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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. 

Conecte | Ministério Jovem
No Espaço Jovem. Aos sábados, 19h30.
Informações: jovens@ibcu.org.br

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

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

Provérbios
Fabio Grigorio

Adolescentes | C6
Aspectos Soteriológicos

Lucas Tutui

Jovens | Chale 1
Selfie – Minha face fora do face

Paulo Alves e Bruno Boroto

CULTO 18h00
[Pregação]
 Coração f irme
Fernando Leite

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

DANIEL VELHO
DEISYANE CONCEIÇÃO
JOÃO MENGALDO
MICHAEL MAZZEL

ANA DIAS
ANA RUTH BITTENCOURT
FRANCISCO LIMA
JÚNIA ALENCAR
RENATA ROSA

ALEXANDRE FARIAS
EDEMILTON ROCHA
JOANA LAZARI
LUCILENA BERALDO
MARIANA SOUZA
OLIVER ROULET
ROSÂNGELA GENOVESE

DENISE PRANDINI
GEYSLA RODRIGUES
LUCAS FREITAS

KELLEN SANTOS
MIGUEL CANELHAS
THIAGO ZAMBELLI

CARLA VERGINELLI
CLÁUDIA SALCES
LUÍS FERNANDO RODRIGUES

ARTUR LATTARO
MARCELO ALVES
REINALDO BUI
RENATO TAMBURUS

Aniversariantes
Junho

22/06

26/06

27/06

28/06

25/06

24/06

23/06

Ministério Promoção Social

O Ministério de Promoção Social
pede a doação de um guarda-roupa.



Você é exemplo?
Oswaldo CarreiroQuem Casa Quer...

Quem casa almeja obter um bom casamento e é isso que também 
desejamos para os nossos jovens.

Com o propósito de prepará-los para o casamento, temos oferecido 
orientação e capacitação bíblica para que seus relacionamentos e futuros 
casamentos sejam saudáveis e desenvolvidos sob o fundamento bíblico. 

É imprescindível que desenvolvam relacionamentos que sejam em tudo 
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pautados por respeito mútuo e por �delidade aos princípios de Deus em Sua Palavra. Não devem 
se deixar levar pelas pressões da “turma” e nem pelo estilo de vida que a maioria dos jovens tem 
evidenciado sem nenhum compromisso com o padrão de Cristo.

Antes de iniciarem um relacionamento com alguém do sexo oposto tendo em vista o namoro, 
noivado e casamento futuro, como jovens cristãos, devem levar muito a sério a decisão de não 
iniciar esse relacionamento e compromisso com alguém que não seja, também, um cristão. (1 Co 
7.39; 2 Co 6.14,15).

Além disso, é importante que os jovens reconheçam que tudo tem o seu devido tempo e que 
há épocas em que não convém iniciar um relacionamento a procura de namoro, em função dos 
compromissos ou circunstâncias naturais da vida ou, para que se possa  esperar um maior 
amadurecimento. Ao mesmo tempo, é importante desenvolver amizades sadias enquanto se 
espera o tempo certo para, então, se iniciar uma amizade mais próxima com o propósito de 
conhecer e avaliar possibilidades e perspectivas de compromisso no futuro.  É necessário tempo 
para desenvolver a avaliação especialmente do caráter e das a�nidades sobre pontos 
fundamentais. Nunca devem permitir que as coisas se tornem muito intensas muito cedo, ou que 
aconteçam antes do tempo apropriado preparado por Deus para desfrutarem plenamente e 
intensamente do relacionamento. Devem ser criteriosos e �rmes, cuidando tanto do aspecto 
emocional quanto físico do relacionamento. 

Considerem jovens, que o “�car”, muito praticado hoje  ganha uma conotação sexual muito 
rapidamente, impedindo que se avalie de forma realista quem a outra pessoa é de fato, além de 
levá-los a obsessão romântica que tomará conta do relacionamento. Isso é pecado!  A exortação 
bíblica sobre isso é que a lascívia e a defraudação não devem ser toleradas pelo cristão. (1 Ts 4.5,6).

Gostaria  ainda de informar aos noivos da IBCU que é indispensável  que façam o curso 
pré-nupcial que é oferecido através de  sete encontros sobre os seguintes temas: Estrutura do Lar / 
Relacionamentos com Parentes / Vida Sexual / Planejamento Financeiro / Comunicação / Vida 
Devocional e Como Lidar com Con�itos.

Para iniciarem o curso, entrem em contato comigo! E-mail: oswaldo@ibcu.org.br
O casamento é uma dádiva preciosa de Deus! Temos um grande interesse no 

desenvolvimento de casamentos saudáveis e fortes, especialmente para a glória Dele. 
Desejam se casar? Sobretudo levem isso a Deus em oração, comprometam-se com o padrão 

bíblico e deixem-nos saber.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

CURT E MARTA KIRSCH
Pedido de Oração:

Oremos para que haja mais conversões 
entre os indígenas e crescimento 

espiritual dos crentes.

2014
PROGRAMA DE FÉRIAS

Vagas encerradas

30/06 a 03/07

itaobim - MG
Mais informações: 

jovens@ibcu.org.br 
#missões #viagem #ibcu 

#sertão #jovens 

ViAgem Missionária
de 20 a 27 de julho

 Volta a Fonte
29 a 31 de Agosto

11˚ Encontro de Mulheres

Palace Hotel - Serra Negra

Preletora:

De MINISTÉRIO DE 

Márcia Nascimento


