
CONTRIBUIÇÃO

AO FAZER SUA CONTRIBUIÇÃO À IBCU, OBSERVE AS 

SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

>> Coloque sua contribuição nos envelopes disponíveis 

nas estantes laterais da Capela e preencha todos os 

campos de forma legível.

>> Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

>> Caso você prefira 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!

ATIVIDADES

www.ibcu.org.br

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., n. 05 - Barão Geraldo - 13084-529 - Campinas, SP

( (19) 3289-4501 / FAX (19) 3289-3463                 secretaria@ibcu.org.br8

Aconselhamento Bíblico

Aos domingos, às 8h30. Exceto no 1º domingo do mês.

Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.

Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU 

Aos  sábados. Informações: 

Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem 

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 

Compartilhe seu motivo de oração conosco após os cultos, na 
Sala de Oração . Utilize os cartões ou envie um e-mail para: 

ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados, 
16h00. ensaio aos sábados, 9h30.

Arthur Guilherme ::

Yoshiya Suwa :: 

 Às terças-feiras, 14h00.

secretaria@ibcu.org.br

ministeriodeoracao@ibcu.org.br

.

.
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Plantão de Oração

Plantão do Ministério de Promoção Social

Alvo | Escola de Esportes - 

GP Jovem | Ministério Jovem - 

Ensaio do Coral - 

Reunião de Oração 

Nação Resgate -

Escola de Artes

Percussão:
Teatro: 

ministeriojovem@ibcu.org.br

 

 
 

 

 

a_guilherme@yahoo.com.br

yoshiya@3sprojetos.com.br

 

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

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Programação :: Escola Bíblica

Março | Horário: Manhã, 09h30

Domingo, 2013 :: Ano 10, N. 495 17 de Março de 

Aniversariantes
Março

20/03

21/03

23/03

Pré-Adolescentes | Chalé 5

Adolescentes  |  Tenda

Lucas Tutuí

Jovens | C6
Jovem, Igreja e Sociedade

Paulo Alves (Paulinho)

Minha poderosa língua
Reginaldo e Joana

Fruto do Espírito

19/03

CULTO 18h00
[Pregação]

Deus Justo Juiz
Fernando LeiteErasmo Cardoso

Gabriel Macedo
Melina Andreo
Simoneti Benkert
Solange Fernandes 

Lyara Rossi
Pedro Oliveira

Eliseu Faveri
Humberto Menezes
Mariana Rosa
Rainis Eksteinas
Raquel Torres

Aline Melchiades
Julia Mengoni

Andrea Cavalcanti
Andrea Moscofian
Angelo Bragagnoli Neto
Daniel Mendes
Gabriel Chaves
Letícia Pereira
Luisa Gadelha

Fábio Verginelli
Isaac Fico Behar

Damaris Maza
Douglas Sprogis
Leandro Perez
Sandra Gushikem
Thaís Gazzoli

[Louvor]

Wanilton Mahfuz

ETERNIDADE - CÉU OU INFERNO? - C3
Élcio Fernandes

TRATANDO BIBLICAMENTE: IRA, ANSIEDADE E 
DEPRESSÃO - PS

Maria Sgnolf, Edson Zenum e Oswaldo Carreiro

A SOBERANIA DE DEUS NA VIDA DOS PATRIARCAS - C1
Valmir Gazzoli

ECLESIASTES - Em busca do homem integral - N5
Paulo Marcos

SANTIDADE PESSOAL EM TEMPOS DE TENTAÇÃO - MZ 
Ricardo Cota

VIDA CRISTÃ AUTÊNTICA - C2
Dominic Lipsi e Henrique Blandy

GREGO INSTRUMENTAL - Chalé 4 
Guilherme Wood

EDUCAÇÃO DE FILHOS (0-5 ANOS) - NT
Minist. Criação de filhos

CLASSE DE INTEGRAÇÃO - C5
Minist. Integração

18/03

17/03

22/03

Caso tenha feito

alguma encomenda

pedimos que retire no

balcão de comunicação

após o culto



www.ibcu.org.br

IGREJA E DINHEIRO                                                        Marcelo Feltrin

www.ibcu.org.br

Hoje em dia fala-se muito em dinheiro nas igrejas. Em alguns 
círculos evangélicos fala-se além da conta. Não são poucas as vezes em que 
ficamos sabendo de casos de pessoas que foram exploradas por seus líderes 
religiosos no que se refere às suas contribuições. Casos assim certamente 
não são um bom testemunho, especialmente para os de fora da fé. 

Porém ao tomarmos conhecimento e reagirmos a situações como 
essas devemos ter cuidado para não cairmos no outro extremo, qual seja o 

de ter receio de tocar no assunto de contribuição dentro da igreja.
É evidente que dada a estrutura da igreja como organização, na forma como a 

conhecemos, sua existência seria inviável não fossem as ofertas de seus membros. Igreja tem 
muitos gastos e não tem fontes de renda que não as ofertas recebidas.

Porém muito mais relevante que esse aspecto econômico-prático é o fato de que a 
Palavra de Deus está repleta de referências ao dinheiro. Por isso precisamos prestar atenção ao 
seu ensino, não apenas em como nós devemos administrar nosso dinheiro, que em última 
instância é de Deus (Ag 2.8); mas em particular devemos atentar para as diversas orientações 
sobre nossas contribuições para a obra de Deus, que no nosso caso refletem-se nas ofertas que 
fazemos à igreja local.

Veja alguns textos que você deve conhecer e estudar:
I Tm 6.17-19: nos exorta à liberalidade e generosidade em nossas contribuições
2 Co 9.6-15: ensina que devemos contribuir conforme proposto no nosso coração e 

com alegria; além de falar que a liberalidade da contribuição glorifica a Deus
Mar 12.41-44: traz uma ilustração que nos faz refletir sobre o perigo de ofertar apenas 

aquilo que nos sobra
Rm 15.26,27: mostra um exemplo positivo de crentes levantando uma oferta especial 

para ajudar outros crentes em dificuldades

Ministério de Promoção Social:

O Ministério de Promoção Social pede a 
doação de uma geladeira e um 
microondas para atender a uma escola 
parceira da IBCU.

RICHARD E YOHANNA
C.T.L. BELÉM

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

Pedido de Oração:: Pelos alunos do Instituto 
Missionário. Para que o Senhor capacite a todos 

(professores e alunos) no processo de aprendizagem, 
visando a preparação para o ministério missionário.

Pv 3.9,10: nos diz que devemos 
honrar a Deus com as primícias da nossa 
renda (ou seja, você está errado se não puder 
contribuir porque gastou seu salário com 
outras coisas)

Reflita nisso e tenha uma vida de 
contribuição alinhada com os princípios 
expressos na Palavra de Deus.


