Aniversariantes

CULTO 18h00
CONTRIBUIÇÃO

Março/Abril

31/03

Raquel Bragatto
Raquel Belan
Ronaldo Killing

01/04

Bruno Mengaldo
Helena Castro
Nayara Silva
Pedro Ghiraldelli
Roberto Dente

02/04
03/04

04/04

05/04

06/04

[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!

Juliana Campagnoli
Carolina Fiorini
Edimeia Bordrin
Juliana Farias
Luciana Santos
Carlos Monteiro
Gabriel Lo Ré
Henrique Oliveira
Isabela Perez
Vitor Zanella

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

Fernando Leite

[Louvor]

Ministério de Louvor

Domingo, 31 de Março de 2013 :: Ano 10, N. 497

Programação :: Escola Bíblica
Abril | 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
.

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

Ana Baptista
Anne Neves
Arthur Lipsi
Edson Sousa
Elisa Arruda
Héber Diniz
Lucas Tutui
Paulo Vital
Vitor Alves

Sim, Nós Cremos!

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

.

Daniela Oliveira
João Dillenburg
Mario Ahlgrimm
Theo Gallardo
Virgínia Furtado

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 2
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

8 secretaria@ibcu.org.br

www.ibcu.org.br

Advertência:
Coelhinhos e Ovos de Chocolate Podem Causar Cegueira

Embora não surpreendente, é impressionante constatar a aversão que a
sociedade secular tem das celebrações cristãs. A data convencionada para
celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é totalmente deformada por
símbolos natalinos completamente alheios ao evento singular que deveria ser
relembrado com imensa gratidão a Deus: na encarnação, ELE veio salvar os que
estão perdidos.
De igual modo, a páscoa cristã não escapa ilesa. O simbolismo secular
obscurece a memória de outro evento igualmente singular na história da
humanidade: o Deus Filho encarnado, se entregou à morte como substituto na condenação pelas
transgressões de cada indivíduo da história da humanidade. Nosso cordeiro pascal foi imolado (1Co
5:7). Porém, Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e está vivo para
interceder junto ao Pai por todo aquele que crê. A sua própria vitória sobre a morte é a certeza de que
Ele também dará a vitória sobre a morte a todo aquele que nele crê. A ressurreição do Senhor é um
aspecto crucial da sua obra, e jamais poderia ser ignorado:
“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E
ainda mais: os que dormiram em Cristo pereceram. se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a
esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.” (1Co 15:17-19)
Como vemos no texto bíblico, se a ressurreição não fosse um fato, a fé cristã seria inútil. Os
cristãos seriam pobres miseráveis. Não teríamos esperança. Não teríamos o Senhor como nosso
advogado de defesa. Permaneceríamos sob os efeitos condenatórios dos nossos pecados. Mas Ele
vive! O futuro dos que creem está garantido! Nossa fé tem um sólido fundamento!
“Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.”
(1Co 15:20)
“quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os
condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e
também intercede por nós.” (Rm 8:34)
MEMBRESIA
“...Filhinhos meus, estas coisas vos
escrevo para que não pequeis. se, todavia,
Membros a serem recebidos por transferência: (*)
alguém pecar, temos Advogado junto ao pai,
- Antonio Fabbio
- Elenir Fabbio
Jesus Cristo, o justo;” (1Jo 2:1)
*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros.
Não deixe o simbolismo secular
Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou
mortificar a verdadeira celebração pascal.
conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15 dias, após este prazo
serão automaticamente aceitos como membros.
Proteja seus filhos deste embuste. Celebre a
páscoa com abundância de gratidão e
Membros transferidos para outra igreja:
louvores que são devidos àquele que nos
- Héber Diniz
- Gisele Diniz
Salva e garante o nosso futuro, pois Ele
- Flávio Corilow
- Priscila Corilow
ressuscitou. Coelhinhos e ovos de chocolate
- Emerson Maldonado - Silvana Maldonado
podem parecer inócuos. Mas nas mãos do pai
Membro desligado por ausência prolongada:
da mentira (Jo 8:44), envenenam mortalmente
tanto adultos quanto crianças cegando "...o
- Márcio Gravalos
entendimento dos incrédulos, para que lhes
Membro desligado: (geograficamente distantes)
não resplandeça a luz do evangelho da glória
de Cristo, o qual é a imagem de Deus." (2Co
- Tiago Barbosa
4:4).

www.ibcu.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA

Vlademir Hernandes

O presidente da IBCU convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às
11h30min, do dia 14 de abril de 2013, na sede da
igreja, para tratar da seguinte ordem do dia:
aprovação de contas da IBCU relativas ao exercício
de 2012. Caso não haja quorum suficiente, a

CURT E MARTA KIRSCH

Yanomamis

assembleia fica convocada desde logo para reunirse no mesmo dia e local, 15(quinze) minutos após,
com qualquer número de membros.

Pedido de oração: Oremos para que o Espírito
de Deus continue atuando entre os povos
indígenas, levando-os ao arrependimento.
Mais Informações

www.ibcu.org.br/missoes

www.ibcu.org.br

