
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

 

Viver por Modo Digno de Deus | PS

Vlademir Hernandes

Salmo 119 - Estudo e Devoção | NT

Fernando Leite

Relacionamento Conjugal | N5

Adalberto Vargas

 A Vida de Cristo | C3

Saulo Tamburus

Como Viver com Deus  | C5

Edson Rodrigues

CLASSE DE INTEGRAÇÃO | C2

Minist. Integração

Neemias - Restauração e Renovação | MZ

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. 504 19 de Maio de 

Aniversariantes
Maio

Pré-Adolescentes

Adolescentes  |  Tenda

Lucas Fonseca

Jovens | C6
Colossenses - Uma Vida Alinhada 

com o Senhor
Fabio Grigorio

Quem sou eu?
Emil Sinclair

Seitas e Heresias

24/05

CULTO 18h00
[Pregação]

Fidelidade até o dia...
Fernando Leite

[Louvor]

Wanilton Mahfuz
21/05

20/05 Eclair Lino

Filipe Ribeiro

Míriam Gazzoli

Daniela Oliveira

Maurício Rossetto

Raísa Uzun

Priscila Lino

Daniela Drummond

Débora Carreiro

Guilherme Steincherer

Inaê Bragagnoli

Ivan Corilow

Maria Angélica Puntel

Matias Cavalcanti

Sônia Verginelli

Ana Lia Lo Ré 

Andreia Huarachi

Caio Tamburus

Jéssica Gurgel

Júlio Lattaro

Milena Julio

Orlando Chiarelli

25/05
Wagner Fonseca e Douglas Costa
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"Esperança                                        Edson Rodrigues"                          

“Um rapaz desistiu de iniciar seu namoro logo depois de conhecer a mãe da 
garota. Sem entender a situação, a moça pediu esclarecimentos. - Disse ele: 
Tomei esta decisão após descobrir que sua mãe chama-se Esperança, pois todos 
dizem que a “esperança” é última que morre.”     Deixando a anedota de lado, 
vamos falar um pouco sobre esperança!

O significado da palavra “esperança”, de acordo com o dicionário Aurélio,  é “a 
expectativa de um bem que se deseja”. Já a enciclopédia Wikipédia se refere à 

esperança como “uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com 
eventos e circunstâncias da vida pessoal”. 

 Aristóteles definiu esperança  assim:  “é o sonho do homem acordado”. 

A esperança de uma pessoa pode estar alicerçada em coisas bem diferentes, dependendo da 
realidade em que ela se encontra. Para alguém em sofrimento físico, a esperança pode estar no 
diagnóstico de um exame, para um desempregado pode ser a resposta da última entrevista feita, para 
um empresário a aceitação do seu produto no mercado, para um vestibulando a esperança de 
encontrar seu nome lista dos aprovados, para o torcedor a vitória do seu time na final do campeonato! 

 “Pois tu és a minha esperança, ó Soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude.” 
Salmos 71.5.

O salmista chama a atenção para uma esperança que não está baseada nos sentimentos, sonhos ou 
circunstâncias da vida, nem mesmo na estabilidade econômica, na capacidade intelectual, na fama, 
beleza, ou em outra coisa qualquer, mas sim, no caráter de Deus, que é soberano, imutável, real, justo, 
amoroso e fiel em tudo o que faz e diz! 

Paulo destaca em sua carta aos Colossenses e a Tito, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o 
evangelho da verdade é a nossa esperança futura (vida eterna), que modifica nossa conduta no 
presente! 

 - “pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por 
causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio 
da palavra da verdade, o evangelho. Cl. 1:4-5; 

- Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento 
da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida 
eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1:1-2 

Graças ao Senhor Jesus e a salvação que nos alcançou, podemos desfrutar da mais doce esperança, 
agora, já não somos mais cidadãos deste mundo, somos apenas forasteiros, a espera ansiosa de 
nosso encontro com o Senhor! Este sim não é um sonho, mas uma viva esperança!

A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o 
Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3.20 

Pedido de Oração:: Oremos juntos pelos alunos do 
CTL de  Abaetetuba , que cresçam na

graça de nosso SENHOR

RICHARD E YOHANNA
C.T.L.

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

Participe desta Obra!

venha servir no

Programa de Férias

Vamos evangelizar centenas de crianças de 

Para isso estamos montando e treinando

equipes para:

- Recreação - Lanche - Recepção - Monirores

5 a 11 anos nos dias 9 a 12 de Julho 


