
�nais de semana, ligue para eles, falem com seus pais, etc; 
3. Café da Manhã com os Pais: Nós iremos 

oferecer um delicioso café da manhã para os pais destes 
alunos. Nosso desejo é que cada pai saiba que como igreja 
estamos à disposição para ajudar no crescimento 
espiritual de seus �lhos e ajudá-lo neste processo de 
amadurecimento, sendo relevantes na vida deles. Se você 
é pai e já experimentou a alegria e também o aperto no 
coração de enviar seu �lho para alguma universidade, 
venha participar com a gente. Será no dia 21/02 às 8:00 
na Unicamp. Falaremos a sala em breve.  

4. Churrasco com os “Bixos”: Esta é a nossa última 
ação da recepção e acontecerá no dia 11/03/2016, em 
uma chácara em Barão Geraldo. Nosso desejo é que o 
primeiro churrasco destes jovens que estão chegando seja 
com a gente, pois é muito importante que já na primeira 
semana eles conheçam e possam criar vínculos com 
jovens saudáveis. Por isso, vamos oferecer um dia de 
churras, esportes, piscina, muita música e diversão com 
uma galera TOP!  

Meus irmãos, nosso objetivo com estas ações da 
Recepção dos Bixos é sermos luz para aqueles que ainda 
não conhecem o Senhor Jesus e apoio para os que já são 
nossos irmãos em Cristo. O objetivo �nal é que o nome do 
Senhor seja glori�cado e que estes jovens desfrutem de 
uma vida santa e saudável na universidade. O 
envolvimento da Igreja é muito importante, 
principalmente em oração! 

Quer se envolver e �car por dentro de todos os 
detalhes, procure a nossa equipe no Espaço Conecte aos 
Domingos, no escritório da IBCU durante a semana ou 
envie um email para glauco_santiago@hotmail.com. 

Adultos 

ANOTAÇÕES
Sexo: presente para Glória de Deus! | Preletor: Sam R. Williams
Parte 1: Sexo Bom
1. O sexo é um presente muito bom e muito poderoso, 
vindo de um Deus muito bom e muito poderoso.

2. Confiar e seguir a Jesus na sua vida sexual é mais 
poderoso do que o seu passado e a sua dor. 

3. Gênesis 1.27-28

4. A diferença sexual e a atividade sexual são grandes 
formas de Deus espalhar e expandir Sua glória.

5. Gênesis 2.24-25

 

6. Gênesis 3.7-10

7. I Coríntios 6.11-13, 18

8. I Coríntios 6.19-20

9. a. Você foi comprado por um preço (v.20)
b.  Você pertence ao Príncipe (v.19)
c. O seu corpo é um templo para a presença dEle – o 
Espírito Santo (v.19)

10. Cantares 1.6-7

11. Cantares 1.7-11


