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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. 

Rastros&Retratos | Ministério Jovem
Aos  sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br

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

ADRIANO DINIZ
FÁBIO FERREIRA
FILIPI GOMES
LAURA COSTA

ANA CAROLINA FORNICOLA
BRUNO ALBRECHT
DIOMAR BENITES
GIULIO DIMÁRZIO
JOÃO PEDRO LOPES
RAFAEL ALMEIDA
RAFAEL SIMONI
TERESA CRISTINA DIMÁRZIO
VALÉRIA REDIVO

ANIK SANTOS
JULIANA FALCIROLI
SOPHIA LEITE

SIMON LEE

EDUARDO TAMBURUS
MELINA TAMBURUS

ALINE NOCERA
GISLENE GIARDIELLO
TIAGO NEVES

ALCINO SOARES
GUSTAVO SANTANA
JOSÉ ROBERTO PAIM
MARIA GINEUSA SOUZA
PEDRO HENRIQUE AQUINO

Aniversariantes
Maio

11/05

17/05

16/05

15/05

14/05

13/05

12/05

Maio e Junho | Horário: Manhã, 9h30

O livro de Jó | C5
José Marcos Santana

A vida de José | N5
Vamir Gazzolli e Luiz Américo

O Evangelho de Lucas | C2
Robson Matheus Adorno

Juízes - O SENHOR como Verdadeiro Juiz | MZ
Wagner Fonseca e João Mengaldo

Apocalipse - A Revelação Final | NT
Vlademir Hernandes

Estudos sobre o Reino | C3
Willing Sgnolf

O Pacificador | PS
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

Classe de Integração | C1
Minist. Integração

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes
O que é a igreja?

Denise Motta

Adolescentes | C6
Aspectos Soteriológicos

Lucas Tutui

Jovens | Chale 1
Selfie – Minha face fora do face

Paulo Alves e Bruno Boroto

[Pregação]
Hostilidade na Vizinhança 
Fernando Leite

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:



Você é exemplo? Fabio GrigorioDiscipulado em Ação

O Senhor Jesus nos deixou a grande tarefa de fazer discípulos, de fazer 
seguidores de Cristo (Mt 28.18-20). Entendemos o discipulado não como uma 
opção de trabalho a ser desenvolvido em uma igreja, mas sim como uma 
ordem a ser obedecida. Nossa responsabilidade não é apenas falar de Cristo, 
mas também investir tempo ensinando.

O apóstolo Paulo escreve para Timóteo uma orientação quanto a 

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

formação de discípulos: “E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, 
con�e-as a homens �éis que sejam também capazes de ensinar a outros.” (2Tm 2:2).

Há na IBCU um ministério cujo foco tem sido na capacitação de discipuladores e formação de 
grupos de discipulado. Pelo menos quatro propósitos deverão ser priorizados por cada grupo de 
discipulado, a �m de que tenhamos cristãos maduros espiritualmente, aptos para toda boa obra e 
fruti�cando onde quer que estiverem, através da atuação e transformação promovidas pelo nosso 
bondoso e gracioso Deus, na vida de cada um.

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

PAULO ADOLFO E RAQUEL
Pedido de Oração:

Oremos pela Conferência Missionária que 
acontecerá dia 24,25 de maio.

Sertão 
e ajude  nos!

Passe pelo 

Chá da

20 de Maio às 14h30
Local: Tenda da IBCU

Melh  r Idade
Você é nossa convidada,traga suas amigas!

Confirmar presença:
Cleide: 3289-2495 | 99904-1400
Paula: 3203-4186 | 99111- 3871

Que o Senhor nos capacite e direcione neste ministério e a todos os que estão envolvidos 
neste grande projeto de Deus.

Caso você queira alguma informação a mais, entre em contato que teremos o maior prazer 
em atender o que estiver ao nosso alcance.

Ministério de Discipulados IBCU
discipulado@ibcu.org.br

Conhecer
Todo discípulo precisa desenvolver-se e chegar à maturidade cristã, e 

para isso, precisa conhecer as Escrituras. Estudar a Bíblia é essencial para 
que as bases, da fé e de valores, sejam bem fundamentadas e se conheça o 
caminho que o Senhor quer que seus �lhos trilhem. Todo discipulado deve 
ter como propósito estudar a Palavra de Deus (Mt 28:20a)

Viver
O conhecimento deve levar o discípulo à prática da Palavra (Tg 1.22). 

Cada conceito, valor, princípio ou doutrina estudado deve ter implicações 
diretas no modo de viver, moldando o coração, renovando a mente e 
mudando atitudes.

Conviver
Através dos relacionamentos é possível perceber o conhecimento 

adquirido sendo colocado em prática e fazendo diferença na vida de cada 
um. O relacionamento é importante para que o conhecer e o ser 
conhecido, o edi�car e o ser edi�cado aconteçam na vida do discípulo e do 
discipulador (Pv 27.17).

Multiplicar
Todo aprendizado deve ser compartilhado. Cada seguidor de Cristo é 

chamado a fazer outros seguidores. Ao mesmo tempo em que o ciclo que 
se completa ele também se renova, discípulos gerando discípulos (2Tm 2.2)

2014
PROGRAMA DE FÉRIAS

30/06 a 03/07
EM BREVE

INSCRIÇÕES


