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relacionamento saudável com Deus, com o futuro 
cônjuge e com seus familiares. Quem deve e pode 
participar do curso?

• Aos casais membros da IBCU o curso é 
requisitado;
• Aos casais crentes e não membros da IBCU 
o curso é disponibilizado;
• Aos casais não cristãos o curso é 
disponibilizado;
• Aos casais em jugo desigual o curso não é 
disponibilizado.

Como participar do curso? Os interessados 
deverão entrar em contato com a coordenação 
para agendamento do primeiro encontro através 
do e-mail: oswaldo@ibcu.org,br. Após esse passo, 
os noivos serão encaminhados aos casais que 
ministrarão o curso em sete encontros 
previamente agendados. Qualquer dúvida, entre 
em contato conosco.

Ministério de Casais IBCU – Curso Pré-Nupcial

Quem casa quer casa! Embora concordemos 
com este dito popular, bem sabemos que para um 
bom casamento se requer muito mais que a casa 
mobiliada. Temos bons motivos para que nenhum 
dos nossos jovens entre no casamento sem um 
preparo indispensável nas questões fundamentais. 
A busca por um bom relacionamento, a amizade 
saudável, o respeito mútuo, a percepção e 
consideração das diferenças e as perspectivas em 
relação ao futuro, são apenas algumas das 
questões que devem ser assunto entre um jovem e 
uma jovem que estão conhecendo um ao outro 
com uma possível perspectiva da união futura 
entre eles.

 
Reconhecendo o valor da aliança conjugal sob 

a perspectiva divina, a importância do 
conhecimento dos princípios e orientações que a 
Palavra oferece sobre casamento e família e a 
indispensabilidade dos nossos jovens construírem 
um lar sobre os fundamentos infalíveis 
estabelecidos por Deus, oferecemos aos noivos o 
curso pré-nupcial com o seguinte conteúdo: 
Estrutura do Lar, Relacionamento com familiares, 
Vida sexual, Planejamento financeiro, 
Comunicação, Vida devocional e Lidando com 
con�itos.

Através deste curso, desejamos orientar e 
capacitar biblicamente os noivos oferecendo-lhes 
ferramentas para que desenvolvam um 
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Oswaldo Carreiro
oswaldo@ibcu.org.br

Antes de dizer, sim!



ATIVIDADES
Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Koinonia
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando
Sábado
09h00 - Teatro

ANIVERSARIANTES

Muitas palavras ganham novos significados à medida 
que vamos avançando nos relacionamentos com as 
pessoas aqui no nordeste: Muro, mangar, gazear, 
raposar, algaroba são algumas destas palavras.

Demorei um pouco para entender o que significava 
"muro". Em conversa com um vizinho, ele falou mais ou 
menos assim: "O antigo proprietário da casa onde você 
mora tinha o muro bem cuidado com muitas frutíferas". 
Em outra conversa no Quixaba o barbeiro comentou 
sobre o inicio do seu oficio: "Eu comecei cortando 
cabelo em baixo de uma algaroba e depois de algum 
tempo fui para o muro do meu pai". Depois fui descobrir 
que "muro" aqui pode significar quintal.

Em outubro recebemos um grupo de adolescentes da 
IBCU por uma semana, o inicio do programa foi cheio 
de emoções, no sábado (8) completamos as compras 
de perecíveis e fomos para o local contratado, uma 
chácara na beira do rio São Francisco e bem perto do 
local que iríamos fazer a programação de evangelismo 
no Quixaba. Começamos a arrumar a cozinha, mas o 
proprietário somente chegou ao local no inicio da noite. 
Para nossa surpresa ele veio com uma conversa nem 
um pouco agradável que queria reformular o preço 
combinado, multiplicando-o por três. Precisamos 
então correr para arrumar outra solução, felizmente 
soubemos que um local que já havíamos utilizado em 
outras ocasiões estava liberado. Isso gerou muito 
trabalho extra, mas deu tudo certo.

Desta vez o evangelismo foi mais focado nas crianças. 
Eu gostei particularmente do trabalho feito na Serrota, 
povoado mais distante que visitamos esporadicamente. 
Depois da exposição do plano de salvação para as 
crianças foram formados pequenos grupos para 
repassar a mensagem para crianças e adultos.

Pedidos:
- Somos gratos por mais uma viagem missionária;
- Orem pelos grupos de estudos que acontecem no 
Quixaba;
- Pelos alunos do colégio Dionísio e do Brejo do Burgo;
- Por discernimento para não perder o alvo.

Notícias do Campo

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08

Identifique a sua oferta para denise@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco
Ag: 2297-7 CC: 5454-2

Itaú
Ag: 6548 CC: 26.468-5

Você pode fazer suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo. 
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

Rua Tenente Alberto Mendes Júnior, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501 | www.ibcu.org.br

CONTATOS

/ibcucampinas /ibcu secretaria@ibcu.org.br

Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Biblica de Adultos

João e Beatriz Rodrigues
jrodrigues@ibcu.org.br

13/11
Cainã Miachon
Selma Santos

14/11
Davi Ligório
Davi Rolim
Luis Vicente
Maria Benetton
Miguel Tamburus
Willing Sgnolf

15/11
Arlene Oliveira
Eduardo Gomes
Gedson Santos
Ricardo Silva

16/11
Margaret Almeida
Ozebio Rolim
Rosane Bosoni

17/11
Benjamin Coelho
Fabíola Santos
Laís Adiwardana
Lucas Momente

18/11
Anne Cavalcanti
Carolina Capodalia
Daiane Bassani
Jair Drummond
Renato Silva
Wesley Vilha

19/11
Carmen Munhoz
Crisley Leite
Gustavo Pedrosa
Gustavo Torres



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Visão de Futuro:
Reino e Sociedade

Visão de Futuro:
Reino e Sociedade

-- -

Vlademir Hernandes Vlademir Hernandes

CULTOS

-

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Oração Bruno Boroto

O Rei Salomão e as tentações de sexo,
dinheiro e poder Alex Souza e Leonardo Salgado C5

C6As Parábolas de Jesus Willing Sgnolf

PSPneumatologia | O Espírito de Deus
e a sua atuação Vlademir Hernandes

C4A História das Missões Paulo Adolfo

Chalé 2

JOVENS A fé na era do Ceticismo Ariel Mógor e Glauco Moreira MZ

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

- - TendaADOLESCENTES

ADULTOS
Conversa Franca: De pai para filho C3Ministério de Homens

Classe de Integração C6Ministério de Integração

C5Marcelo BertiTeologia de Cristo

Métodos de Estudos Bíblicos e
Dificuldades Bíblicas Marcelo Feltrin C3



ALMOÇO

20.11
Domingo

Pizzaria Esposito | Barão Geraldo

Compre seu convite com Lucas Tamburus

Toda venda é revertida para missões

ADULTOS
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ADULTOS



ADULTOS
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relacionamento saudável com Deus, com o futuro 
cônjuge e com seus familiares. Quem deve e pode 
participar do curso?

• Aos casais membros da IBCU o curso é 
requisitado;
• Aos casais crentes e não membros da IBCU 
o curso é disponibilizado;
• Aos casais não cristãos o curso é 
disponibilizado;
• Aos casais em jugo desigual o curso não é 
disponibilizado.

Como participar do curso? Os interessados 
deverão entrar em contato com a coordenação 
para agendamento do primeiro encontro através 
do e-mail: oswaldo@ibcu.org,br. Após esse passo, 
os noivos serão encaminhados aos casais que 
ministrarão o curso em sete encontros 
previamente agendados. Qualquer dúvida, entre 
em contato conosco.

Ministério de Casais IBCU – Curso Pré-Nupcial

Quem casa quer casa! Embora concordemos 
com este dito popular, bem sabemos que para um 
bom casamento se requer muito mais que a casa 
mobiliada. Temos bons motivos para que nenhum 
dos nossos jovens entre no casamento sem um 
preparo indispensável nas questões fundamentais. 
A busca por um bom relacionamento, a amizade 
saudável, o respeito mútuo, a percepção e 
consideração das diferenças e as perspectivas em 
relação ao futuro, são apenas algumas das 
questões que devem ser assunto entre um jovem e 
uma jovem que estão conhecendo um ao outro 
com uma possível perspectiva da união futura 
entre eles.

 
Reconhecendo o valor da aliança conjugal sob 

a perspectiva divina, a importância do 
conhecimento dos princípios e orientações que a 
Palavra oferece sobre casamento e família e a 
indispensabilidade dos nossos jovens construírem 
um lar sobre os fundamentos infalíveis 
estabelecidos por Deus, oferecemos aos noivos o 
curso pré-nupcial com o seguinte conteúdo: 
Estrutura do Lar, Relacionamento com familiares, 
Vida sexual, Planejamento financeiro, 
Comunicação, Vida devocional e Lidando com 
con�itos.

Através deste curso, desejamos orientar e 
capacitar biblicamente os noivos oferecendo-lhes 
ferramentas para que desenvolvam um 

Adultos 

ANOTAÇÕES
Visão de Futuro: Reino e Sociedade - Texto: 2Tm 2:1-7 | Preletor: Vlademir Hernandes
Introdução
(1Co 11:1; Cl 3:13; Ef 4:11 e 16; Mt 5:13-16; Tt 1:5 e 10-16)

O Processo Bíblico de Capacitação de Cristãos In�uentes:
1: O Fundamento Inegociável
(2Tm 3:16-17; 2Tm 1:13-14; Tt 2:1)

2: A Fonte de Encorajamento
(Fp 3:4-8; 2Co 2:10; 2Tm 1:6-8)

3: A Equipe Qualificada 
(Mt 7:6; Tt 1:11; 2Tm 2:15; 2Tm 1:8; Tt 1:9; Ef 6:13-17)



ANOTAÇÕES

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.ibcu.org.br/boletim

4: O Compromisso Honrado
(2Tm 1:6)

5: O Resultado Efetivo: A Propagação da Influência
(Mt 28:19-20; 1Pe 5:2-3; 1Co 11:1; Hb 13:7; Fp 3:17; Tg 5:10)

Conclusão:

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE
O presidente da ADORE convoca os membros para 
reunir-se em Assembleia Geral Ordinária às 11h30, no dia 
20 de novembro de 2016 na sede administrativa da 
Igreja Batista Cidade Universitária, localizada na Rua 
Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 - Vila Independência - 
Barão Geraldo - Campinas - SP, para tratar da seguinte 
ordem do dia: orçamento do ano de 2017. Com quorum 
de metade mais um dos membros. Caso não haja quorum 
suficiente na primeira convocação, a Assembleia fica 
convocada desde logo para reunir-se no mesmo dia, em 
segunda convocação, 15 (quinze) minutos após a 
primeira, com no mínimo de um quinto dos membros.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente da IBCU convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 
09h00 horas, do dia 27 de novembro de 2016, na 
sede da igreja, para tratar da seguinte ordem do dia: 
elegerem membros do Colegiado (Presidente, 1o. 
Vice-Presidente, 2o. Vice-Presidente, 1o. Secretário, 
2o. Secretário, Coordenadores e Anciãos), Diáconos e 
Diaconisas, Membros do Conselho Fiscal. Caso não 
haja quorum suficiente, a Assembleia fica 
convocada desde logo para reunir-se no mesmo dia 
e local, 15 (quinze) minutos após, com qualquer 
número de membros e permanecerá aberta até 30 
(trinta) minutos após o encerramento do culto da 
noite, isto é, 20h00 (vinte horas), quando então o 
presidente declarará encerrada a Assembleia e os 
membros da Comissão de Indicação recolherão as 
cédulas de votação.


