADES

Caso você pre�ra o depósito em conta corrente, envie
um e-mail para denise@ibcu.org.br solicitando os

endereços bancários da IBCU ou através de boleto no
nosso site, no link OFERTAS!

Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

Coloque sua contribuição nos envelopes disponíveis
nas estantes laterais da Capela e preencha todos os

campos de forma legível.

AO FAZER SUA CONTRIBUIÇÃO À IBCU, OBSERVE AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

Aconselhamento Bíblico
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 secretaria@ibcu.org.br

Plantão de Oração
Compartilhe seu motivo de oração conosco após os cultos, na 
Sala de Oração . Utilize os cartões ou envie um e-mail para: 
ministeriodeoracao@ibcu.org.br

Reunião de Oração 
Aos domingos, às 8h30. Exceto no 1º domingo do mês.

Plantão do Ministério de Promoção Social
Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.

Nação Resgate 
Percussão: ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados, 16h00. 
Teatro: ensaio aos sábados, 9h30.
Arthur Guilherme :: a_guilherme@yahoo.com.br

Alvo | Escola de Esportes
Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU 
Yoshiya Suwa :: yoshiya@3sprojetos.com.br

Escola de Artes - Às terças-feiras, 14h00. 

GP Jovem | Ministério Jovem
Aos  sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br

Ensaio do Coral
Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem

GABRIELA BRAGATTO
HELOISA SGNOLF
JULIA SIMONI
SINELÂNDIA GOMES

IRACY PANARELLI
RAQUEL BRAGATTO
RAQUEL BELAN
RONALDO KILLING

BRUNO MENGALDO
HELENA CASTRO
LORENA OLIVEIRA
NAYARA SILVA
PEDRO GHIRALDELLI
ROBERTO DENTE

DANIEL OLIVEIRA 
JULIANA CAMPAGNOLI

CAIO JACOE
CAROLINA FIORINI
EDIMEIA BORDRIN
JULIANA FARIAS
LUCIANA SANTOS

CARLOS MONTEIRO
GABRIEL LO RÉ
HENRIQUE OLIVEIRA
ISABELA PEREZ
VITOR ZANELLA

ANA BAPTISTA
ANNE NEVES
ARTHUR LIPSI
CELIANE FONSECA
EDSON SOUSA
ELISA ARRUDA
LUCAS TUTUI
PAULO VITAL

Aniversariantes
Março/Abril

30/03

31/03

01/04

02/04

03/04

04/04

05/04

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

Abril | Horário: Manhã, 9h30

Panorama do Antigo Testamento | C2
Paulo Marcos e Joel Sampaio

“Os Pequenos Notáveis” (Profetas Menores 2) | N5
Edson Rodrigues e Paulo Berti

Fé Cristã e Ciência Contemporânea | C6
Roberto Covolan

Uma cultura, vários caminhos, várias 
verdades, nenhuma vida! | C3

Alcides Bazioli

A Política e a Igreja | PS
Juscelino Mendes

Fundamentos para a Vida Cristã
(1Coríntios) | NT
Dante Stopiglia

Classe de Integração | MZ
Wagner Fonseca (coordenador)

Buscando a Excelência no Casamento | C5
Adalberto Vargas

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes | Chalé 2

Que Deus é este?
Prof. Robson Matheus

Adolescentes | Tenda
Promoção Social

Eduardo Tamburus

Jovens | C1
Seitas e Heresias

Lucas Fonseca



Você é exemplo? Wagner FonsecaProjetos realizados!

Já se passaram os três primeiros meses de 2014. Como andam os 
compromissos assumidos no início do ano? Compromisso de: ler a Bíblia todos 
os dias, orar (não somente nas refeições, ou antes de dormir), estudar mais a 
sua Bíblia, começar a se envolver em atividades/ministério na Igreja, ou seja, 
servir ao Senhor com os dons que Ele o presenteou, fazer novas amizades na 
Igreja, praticar atividade física regularmente, ter uma dieta mais equilibrada... 

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

Será que estamos progredindo nas resoluções assumidas? Talvez você tenha boas desculpas 
para fugir de seus compromissos como: muito trabalho, falta de um encorajamento, distrações 
(Tv, passeios, etc) e a correria do dia a dia. Mas como disse essas são desculpas, pois sempre 
arrumamos tempo para aquilo que julgamos importante.

O livro de Eclesiastes diz claramente que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do 
Sol, Ec 3.1 “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu:”. 
Assim, creio que temos 24hs do dia para realizarmos o que é necessário. Se não estamos 
realizando é porque estamos infringindo algum princípio básico de tempo e espaço, ou seja, às 
vezes lotamos nossa agenda com mais coisas que deveria pelos motivos mais diversos. Isto pode 
acarretar em alguns casos problemas em nossa saúde física, mental e espiritual. Mas, ao colocar 
diante do Senhor o seu dia, montar sua agenda com a perspectiva dEle; há como reverter essa 
situação.

No livro de Tiago lemos: Tg 4.13 Atendei, agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã, iremos para a 
cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. 14 Vós não sabeis o que 
sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se 

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

REINALDO E TINA BUI
Pedido de Oração:

Orem por nossos planos futuros e por 
nossa família.

Em breve estaremos  Campinas

Membresia

Membros desligados por ausência prolongada:
- Carolina Fiorini - Sheila Lumpp

- Jorge Andor - Maria Rita Andor
Membros a serem recebidos por transferência: (*)

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros. 
Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou 
conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15 dias, após este prazo 
serão automaticamente aceitos como membros.

dissipa. 15 Em vez disso, devíeis dizer: Se o Senhor 
quiser, não só viveremos, como também faremos 
isto ou aquilo. 16 Agora, entretanto, vos jactais das 
vossas arrogantes pretensões. Toda jactância 
semelhante a essa é maligna.”.

 Meu conselho pra você é: faça uma 
avalição sincera de seus compromissos do 
começo de ano, não dê desculpas para não ter 
realizado, assuma o seu erro e acerte a rota para 
que possa usufruir de realizações saudáveis para 
nosso Deus. Se você ainda não fez nenhum 
compromisso ainda, faça, pois não há nada de 
errado em fazermos planos. Pelo contrário, é 
uma postura saudável e recomendada pela 
Palavra de Deus Pv 16.1; 20.8; 21.5, mas devemos 
realizá-los na dependência do Senhor, pois tudo 
que realizarmos deve ser para Glória do Senhor.

PREAS, PAIS
e

05/04 
às 19h00

Residencial Athenas - Av. Heitor Nascimento, 900
Jardim Itapoan - Paulínia

Amigas
Jantar das 

09MAIO

Espaco Master s

Rua Rafael Sampaio 141,Guanabara

19h30

MINISTÉRIO DE 


