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Domingo, 13 de Abril de 2014
Ano 11, N. 551

CULTO 18h00
[Pregação]

Adrielle CoelhoAdrielle Coelho
[Louvor][Louvor]

A culpa que me persegue
Fernando Leite
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IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 | Barão Geraldo - 13084-529 | Campinas, SP
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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. 

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

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

ANDRÉA BROCHETTO
ANTONIO FABBIO
MARIA REGINA BAZIOLI
NATHÁLIA BROCHETTO
ZILTON SANTOS

HENRIQUE DENTE
RAQUEL CANTOS
REBECA RODRIGUES
SUELI MARTINS
VITOR MALLIS

CÉLIA PINTO
EDUARDO MEDEIROS
ELIANA MACHADO
FÁBIO NASCIMENTO
ISABELA SCUCIATTO
IZILDA BERTI
JÚLIA MUSSI
MARA FORNICOLA
MARINA BRUMMOND
MARYELLE ROSSI
MÔNICA TAMBURUS
RAFAELA SIENA

KATRINA HEFFERNAN
MARCOS ABREU

CLEIDE RIBEIRO
EDNILSON FERNANDES
ESTER OZANA
LAURA BERTONI

BEATRIZ RODRIGUES
EDILENE MORAES
ELIEZER AQUINO
FERNANDO BUENO
KARINA CHIAVARO
MARIANA LO RÉ

ANDRÉ MACEDO
LUCIENE TAMBURUS
MARIA SUSANA GIANNI
RAFAEL MORAES
SANDRA VIEIRA

Aniversariantes
Abril

13/04

14/04

15/04

16/04

17/04

18/04

19/04

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

domingo, 20 de abril
às 18h00 na ibcu

R. Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo
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Você é exemplo? Lucas TutuiÍntegros diante dEle

Estamos constantemente descontentes com nossos políticos, com o 
governo corrupto que nos lesa, pelos impostos que nos são cobrados e não 
vemos retorno. A desonestidade fere os nossos corações, seja ela vista nos 
noticiários, no trabalho, nas salas de aula de cursinhos, escolas, faculdades, no 
trânsito e em todos os lugares. Além de valores morais distorcidos em nossa 
sociedade, até por parte de alguns “cristãos”, falta integridade às pessoas que 

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

estão a nossa volta. Cabe a nós, �éis e verdadeiros seguidores de Cristo, sermos identi�cados 
íntegros diante da sociedade e principalmente do nosso Senhor.  E o que eu devo fazer para ser 
encontrado sem nenhuma falta para com Deus, ou seja, ser achado integro?

As Escrituras nos comunicam que Deus não procura em nós sacrifícios e nem rituais “puros” (Is 
1.11-15), mas de nós é requerido obediência e retidão moral, pois Ele sonda os nossos corações e 
não o que aparece exteriormente (Sl 15.2-5). Somos alertados contra a hipocrisia, oferecer apenas 
sacrifícios inúteis para Deus. Em 1 Samuel 15, vemos a desobediência de Saul, que transgrediu o 
mandato do Senhor de destruir por completo os amalequitas, e preservou os melhores gados e 
ovelhas do povo inimigo para sacri�car ao Deus de Israel, porém foi exortado pelo profeta Samuel: 
"Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua 
palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros” 
(1 Sm 15.22). O que deixa claro que Saul não conhecia de fato o seu Senhor. No Salmo 40, Davi nos 
lembra de que o Senhor não deseja seus sacrifícios apenas, mas sim o seu coração por completo, por 
mais que ele obedecesse a Lei, seu desejo era de cumpri-la de todo seu coração e não apenas como 

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

CURT E MARTA KIRSCH
Pedido de Oração:

A colheita entre os povos indígenas é visível. 
Orem para que haja mais conversões entre 
eles, e que Ele desperte mais jovens para se 

juntarem a nós. 

um rito vazio em sua essência. (Sl40.6).
Se formos íntegros diante de Deus, e se em 

nós não for achado nenhuma falta para com Ele, é 
muito provável que estejamos sendo vistos como 
pessoas honestas e raras no meio da sociedade 
em que vivemos.

“Senhor, quem habitará no teu santuário? 
Quem poderá morar no teu santo monte?

Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica 
o que é justo, que de coração fala a verdade”

Salmo 15:1-2 Amigas
Jantar das 

09MAIO

Espaco Master s

Rua Rafael Sampaio 141,Guanabara

19h30

MINISTÉRIO DE 

O Semear envia semanalmente mensagens e 
informações aos pais das crianças de 0 a 11 anos.

Caso você não esteja recebendo por favor 
atualize seu email na recepção do Semear ou 

semear.ibcu@gmail.com


