
Igreja Batista Cidade Universitária
27 • Agosto • 2017 | Ano XIV | Ed. 727
Impressão e distribuição interna

Nova GeraçãoAtividades Capacitação
Programação 
Escola Bíblica

- João Paulo Melchiades 
- Débora Melchiades
- Daniela Leite



Igreja Batista Cidade Universitária | 27 de agosto de 2017

nosso relacionamento pessoal com nosso Deus. Você 
já perguntou a si mesmo: Deus é prioridade em 
minha vida? Você conseguirá responder a luz de 
como se relaciona com Ele e com Sua amada igreja. 
Você investe um tempo diário para conversar com 
Deus para meditar nas Escrituras? Há espaço na sua 
agenda para se envolver em ministérios dentro da 
igreja? Você procura se envolver com o corpo 
participando de alguma koinonia ou discipulado? 
Você investe no relacionamento espiritual de seus 
�lhos? O que você tem semeado quanto a sua vida 
espiritual? "Não se deixem enganar: de Deus não 
se zomba. Pois o que o homem semear, isso 
também colherá. Quem semeia para a sua carne, 
da carne colherá destruição; mas quem semeia 
para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna." 
Gálatas 6:7-8

Nunca se esqueça da transitoriedade deste 
mundo, não dê prioridade ao que Deus não dá. 
Lembre-se que a nossa busca principal é o Reino de 
Deus, Sua justiça, os pensamentos que Ele tem para 
cada um de nós. (Mt 6.33-34) Não se preocupe 
quanto ao amanhã, não ande ansioso por coisa 
alguma, mas tenha certeza de que quando o amanhã 
trouxer suas pedras, provações e tempestades, suas 
escolhas e seus investimentos de hoje serão parte 
integrante do cuidado de Deus sobre a sua vida, através 
do Seu Espírito que habita em cada um de Seus �lhos.

"No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra"

Você pode nunca ter lido Carlos Drummond de 
Andrade e muito menos saber o porque de ter escrito 
este poema. Por causa deste poema o autor foi 
desprestigiado por alguns, e por outros tido como um 
gênio. Acontece que ele tinha seus motivos para 
acreditar no que escreveu e para aqueles que creem nas 
palavras de Jesus Cristo, este poema também deveria 
fazer sentido uma vez que nos foi dito que passaríamos 
por a�ições. (Jo 16.33) Não sei quantas pedras e 
percalços você encontrará no meio do seu caminho, mas 
estou certo disso, você as encontrará. Sabendo disso a 
questão é: Como você tem se preparado para desviar das 
pedras que aparecerão em seu caminho?

As pedras que apertam "seus sapatos" podem vir 
de muitos lugares, seu trabalho, seus estudos, sua 
família, pessoas desconhecidas, ou podem vir até 
mesmo do próprio Deus a�m de provar sua fé e lhe gerar 
crescimento. "Meus irmãos, considerem motivo de 
grande alegria o fato de passarem por diversas 
provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé 
produz perseverança. E a perseverança deve ter 
ação completa, a �m de que vocês sejam maduros e 
íntegros, sem lhes faltar coisa alguma." Tiago 1:2-4

Nas provações, no caminho cheio de pedras e 
obstáculos poderemos aprender sendo surpreendidos 
ou podemos nos precaver investindo piedosamente em 

Lucas Tutui
tutui@ibcu.org.br

Desviando das Pedras



AGENDA
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

ANIVERSARIANTES

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

Identi�que a sua oferta para �nanceiro@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

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

Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

Sábado
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 Bíblica de Adultos

CAPACITAÇÃO

27/08
André Melchiades
Angela Piau
Cinthia Lahr
Débora Oliveira
Lucio Camargo
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28/08
Jônatas Fahl
Letícia Dias
Lívia Tamietto
29/08
Patrícia Grigorio

Eda Souza
Leandro Brunassi
Luiz Henrique Souza
30/08
Adriano Salgado
Marcela Kuroda

Michelle Kuroda
Lucca Belan
31/08
Luiz Henrique Lima
Marcelo Berti
Mauro Holtz

Weida Agnello
01/09
Felipe Predosa
Henrique Gonçalves
Mateus Pedrosa
Rafael Lima

Regina Lattaro
02/09
Claudete Kallaur
Enrico Santos
Leonardo Azevedo
Pedro Puccinelli
Rosemeire Spanol



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Cada um na sua?

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

ESCOLA BÍBLICA

Cada um na sua?

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

O mundo lá fora Caio Bueno

Como ensinar a Bíblia para crianças
Treinamento Semear Ministério Semear C3

Evangelho de João Dante Stopíglia PS

C2Proclamar a Cristo Edson Rodrigues

Chalé 2

JOVENS Hérois da Fé - É possível hoje? Paulo Alves C5

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Humildade - Verdadeira grandeza Lucas Tutui C3ADOLESCENTES

ADULTOS
Cultura x Fé C4Pedro Siena

Classe de Integração C5Ministério de Integração

As 7 cartas do Apocalipse C6Marcelo Berti

Aconselhamento
A igreja que cuida dos seus Oswaldo Carreiro C4

C6Luiz AméricoCuras nos tempos bíblicos de hoje!
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NOVA GERAÇÃO



ATIVIDADES
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ANOTAÇÕES

Introdução:
Ef 2.15-16;21-22; Ef 4.4-7  

A medida que se crê em Jesus o crente é inserido na Igreja, 
o único e completo Corpo de Cristo.

As verdades acerca dos dons espirituais concedidos por 
Cristo para o desenvolvimento de Sua Igreja.

1ª Verdade:
Cristo concede Seus dons aos indivíduos da Igreja
Ef 4.4; 1Co 12.13

Nova Sociedade - Cada um na sua? - Ef 4.7-11
Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES
2ª Verdade:
A quali�cação de Cristo para conceder Seus dons
Ef 4.8; Sl 68.18; Ef 4.9-10; Fp 2.7-8; Ef 4.7-8,10

3ª Verdade:
Os dons concedidos à igreja toda
Ef 4.5; Rm 6.4

Conclusão: É com você

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

/ibcucampinas /ibcu secretaria@ibcu.org.br

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

Membro a ser recebido por transferência: (*)

Membro recebido por testemunho:
- Cammile Souza

Membro recebido por transferência:
- Silvia Pinheiro

Membros desligados: (geogra�camente distantes)
- Luiz Eduardo Rossi 
- Maryelle Rossi 
- Lohan Rossi

- Loren Rossi
- Lyara Rossi 
- Lyliah Rossi

- Tamy Souza

- João Paulo Melchiades 
- Débora Melchiades
- Daniela Leite

Membro desligado por ausência prolongada:
- Camila Costa

*Esta irmã está em processo de ser recebida como membro. Portanto, caso 
você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou conduta dela, 
procure um dos pastores dentro de 15 dias, após este prazo será 
automaticamente aceita como membro.           

Membresia


