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CONTRIBUIÇÃO

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

de forma legível.

>>

>> depósito em conta corrente,

boleto,
OFERTAS!

>> contribuição nos envelopes
preencha todos os

campos

Coloque sua disponíveis
nas estantes laterais da Capela e

Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

Caso você prefira o envie
um e-mail para denise@ibcu.org.br solicitando os

endereços bancários da IBCU ou através de no
nosso site, no link

ATIVIDADES

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

Aconselhamento Bíblico

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

Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU

Aos  sábados. Informações:

Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem

Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.

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 - Férias

GP Jovem | Ministério Jovem - Férias

Ensaio do Coral - Férias

Reunião de Oração

Nação Resgate -

Escola de Artes - Férias -

Percussão:
Teatro:

ministeriojovem@ibcu.org.br

a_guilherme@yahoo.com.br

yoshiya@3sprojetos.com.br

No dia 28 de julho teremos uma palestra para 
todos no Novo Templo com Chip Zimmer, 

preletor da Conferência Pacificadores.

1Tessalonicenses 
“Encorajamento em Tempos de Luta” | MZ

José Marcos Santana

“Prioridades” no livro de Ageu | N5
Eduardo Tamburus

Ensinando a Bíblia em Grupos Pequenos | C3
Wagner Fonseca

A Salvação dos não Evangélicos | PS
Abdênago Lisboa

Temas Avulsos | NT
A Cada Domingo um Professor Diferente 

Descoberta | C5
Equipe Descoberta

Temos salas divididas por faixa etária. Para que

seu filho participe da sala adequada, procure a

0 a 3 anos, Recepção no

prédio próximo ao Templo; 4 a 11 anos,

Recepção no prédio antigo.

Recepção Infantil:

Programação Infantil :: Semear Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Programação :: Escola Bíblica

Julho | Horário: Manhã, 09h30

Domingo, 21 de Julho de 2013 :: Ano 10, N. 513

Aniversariantes
Julho

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Lucas Tutui

Milagres de Jesus

Temas Avulsos

Marília Berti

23/07

CULTO 18h00
[Pregação]

Padrão de Serviço
Fernando Leite

Dani Tutui
[Louvor]

22/07

21/07

24/07

25/07

26/07

27/07

GABRIEL COTA

HELOISA BAPTISTA
MAURÍCIO GAMA
RONALDO CINTRA

JESSICA FERREIRA
KAUANA CAPRINI
THOMAS GAMA

ALINE ALMEIDA
MARINA MOMENTE

CÉLIA FERNANDES
JOÃO PEDRO TAMBURUS

ANE BENITES
GILBERTO CAMPOS

ANDRÉ RIBEIRO
DILERMANDO FERNANDES
ERICK SILVA

www.ibcu.org.br

Série:

COMO SOLUCIONAR

CONFLITOS
Conferência Pacificadores 

Dias 26 e 27 de Julho na IBCUDias 26 e 27 de Julho na IBCU



Deus Conosco Edson Rodrigues

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

“Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas 
mãos de um grande Deus” Hudson Taylor

Encontramos no Evangelho de Mateus no capítulo 28.18-20 as palavras do Senhor Jesus 
que foram denominadas como: “A Grande Comissão”.
“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. 
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até 
o �m dos tempos”.
Esta grande tarefa de espalhar e espelhar o evangelho, fazendo discípulos entre os povos e nações do mundo, fora 
con�ado inicialmente a um pequeno grupo de homens simples, em sua maioria rudes pescadores, que durante os 
anos de ministério do Senhor Jesus, foram discipulados por ele.
Depois do aprendizado com o mestre, chegou o momento de assumir o “bastão”. É chegada a hora de cumprir a 
tarefa para qual foram treinados.
A grandiosidade da missão é notada em cada tópico do texto. Sua extensão, o mundo. O seu alcance, todos os 
povos. Sua missão, fazer discípulos, o conteúdo, guardar todas as coisas que Ele ordenou a forma, batizando-os em 
nome do Pai, Filho e do Espírito Santo! Que grandiosa tarefa, entregue a homens tão pequenos, assim como nós! 
A grandiosidade do desa�o é contrastada à pequenez dos comissionados. Entretanto encontramos o elemento que 
faz toda a diferença nesta história. A declaração �el e certa da presença constante do Senhor Jesus, conduzindo a 
vida daqueles que cumprem a tarefa dada: “Eu estarei sempre com vocês, até o �m dos tempos”.

“Pequenos” homens do passado, também receberam da parte de Deus, grandes tarefas, e também foram 
fortalecidos e confortados com a mesma verdade: “Eu estarei sempre com vocês.”.

“... pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.” Josué: 1.9;

“Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: “Eu estou com vocês.” 
Ageu 1.13;

Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não �que calado, pois eu estou 
com você...”. Atos 18.9.10a

Fany Jane Crosby, autora de maravilhosos hinos, cantados pelo povo de Deus ao redor do mundo, 
expressou sua força e alendo nesta verdade: 

“Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor!
Mas dos �éis e sinceros. Como nos diz o Senhor!

A segurança na realização e nos resultados da tarefa, não está na aplicação das melhores estratégias, ainda que elas 
sejam importantes, não está na capacidade humana, ainda que devamos buscar o aperfeiçoamento, porém, está 
sim, na certeza de que não estamos sozinhos, no cumprimento da grande comissão. 

“Podemos ir con�antes de que Ele �ca conosco”

“Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória para sempre! Amém.” Rm. 11.36.

Faça sua inscrição no �nal do culto.

Pedido de oração: Orem para que o Senhor
quebrante o coração do sertanejo, que estes

possam enxergar a luz do Evangelho da verdade.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

REINALDO E TINA

Festival Artístico 2013

Prepare seu material
Em breve mais informações

Músicas | Vídeos | Fotos
Teatros | Textos

em Novembro

De 15 a 24 de Julho, o Pr. Fabio Grigorio
estará de férias.

Agenda de Pastores:

Muitas vezes você pode pensar:
Gosto de crianças, mas não me sinto pronto(a) para ensiná-la.

Eis aqui a oportunidade.

O treinamento ocorrerá do dia 11 de agosto ao
dia 29 de setembro durante a EBD, ou 
seja das 9h30min as 11h15min aqui 
mesmo na IBCU. 

Abordaremos temas  como:
- Por que ensinar a bíblia para crianças
- Como organizar e conduzir um culto infantil
- Como preparar aulas bíblicas
- Evangelização de crianças
- Características de cada faixa etária
- Dicas criativas

Ore e se disponham.
Maiores informações:
ebiblica@ibcu.org.br 

Como ensinar a bíblia
para crianças de 4 a 11 anos

Inscrições Abertas:
06 de Agosto de 2013 às 14h00


