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Domingo, 06 de Abril de 2014
Ano 11, N. 550

CULTO 18h00
[Pregação]

Dani TutuiDani Tutui
[Louvor][Louvor]

A culpa que me persegue
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

DANIELA OLIVEIRA
JOÃO  DILLENBURG
MARIO AHLGRIMM
THEO GALLARDO

ANA PAULA MUNHOZ
JOÃO PEDRO SILVA
LEANDRO GURGEL
LUCAS GURGEL

AMANDA BARSI
FERNANDO CORILOW

AMANDA BROCHETTO
DANILO LATTARO
HENRIQUE BUENO
RAFAELA CARVALHO
TARCIANA SOUZA

ANABELA CHAVES
CIDÁLIA CAPOTE
DOUGLAS COSTA
FÁBIO LIGÓRIO
GILSON FERREIRA
JOÃO PEDRO WOOD
PAULA ROLIM

DANIEL PINTO
MARIA LUÍSA BENATTI
MAURÍCIO REDIVO
PEDRO MATTOS

CAROLINA BORGES
GABRIEL FERNANDES
MARCOS MARSOLLA
SARA OLIVEIRA

Aniversariantes
Abril

06/04

07/04

08/04

09/04

10/04

11/04

12/04

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

Relacionamentos
Reginaldo e Joana

Adolescentes | Tenda
Promoção Social

Eduardo Tamburus

Jovens | C1
Seitas e Heresias

Lucas Fonseca

Falecimento:
Comunicamos o falecimento do Paulo 
França, Reitor do Palavra da Vida e Prof. do 
CTL Campinas. Aos familiares, a nossa 
oração para que Deus os conforte e 
fortaleça.



Você é exemplo? Edson RodriguesServindo ao propósito de Deus

Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, 
adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs.  
Atos 13.36

Imagino que em diversas ocasiões, você já escutou alguém dizendo ou até 
mesmo você já disse para alguém a seguinte expressão: “Deus tem um propósito...”.

Paulo estava na sinagoga em Antioquia da Pisídia, reunido com um grupo de 
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israelitas e gentios tementes a Deus.
Depois da leitura da Lei e dos profetas, os líderes da sinagoga franquearam a palavra dizendo o 

seguinte: “Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem”. At. 13.15
Em sua exposição, Paulo no intuito de encorajar os irmãos, argumentou a maneira pela qual Deus 

estava regendo a história do povo de Israel ao longo dos séculos e efetivando o cumprimento de seus 
propósitos:

a- A regência de Deus na execução do Seu plano soberano:  “Nós lhes anunciamos as boas 
novas: o que Deus prometeu a nossos antepassados”. At.13.32;

b- A �delidade de Deus no cumprimento de Suas promessas:  “Ele cumpriu para nós, seus 
�lhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo segundo: “Tu és meu �lho; eu hoje te gerei”. 
At.13.33;

c- A e�ciência do sacrifício de Jesus: “O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca 
entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras:“ “Eu lhes dou as santas e �éis bênçãos prometidas 
a Davi”. At.13.34;

d- A e�cácia da obra redentora: “Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus 
lhes é proclamado o perdão dos pecados”. At.13.38; 

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

VALENTIM E PRISCILA JARSKE
Pedido de Oração:

Orem para que Deus nos oriente nas novas 
oportunidades que estão sendo abertas e por 

nossa adaptação.

e- A justi�cação, como resultado na vida de 
cada indivíduo que crê - “Por meio dele, todo 
aquele que crê é justi�cado de todas as coisas das 
quais não podiam ser justi�cados pela Lei de Moisés.  
At.13.39;

Paulo, ainda, destacou a maneira pela qual 
Deus agiu na vida de Davi de forma que tivesse um 
papel fundamental no cumprimento do Seu 
Soberano propósito de “trazer” salvação para todos 
os povos! 

“Da descendência desse homem Deus trouxe 
a Israel o Salvador Jesus, como prometera.” At. 13.23 

 Certamente, podemos a�rmar que, Deus 
cumpriu Seu propósito por meio de Davi, e que 
Davi serviu a este propósito de Deus! 

Dentre outros propósitos, Deus deseja que eu 
e você estejamos engajados em seu serviço, de 
forma relevante em nossa geração, cumprindo o 
propósito de “levarmos” a mensagem da 
salvação até os con�ns da terra!

 “Tendo, pois, Davi servido ao propósito de 
Deus em sua geração” At.13.36

Oportunidade Profissional!?
Gostaria de convidar você para um café da manhã 
com o propósito de encorajar e orientar profissionais 
do nosso meio que estão em disponibilidade e 
buscam uma nova ou sua primeira oportunidade no 
mercado de trabalho. Teremos um tempo para 
meditação, oração e orientação.
Nosso encontro será no dia 09/04, às 7h00, na IBCU 
(sala C6).
Confirme sua presença: oswaldo@ibcu.org.br

domingo, 20 de abril
às 18h00 na ibcu

R. Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo
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