
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

.

.

.

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

 

Viver por Modo Digno de Deus

Vlademir Hernandes

Salmo 119 - Estudo e Devoção

Fernando Leite

Relacionamento Conjugal

Adalberto Vargas

 A Vida de Cristo

Saulo Tamburus

Como Viver com Deus 

Edson Rodrigues

CLASSE DE INTEGRAÇÃO

Minist. Integração

Neemias - Restauração e Renovação

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

Maio | Horário: Manhã, 09h30

Domingo, 2013 :: Ano 10, N. 501 28 de Abril de 

Aniversariantes
Abril/Maio

01/05

02/05

Pré-Adolescentes | Chalé 2

Adolescentes  |  Tenda

Lucas Tutuí

Jovens | C6
Colossences - Uma Vida Alinhada 

com o Senhor
Fabio Grigorio

Quem sou eu?
Prof. Emil Sinclair

Fruto do Espírito

30/04

CULTO 18h00
[Pregação]

É possível ser Fiel?
Fernando Leite

[Louvor]

Ozebio Rolim

29/04

28/04

03/05

Maria Julia Romano
Patrícia Côdo

Daniela Tutui
Helena Salgado
Marcelo Laurenti
Maria Imaculada Melchiades
Priscilla Ferreira

Bárbara Lopes
Dante Stopiglia
Kelly Nascimento
Kelly Paula
Rarena Pereira
Veridiana Kallaur

Eduardo Cruz
Pedro Molina

Andressa Gomes
Elisa Castro
Felipe Santos
Heloise Fernandes
José Marcos Santana
Letícia Copetti
Luana Paim
Osvaldo Marques
Paulo Bertoni

Débora Piau
Jaqueline Lattaro
Luis Fernando Freitas

Efraim Albrecht
Karine Romano
Lucas Cardoso
Raíssa Zenum
Wesley Silva

Falecimento:

Comunicamos o falecimento da senhora 

Ieda, mãe do Joel Guimarães no dia 24 

de abril. Aos familiares, a nossa oração 

para que Deus os conforte e fortaleça.

04/05

Wagner Fonseca e Douglas Costa



www.ibcu.org.brwww.ibcu.org.br

Dando o melhor de si - Deixando Deus fazer o melhor                      Fabio Grigorio

Ao ler a história de Davi e as batalhas que enfrentava junto aos seus 

soldados, noto o seguinte diálogo entre Joabe e Abisai: “Se os arameus 

forem fortes demais para mim, venha me ajudar; mas, se os amonitas forem 

fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura 

pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for 

de sua vontade.” (2 Sm 10.11-12). Neste texto percebo algumas lições que 

são pertinentes para mim e creio que para você também.

• Humildade – conheciam o adversário, sabiam que em algum momento este poderia vir com 

mais força, e estavam prontos para reconhecer isto e pedir ajuda.

• Compartilhar as forças – cada um não olhava para si mesmo como uma só força, mas estavam 

dispostos a compartilhar e somar esforços.

• Garra – o incentivo é para ser forte e lutar com bravura, ou seja, dar o melhor de si.

• Dependência – fica evidente que apesar de haver o desejo e empenho em dar o melhor de si, a 

confiança deles estava no Senhor, não nos resultados que viriam em função de sua própria 

bravura e força.

Queremos convocá-lo a envolver-se e comprometer-se com o ministério em que está inserido 

ou pretende engajar-se. Cada ministério possui um papel importante para alcançarmos juntos o 

que almejamos como igreja. Que nossos questionamentos e medos sejam superados pelo 

desejo de contemplar o que Deus pode fazer através e independente de nós. Portanto, 

compartilhe suas forças, dê o melhor de si, e quanto aos resultados -  desejamos alcançar os 

m e l h o re s  e  b u s c a re m o s  i s s o  n a  

dependência e força que vêm do alto.

Comprometa-se, envolva-se, DÊ O MELHOR 

DE SI E DEIXE QUE O SENHOR FAÇA O MELHOR.

“Esta obra é de Deus:. Esperemos grandes coisas
 dele,. e façamos grandes coisaspara Ele”

William Carey (pai das missões modernas)

Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Antonio Santos          - Patrícia Santos

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros. 

Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou 

conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15 dias, após este prazo 

serão automaticamente aceitos como membros.           

  Membros transferidos para outra igreja:

Membro desligado por ausência prolongada:

 

Membro desligado: (geograficamente distantes)

- Lucas Ravagnani -Lígia Lima

Membros recebidos por transferência:

MEMBRESIA

- Tamara Tolentino

- Thiago Palma - Daniel Franco
- Thiago Conde - Mariana Rosa

- Eduardo Texeira - Antônio Fabbio
- Eliana Texeira - Elenir Fabbio

PAULO ADOLFO E RAQUEL
Pedido de Oração ::  Irmãos orem pelo nosso 

retorno a Cidade de Campinas, por tudo que 

envolve nossa volta.

Mais Informações www.ibcu.org.br/missoes

Louvamos a Deus juntamente com 

Jônatas e Renata Vargas pelo 

nascimento do   no dia 25/04. 

Que o Senhor dê aos pais força, graça 

e sabedoria para criá-lo em Seus 

caminhos.

Gustavo

NASCIMENTO


