Aniversariantes

CULTO 18h00
CONTRIBUIÇÃO

Março

24/03

Caroline Cunha
Erica Gallardo
Ricardo Trindade
Victória Souza

25/03

Marcela Feltrin
Marina Tamburus
Sandra Kisala

26/03

27/03
28/03

Cristiano Scuciatto
Felipe Paiva
Maria Isabel Silva
Oscar Kuroda
Roberta Corilow
Rodrigo Santos
Tayanara Mendes
Evelyn Ulguim
Pedro Paiva

[Pregação]

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
Aconselhamento Bíblico
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 secretaria@ibcu.org.br

Deus Justo Juiz
Fernando Leite

[Louvor]

Domingo, 24 de Março de 2013 :: Ano 10, N. 496

Adrielle Lace

Programação :: Escola Bíblica
Março | Horário: Manhã, 09h30
ETERNIDADE - CÉU OU INFERNO? - C3
Élcio Fernandes
TRATANDO BIBLICAMENTE: IRA, ANSIEDADE E
DEPRESSÃO - PS
Maria Sgnolf, Edson Zenum e Oswaldo Carreiro

.

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

Edison Souza
Lívia Butuem
Marisa Silva

.

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

29/03 Isabela Oliveira
Rodrigo Moraes

30/03 Gabriela Bragatto
Heloisa Sgnolf
Julia Simoni
Sinelândia Gomes

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.

Falecimento:
Comunicamos o falecimento do senhor
Hilton, irmão de Alda Paixão no dia 18
de Março. Aos familiares, a nossa oração
para que Deus os conforte e fortaleça.

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

.

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

VIDA CRISTÃ AUTÊNTICA - C2
Dominic Lipsi e Henrique Blandy

Nação Resgate Percussão: ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados,
16h00. Teatro: ensaio aos sábados, 9h30.
Arthur Guilherme :: a_guilherme@yahoo.com.br

GREGO INSTRUMENTAL - Chalé 4
Guilherme Wood

Alvo | Escola de Esportes Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU
Yoshiya Suwa :: yoshiya@3sprojetos.com.br

EDUCAÇÃO DE FILHOS (0-5 ANOS) - NT
Minist. Criação de filhos
CLASSE DE INTEGRAÇÃO - C5
Minist. Integração

Horário: Manhã, 09h30

Escola de Artes Às terças-feiras, 14h00.
GP Jovem | Ministério Jovem Aos sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br
Ensaio do Coral Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária

Programação :: Ministério Jovem

Programação Infantil :: Semear
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.

Pré-Adolescentes | Chalé 5
Minha poderosa língua
Reginaldo e Joana
Adolescentes | Tenda
Fruto do Espírito
Lucas Tutuí
Jovens | C6
Jovem, Igreja e Sociedade
Paulo Alves (Paulinho)

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., n. 05 - Barão Geraldo - 13084-529 - Campinas, SP
( (19) 3289-4501 / FAX (19) 3289-3463
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FONTE DE VIDA

EDSON RODRIGUES

“Como são doces para o meu paladar as tuas palavras! Mais do que o
mel para a minha boca!Sl. 119.103
Estava lendo com meus filhos um livro que registra fatos, curiosidades e
recordes do mundo animal. Eles ficaram admirados, quando se depararam com
informações de algumas espécies, que conseguem resistir e sobreviver, mesmo
quando enfrentam escassez de alimentos por longos períodos. Escorpiões e vários
tipos de serpentes, por exemplo, chegam a resistir em alguns casos, além de seis
meses.
Estas informações serviram como “ponte”, para destacarmos a diferença da dieta destas
espécies, em relação ao nosso relacionamento com Deus.
Identificamos nas Escrituras, orientações que apontam a necessidade de nos alimentarmos
da Sua Palavra diariamente, para a manutenção da nossa vida espiritual:
“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém
no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores; Antes tem seu prazer na lei
do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de
águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto fizer prosperará.
Sl.1:1-3.
Reconhecemos que não possuímos um sistema de resistência prolongada, pelo contrário,
necessitamos de uma dieta bem regrada, que resulta em uma vida de satisfação plena em Deus. Este
foi o relato do profeta Jeremias:
“Quando as tuas palavras foram encontradas eu as comi; elas são a minha alegria e o meu
júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos Exércitos.Jeremias 15.16
Destacamos a observação do salmista em relação ao caráter confiável e digno da Palvra, que
é fonte de vigor e sabedoria para nosso viver:
“A lei do Senhor é perfeita, e revigora a
alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de
confiança, e tornam sábios os inexperientes.” Sl.
19.7
Reforçamos que a Palavra é a essência
para uma vida de pureza e afastamento do
pecado:
“Como pode o jovem manter pura a sua
conduta? Vivendo de acordo com a Tua Palavra.
Eu te busco de todo o coração; não permitas que
eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no
coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sl.
119:9-11.
Admitimos que o apreço e a
demonstração prática de amor ao Senhor está
ligada a obediência da Palavra:
“Quem tem os meus mandamentos e
lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que
me ama será amado por meu Pai, e eu também o
amarei e me revelarei a ele". Jo. 14.21
“O homem deve estudar as Escrituras
para ser sábio, crer nas Escrituras para ser salvo e
praticá-la para ser santo.”
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RICARDO E RUTH BORGES
URUGUAI
Pedido de Oração: Ore pela família, este
mês estarão visitando familiares, igrejas
e amigos no Brasil.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes
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