Aniversariantes

CULTO 18h00
CONTRIBUIÇÃO

Abril

21/04

22/04

24/04

Adilson Momente
Ivany Sprogis
Jônatas Camargo
Sonia Dente
Thiago Gama
Alexandre Beltramini
Daniel Cardoso
Eryka Souza
Evandro Oliveira
Fábio Piau
Maria Cristina Cardoso
Michelle Kaller
Angela Nascimento
Clarice Ide

25/04 Dario Lima

[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

Comunhão e Integridade
Fernando Leite

[Louvor]

Domingo, 21 de Abril de 2013 :: Ano 10, N. 500

Adrielle Lace

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

.

Elaine Falchione
Lucas Ribeiro
Marcos Santos

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
.

26/04 Ana Fávia Santos
Carmem Rodrigues
Carolina Perez
Elenir Fabbio
Júlio Del Valle
Maria José Lopes
Matheus Ghiraldelli
Matheus Magri
Saulo Nascimento

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

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 1
Guilherme Wood

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

27/04 Lucas Barbosa

A SOBERANIA DE DEUS NA VIDA DOS PATRIARCAS - C1

Falecimento:

Escola de Artes Às terças-feiras, 14h00.

Comunicamos o falecimento do senhor
Clélio, pai de Marcelo Feltrin no dia 14
de abril. Aos familiares, a nossa oração
para que Deus os conforte e fortaleça.

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

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

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.

Programação :: Ministério Jovem
Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes | Chalé 2
Amizade Nota 10
Andrey e Bárbara
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

Família! Crise ou Batalha?

Oswaldo Carreiro

São cada vez mais frequentes os relatos de casamentos desfeitos, lares destruídos e
famílias em conflito. Os problemas e sintomas são muitos:
• Aumento de divórcio em larga escala;
• Envolvimento precoce dos filhos com vícios;
• Celebração cada vez maior do adultério;
• Promoção e aceitação de novos modelos de casamento e família;
• Mais e mais crianças criadas por apenas um dos cônjuges;
• 75% de aumento no consumo de antidepressivos entre crianças e adolescentes na faixa dos seis aos dezesseis
anos.
Como filhos de Deus e privilegiados membros de Sua família não podemos estar indiferentes a essa situação e
nem ignorantes quanto à necessidade de investimento para capacitação e fortalecimento das nossas famílias,
especialmente para que satisfaçam as expectativas e propósitos para os quais Deus a estabeleceu, sobretudo
visando a Sua glória.
Mas, uma grande ameaça à família, muitas vezes ignorada, é considerá-la apenas no contexto da crise atual,
sem levar em conta o conflito cósmico perene em que está envolvida e que, portanto, exige uma perspectiva
espiritual e o revestimento dos recursos que Deus nos dá para a batalha que está sendo travada. Sim, estamos
numa batalha e devemos considerar que sendo o casamento uma instituição divina, é de se esperar que
Satanás, o deus deste século e que procura privar Deus de Sua glória, ataque o casamento e a família. Leia Efésios
6.10-20 e perceba que a mensagem sobre essa batalha espiritual é precedida de várias instruções sobre o
casamento (5.21-33) e sobre a educação de filhos (6.1-4). Note, também, que nos primeiros capítulos desse livro
Paulo descreve as bênçãos espirituais que temos em Cristo (1.3-14) pelo fato de termos recebido uma nova vida
Nele (2/1-10) e agora, como novas criaturas, sermos revestidos, juntamente com outros irmãos, da nova
natureza, segundo Deus (2.11-22; 4.1-16). Leve a sério isto! A batalha espiritual faz parte da vida de casado e da
educação dos filhos. Paulo lembra seus leitores que “não é contra pessoas de carne e sangue que temos que
lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças
espirituais da maldade nas regiões celestiais.”(6.12).
Como devemos lutar nessa guerra espiritual na qual estamos envolvidos? Considere seriamente estes três
passos indispensáveis: Primeiro, tenha consciência de que há uma batalha. Em segundo lugar, conheça o
inimigo, sua artimanhas, ciladas, armas. Conheça o que a Bíblia diz sobre Satanás. Terceiro, revista-se de toda a
armadura de Deus. Trave a batalha com as armas que Deus lhe dá. (Ef 6.10-18).
Lembre-se que o foco principal é que em tudo, Deus seja glorificado através da sua vida e da sua família!

EDMUR E KATHY RIBEIRO
MINISTÉRIO JOY
Pedido de Oração :: Orem conosco pelo
acampamento de adolescentes que teremos nos
próximos dias.
Mais Informações:
www.ibcu.org.br/missoes
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