Aniversariantes

Junho

AO FAZER SUA CONTRIBUIÇÃO À IBCU, OBSERVE AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

09/06 CARLOS AUGUSTO LIMA
GUSTAVO SANTOS
RAFAEL RODRIGUES
SUSI LOPES
10/06

11/06

CRISTIANE CARMONA
EDUARDO CARVALHO
GUSTAVO FERNANDES
SILVANA MAIOR
DAVI LINO
NATÁLIA COSTA
THÉO LIGÓRIO

12/06 ANDRÉ SANTOS
LUIZ WALDEMAR OLIVEIRA
MARIANA REZENDE
13/06 DELMA GRAVALOS
KAMILA CERGOL
WESLEY AQUINO
14/06 BÁRBARA SÉ
CLÁUDIA ZENUM
HELENICE MENGALDO
LARISSA CHIARELLI
LETÍCIA NUNES
LÍDIA MINCOV
MATEUS REDIVO
ONOFRE FELIPE
15/06 EDMILSON SOUZA
SILVANA VIOLIN
THOMÁS MOSCOFIAN

CULTO 18h00

CONTRIBUIÇÃO

>> 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
.

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.
.

Plantão do Ministério de Promoção Social
Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.
Nação Resgate Percussão: ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados,
16h00. Teatro: ensaio aos sábados, 9h30.
Arthur Guilherme :: a_guilherme@yahoo.com.br
Alvo | Escola de Esportes Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU
Yoshiya Suwa :: yoshiya@3sprojetos.com.br
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
Rua Tenente Alberto Mendes Jr., n. 05 - Barão Geraldo - 13084-529 - Campinas, SP
(19) 3289-4501 / FAX (19) 3289-3463

secretaria@ibcu.org.br

Série:

[Pregação]

Jogo dos Erros na Oração
Fernando Leite
[Louvor]
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Dani Tutui

Programação :: Escola Bíblica
Junho | Horário: Manhã, 09h30
Viver por Modo Digno de Deus | PS
Vlademir Hernandes

2013

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

Inscrições Abertas!

Minist. Integração
Neemias - Restauração e Renovação | MZ
Wagner Fonseca e Douglas Costa

Programação :: Ministério Jovem
Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes
Autoridade
Denise Motta

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.

Adolescentes | Tenda
Seitas e Heresias
Lucas Fonseca
Jovens | C6
Colossenses - Uma Vida Alinhada
com o Senhor
Fabio Grigorio

www.ibcu.org.br

Graça Superabundante

Fabio Grigorio

Recentemente, lendo um dos capítulos do livro de Charles Swindoll sobre a vida de
Paulo, fui levado a olhar para a vida deste homem considerando apenas os relatos
que revelam quem ele era antes de seu encontro com Cristo para depois focar o
servo alcançado e transformado pela graça de Deus. Um exercício um tanto
quanto chocante e também muito encorajador ao contemplar o poder do nosso
Deus.
Permitam-me apresentar-lhes Saulo de Tarso!!
“E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estêvão. Naquela ocasião desencadeou-se grande
perseguição contra a igreja em Jerusalém.... Alguns homens piedosos sepultaram Estêvão e ﬁzeram por
ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e
mulheres e os lançava na prisão.” At 8:1-3
“Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao
sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali
homens ou mulheres que pertencessem ao Caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém.” At 9:1-2
"Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o
Nazareno. E foi exatamente isso que ﬁz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes lancei
muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte eu dava o meu voto contra eles. Muitas
vezes ia de uma sinagoga para outra a ﬁm de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria
contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los.” At 26:9-11
Ao fazer este exercício a imagem que me veio à mente foi exatamente a de um lobo feroz e faminto à
caça de uma presa. Um homem determinado a acabar com os cristãos e provavelmente, como judeu
zeloso que era, tudo isso “em nome de Deus”.
Após este chocante relato sobre Saulo, pude então contemplar agora a vida de Paulo e a
superabundante graça de Deus em sua vida que transformou o lobo feroz em ovelha submissa e pronta
para sacriﬁcar-se por causa do nome do Senhor e sua obra. Observe!
“...depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos
apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça
de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão; antes, trabalhei mais do que todos eles;
contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo.” 1 Co 15:7-10
“Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.” Fp 1:21
“Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a ﬁm de
viver para Deus. Fui cruciﬁcado com Cristo. Assim, já
não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A
vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no ﬁlho
de Deus, que me amou e se entregou por mim.”
Gl 2:19-20
Por mais chocante que pareça, nunca devemos
esquecer a cova de onde ele veio. Quanto mais
compreendemos a escuridão do seu passado, tanto
mais entenderemos sua gratidão pela graça.
(Charles Swindoll)
Que possamos nos lembrar de onde viemos a ﬁm de
vivermos o nosso hoje de modo digno do Senhor e
que mantenhamos o nosso olhar na eternidade, na
qual estaremos para sempre com o Senhor!!

www.ibcu.org.br
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THIAGO E KAREN ZAMBELLI
Pedido de oração: "Agradeça conosco
pelas oportunidades que temos de nos
envolver com igrejas que prezam pela
Palavra de Deus."
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

www.ibcu.org.br

