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Reparemos no “Santi�ca-os na verdade; a tua Palavra é 
a verdade”. É na Palavra em que devemos nos santi�car 
crescer nessa verdade essencial para todos nós. 

João deixa claro: “Sabemos que somos de Deus e que o 
mundo inteiro jaz do Maligno”. 1 João 5.19. Se somos 
de Deus, nossa perspectiva é outra, nosso reino é outro, 
nossos pensamentos, esforços e atenção são outros. 
Paulo diz aos Filipenses: “Pois nossa pátria está nos 
céus, de onde também aguardamos o Salvador, o 
Senhor Jesus Cristo” e ainda o que Pedro diz para 
sermos como “peregrinos e forasteiros” (1Pedro 2.11). 

Bom, enquanto estamos aqui, é nossa 
responsabilidade testemunhar do Reino de Cristo, um 
reino de justiça, paz, amor e eterno. Não podemos 
deixar que tudo que acontece aqui tome nossa mente. 
Precisamos lembrar-nos da recomendação de Paulo 
aos �lipenses quando diz para colocarmos nossa 
mente “em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, 
puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável...” 
Filpenses 4.8. 

Que o Senhor nos ajude a encontrar o caminho da 
santi�cação na Palavra, da proclamação do Evangelho, 
do testemunho que de quem vive sob uma nova 
perspectiva de vida, do falar na hora certa e da forma 
certa e principalmente de voltar nossa mente e 
coração para aquilo que agrada ao Senhor em todo 
tempo. Que Ele nos conduza em Sua Palavra.

...TRUMP, DO LULA, DO MORO, DO DOUTOR ESTRANHO E 
DE TUDO MAIS...

“As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração 
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e 
redentor meu”. Salmos 19.14

As vezes me pego pensando: POR QUE TEMOS QUE 
COMENTAR TUDO, SABER SOBRE TUDO E EMITIR NOSSO 
PARECER SOBRE TUDO?! As coisas parecem ter chegado a 
um nível assustador. A falta de humildade, respeito, 
cordialidade ou até mesmo de �car calado, perdeu e feio 
para as opiniões que precisam ser emitidas a todo custo. 
O pior de tudo, tanto tempo e esforço em celeumas 
frívolas e triviais... Chega a dar vergonha alheia dos 
paladinos nas redes sociais que pensam que vão mudar 
o mundo com suas próprias forças e esquecem que o 
Senhor é o soberano Deus da história. 

Pois bem, diante de tudo isso, acredito que precisamos 
(re) encontrar o caminho do equilíbrio, da sensatez, de 
voltar a nossa mente e nosso coração aquilo que 
realmente importa, sem deixarmos que as últimas 
noticias nos abalem ou tomem toda nossa atenção. 
Como é difícil isso!

Que o Senhor nos ajude a lembrar do que é essencial. 
Como a oração de Jesus ao Pai: “Eu lhes tenho dado a tua 
Palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do 
mundo, como também não sou. Não peço que os tire do 
mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do 
mundo, como também não sou. Santi�ca-os na 
verdade; a tua Palavra é a verdade...” João 17.14-17 

Igreja Batista Cidade Universitária | 20 de Novembro de 2016

Paulo Alves
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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

Querido amigos da IBCU,

Sempre agradecemos a DEUS, por vocês e pela sua 
participação nesta missão.

O mês de outubro foi de muito trabalho demos o 
plano de salvação 3 vezes durante este mês, como foi 
gratificante olhar muitos jovens descobrindo o 
AMOR DE DEUS, ouvindo o que seu filho Jesus fez por 
eles na cruz. E a alegria de poder recomeçar a vida 
com a presença de Deus sem ser escravo do pecado.

Agora novembro e dezembro serão dois messes 
muito corridos com os preparativos para se levantar 
recursos para o nosso acampamento evangelístico 
que acontecerá em janeiro de 2017.

Com a crise econômica no país, temos 
experimentado muita dificuldade financeira para 
levantar recursos para os jovens mais necessitados 
que estão indo para acampamento.

No atual momento estamos trabalhando com jovens 
de duas favelas da região de Campinas, o trabalho 
que fazemos tem dado muito frutos e o 
Acampamento tem sido uma ferramenta eficaz onde 
Deus tem usado para trazer salvação a muitos.

Estes garotos e garotas que voltam de acampamento 
são acompanhados de perto por um líder e se inicia 
um discipulado intenso, com a finalidade de ser 
formar pessoas maduras para o Reino de Deus

Temos um desafio tremendo a frente de nós, conto 
com suas orações e colaborações.

Se você gostaria de investir em adolescente 
necessitado, para que este consiga ir para o 
acampamento por favor entre em contato: 
edmur@joybrasil.com.br

Muito obrigado por sua participação nesta obra.

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

JOY - Edmur e Kat
edmur@joybrasil.com.br

20/11
David Bittencourt
Edna Silva
Giovanna Lazari
Lauraci Tomazini
Lindolfo Melo
Valmir Gazzoli

21/11
Ana Luisa Carmona
Edmur Ribeiro
Reginaldo Lazari

22/11
Juliana Tamburus
Cida Franchini
Paulo Barbosa
Wesley Julio

23/11
Amanda Cruz
Karina Montali

24/11
Edvaldo Silva
Matheus Melo

25/11
Ana Elitha Amaral
Bruno Barroso
Eduardo Ghiraldelli
Henrique Véspoli
Larissa Vieira

26/11
Adriana Cardoso
Alécia Sônia Mendes
Guilherme Melo
Maria Santos
Renato Ferreira
Renato Carmona
Ruth Borges



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Sofonias e a esperança Sofonias e a esperança

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

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 �lho C3Ministério de Homens

Classe de Integração C6Ministério de Integração

C5Marcelo BertiTeologia de Cristo

Métodos de Estudos Bíblicos e
Di�culdades Bíblicas Marcelo Feltrin C3



ADULTOS
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ADULTOS

Domingo, dia 04 de Dezembro/2016

Após o culto Diurno/Noturno

IGREJA BATISTA CIDADE UNIVERSITÁRIA

a renda será totalmente revertida para missões

“anunciem a sua glória entre as nações,
seus feitos maravilhosos entre todos os povos.” Sl 93:3

BAZAR
MISSIONÁRIO



NOVA GERAÇÃO
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Adultos 

ANOTAÇÕES
12 Homens com uma missão: Sofonias e a esperança - Texto: Sofonias | Preletor: Fernando Leite
Introdução
Quem era Sofonias?
Sf 1.1

Um pouco de história
2Re 18.5-8; 2Re 19.32-34; 2Re 21.9-14; 2Re 22.8,11,13;
2Re 23.2-3; Sf 1.4; Sf 2.13

O Dia do Senhor

 Mensagem condenadora
Para quem é essa mensagem?     
Sf 1.4,8,11; Sf 3.3-4; Sf 1.12; Sf 2.4-5,12-13

 Pelo que é dado o castigo? 
Sf 1.4-5,9; 1Sm 4.1-5; Sf 1.6; Sf 3.1-4; Sf 2.10,15

Quando isso se realiza?
Sf 3.8



ANOTAÇÕES

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

Existe esperança para nós?
As promessas
Sf 3.9-13

Para quem é isso?
Sf 3.17

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 su�ciente na primeira convocação, a 
Assembleia �ca 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.

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Rodrigo e Natália 
Henrique pelo nascimento do Erick no dia 14/11 e com 
Felipe e Juliana Tamburus pelo nascimento da Luisa  no 
dia 15/11. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-los em Seus caminhos.

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 su�ciente, a Assembleia �ca 
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.


