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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

ANTILHA TAMBURUS
ELIANA SANTOS
THOMAZ BLESA
YASMIN PEREIRA

ADILSON MOMENTE
IVANY SPROGIS
JÔNATAS CAMARGO
MARTA FROTA
PHELIPE FROTA
SONIA DENTE
SUELY MEDEIROS
THIAGO GAMA

ALEXANDRE BELTRAMINI
DANIEL CARDOSO
ERYKA SOUZA
EVANDRO OLIVEIRA
FÁBIO PIAU
ISMAEL DANTAS
MARIA CARDOSO
MICHELLE KALLER
SUZANA BRAGA

ANGELA NASCIMENTO
CLARICE IDE

ELAINE FALCHIONE
LUCAS RIBEIRO
MARCOS SANTOS

ANA FLÁVIA SANTOS
CARMEM RODRIGUES
CAROLINA PEREZ
ELENIR FABBIO
GIULIANO DIMÁRZIO
GUSTAVO ROSA
JÚLIO VALLE
MARIA JOSÉ LOPES
MATHEUS GHIRALDELLI
MATHEUS MAGRI
SAULO NASCIMENTO

Aniversariantes
Abril

20/04

21/04

22/04

24/04

25/04

26/04

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
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Você é exemplo? Fernando LeiteFeliz Páscoa!?

 Quando frequentamos os primeiros anos da escola 
somos expostos a versões de fatos históricos que nem 
sempre são verdadeiros. Quem descobriu o Brasil? Como foi o 
grito da independência? Por que nos tornamos uma 
república? Ouvimos versões fantásticas e heroicas que 

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

somente os anos e mais estudo e leitura podem nos trazer os 
esclarecimentos dos fatos.

    Quando porém se trata de certos assuntos como Páscoa, torna-se 
assustador como a versão passada no início da vida seja tão distorcida da 
realidade dos fatos. Na primeira Páscoa não havia coelhinho, mas sim 
cordeiro; não havia chocolate doce, mas ervas amargas; não havia proibição 
de comer carne, mas orientação a que se comesse todo o cordeiro. Nos lares 
em que ainda se preserva a oportunidade de uma refeição e um encontro em 
família, esse ainda preserva um dos aspectos da Páscoa que deveria ser 
festejada em família.

    Podemos dizer então que a Páscoa era uma festa em que se celebrava 
algo. Esta celebração apontava para o passado e para o futuro. Quanto ao 
passado, ela era a celebração do povo de Israel pela sua libertação. Eles 
haviam sido feitos escravos dos egípcios por cerca de 400 anos, e �nalmente 
Deus os libertara através da liderança de Moisés. Além deste aspecto 
comemorativo, a Páscoa tinha uma função profética, pois ela anunciava uma 
libertação futura e universal de todo homem, pois este estava separado de 
Deus. Ela anunciava a vinda de um libertador, que como um cordeiro seria 
morto para que a vida fosse compartilhada.

    Hoje temos a oportunidade de ouvir a obra Vivo está! de Claire 

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

ENOQUE E ELIANA FARIA
Pedido de Oração:

    Pelo nosso futuro ministerial e 
tudo o que está envolvido nestas 

mudanças.

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

Amigas
Jantar das 

09MAIO

Espaco Master s

Rua Rafael Sampaio 141,Guanabara

19h30

MINISTÉRIO DE 

Cloninger e Gary Rhodes, que nos 
anuncia e explica a Páscoa. Que 
todos nós aproveitemos desta 
oportunidade de aprender o que é a 
Páscoa e que valor tem para cada um 
de nós.

Sejam todos bem-vindos!


