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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 - Férias
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

Julho | Horário: Manhã, 9h30

Miquéias
Lidando com a injustiça e a

opressão | C3
Joel Guimarães

Malaquias
Volte-se para o Senhor | C5

Fabio Grigorio

A Dúvida e seu impacto nas
nossas vidas | NT

Pedro Siena

Descoberta | N5
Ministério Integração

O Papel dos Avós no Século 21 | PS
Edilson Ribeiro e Dante Stopiglia

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes

Heróis e Ídolos
Efraim Albrecht 

Adolescentes | C6
Aspectos Soteriológicos

Lucas Tutui

Jovens | S1
A carta de Paulo a Filemon

Alex Chaves e Wesley Aquino

CULTO 18h00
[Pregação]
Deus abomina a murmuração!
Valmir Gazzoli

João Mendonça
Marcos Silva
Maria Otília Santos
Otoniel Berti

Andréa Almeida
Kazue Takahashi
Vitor Albrecht

Bruno Souza
Elio Fernandes
Fernando Santos
Jônatas Rosa
Maria Isabel Drummond

Eduardo Fabbio
Floriane Copetti
Jéssika Yaguinuma
Joana Pereira
João Paulo Melchiades
Ruth Braga

Andrea Zambrano
Filipe Machado
Jairo Leite
Tiago Ortinho

Demian Moscofian
Valter Mallis 

Aniversariantes
Julho

06/07

11/07

12/07

09/07

08/07

07/07



Você é exemplo?
Fabio GrigorioMeu Time do Coração

“Meu Time do Coração”, este foi o tema trabalhado durante esta 
semana com cerca de 400 crianças no Programa de Férias organizado 
pelo Ministério Semear. Foi uma semana de muito trabalho, muitos 
desa�os, muita alegria e gratidão, como resultado de trabalho de meses, 
planejando e preparando cada detalhe. Deus é maravilhoso e com 
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certeza faz muito além do que imaginamos, planejamos e muito além das nossas próprias 
capacidades. A Ele seja sempre toda a honra e toda a glória.

Foi uma semana onde tivemos a alegria de mais uma vez ver o Corpo de Cristo, a 
igreja, em ação. Foram aproximadamente 200 voluntários, homens e mulheres, entre 12 e 
65 anos, algumas famílias inteiras que dedicaram todas as suas tardes servindo em várias 
áreas, cada uma com um papel muito importante para que a programação fosse realizada. 
Eram pessoas envolvidas com recreação, com lanche, recepção, louvor, multimídia, 
fotogra�a, ensino, teatro...

Além desta parte do corpo que esteve servindo durante as tardes, tivemos pessoas 
orando, contribuindo �nanceiramente ou com doações de material necessário. Pudemos 
experimentar o que Paulo fala aos Efésios: “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos 
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de 
todas as juntas, cresce e edi�ca-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza 
a sua função.” (Ef 4.15-16)

Das crianças que participaram, praticamente a metade não havia tomado uma 
decisão por Cristo ainda e puderam aprender sobre o amor e obra de Cristo, através das 
músicas, do teatro e do tempo de aplicação com os monitores.

Os desa�os continuam e você pode continuar envolvendo-se:
• Ore para que o evangelho anunciado encontre lugar no coração de cada um e que 

haja compreensão do plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê; 
• Orem também por suas famílias, a fim de que sejam, de alguma maneira impactadas 

pela mensagem que seus �lhos estão levando para casa;
• Agradeça a Deus conosco por cada voluntário que fez parte deste grande projeto, 

por cada um que se envolveu como pôde; 
• Louve a Deus por sua grandeza, por sua bondade, graça e sustento que desfrutamos 

de uma maneira tão intensa durante estes dias.
E mais uma vez lembrando as palavras do apóstolo Paulo.
“...todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo 

subsiste.” (Cl 1.16-17)
Ministério Semear

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

ENOQUE E ELIANA FARIA
Pedido de Oração:

Orem por um relacionamento saudável 
entre todas as forças missionárias que 

atuam na Amazônia.  

 Volta a Fonte
29 a 31 de Agosto

11˚ Encontro de Mulheres

Palace Hotel - Serra Negra

Preletora:

De
MINISTÉRIO DE 

Márcia Nascimento

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Gilber e 

Silvana Maior pelo nascimento da Sophia  no dia 
02/07. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-la em Seus caminhos.

Membros recebidos por transferência:

Membro recebido por testemunho:

Membros a serem recebidos por transferência: (*)

Membresia

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como 
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que 
desabone a doutrina ou conduta deles, procure um dos 
pastores dentro de 15 dias. Após este prazo serão 
automaticamente aceitos como membros.  

- Osmar Simon
- Crisley Leite
- Mirhiane Abreu

- Cristina Simon
- Sarah Leite
- Jairo Leite

- Marcelo Landucci
- Carminda Chinelato
- Célia Landucci

- Leonilda Jiménez

- Roberto Brito
- Leandra Fernandes

- Abner Fernandes
- Gabriel Fernandes


