
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

.

.

.

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

Criação de Filho - 6 a 11 anos
Edson Ribeiro e Dante Stopiglia

Próximo Domingo (04/08) teremos uma Escola
Bíblica especial de oração.

Os novos cursos começaram no dia 11/08.

Filosofia e Vida à Luz das Escrituras
Juscelino Mendes

Paulo e Timóteo: Investindo em Vidas
Paulo Velho

Princípios para uma Vida Saudável
Aniel Chaves

Classe de Integração
Coordenação: Wagner Fonseca

Treinamento de Professores - Semear
Ministério Semear

Cristianismo: Sofrimento, Perseguição e Martírio
Wesley Silva e José Luiz

“Entendendo as Emoções Que Eu Senti...”

Coordenação: Maria Sgnolf
(curso para mulheres)

Aconselhamento Bíblico
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

Programação Infantil :: Semear

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Programação :: Escola Bíblica
Agosto | Horário: Manhã, 09h30

Domingo, 28 de Julho de 2013 :: Ano 10, N. 512

Aniversariantes
Julho/Agosto

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Lucas Tutui

Encontros com Jesus

Temas Avulsos

Andrey e Bárbara

30/07

CULTO 18h00
[Pregação]

Abigail, A Pacificadora
Chip Zimmer

Adrielle Lace
[Louvor]

29/07

31/07

01/08

02/08

03/08

EDSON BROCHETTO
ELIANA GADELHA
VALERIA BONFIM

DANIEL GRIGORIO
LEONARDO DINNOUTI
RODRIGO HERNANDES

DOUGLAS MAZZEL
ELIANA TEIXEIRA
IGOR KAIZE
LETÍCIA RIBEIRO
MARINA BERTI
NATÃ SANTOS

ESTEVÃO SILVA
GRAZIELA COUTINHO
MANUEL TEIXEIRA
MARLY SIMONI

ASCELINO ALMEIDA
ROSA CIA

DEBORA B. MELCHIADES
DONALD HEFFERNAN
TIMOTHY LIPSI

www.ibcu.org.br

Festival Artístico 2013

Prepare seu material
Em breve mais informações

Músicas | Vídeos | Fotos
Teatros | Textos

em Novembro

PA
R
T
IC
IP
E

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.



Fernando Leite

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

 As últimas semanas foram marcadas por várias manifestações populares de 

descontentamento com os rumos e situação do país, além das investidas de 

vândalos e criminosos que se aproveitam do potencial destes ajuntamentos.  Qual é 

o clamor do povo? 'Abaixo a corrupção', 'educação padrão FIFA', 'saúde padrão FIFA', 

'passe livre', 'PEC 37', 'PEC 33', 'O Brasil precisa acordar, o professor vale mais que o 

Neymar', etc. 

Com raras exceções, o clamor das ruas é legítimo e razoável, re�etindo a frustração com o resultado de 

seguidos governos enganadores, corruptos e incompetentes. Como cristãos cidadãos brasileiros, temos o 

direito e a responsabilidade de nos manifestarmos contra as trevas que assolam este povo, e toda forma 

de opressão gerada através da corrupção que tira do povo o que seria justo e esperado.

Por outro lado, como cristãos, cidadãos da Pátria superior, é bom lembrarmos que temos em Cristo o 

direito de acesso ao Justo Deus, através de Jesus Cristo, o Justo. Este nos conferem todos o poder 

Faça sua inscrição no �nal do culto.

Pedido de oração: Orem conosco pelo 
treinamento de líderes através do CTL 

que acontece em Belém e em Abaetetuba.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

RICHARD E YOHANNA

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 disponha.
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

Membros recebidos por transferência:

  Membros transferidos para outra igreja:

Membros desligados por solicitação:

Membros desligados por ausência prolongada:

Membros a serem recebidos por transferência: (*)

MEMBRESIA

- Elione Souza - Mariana Souza

- Alexandre Rossi - Marta Rossi

- Dario Lima - Heloisa Lima

- Onofre Felipe - Nilson Silva
- Kauana Caprini - Luan Caprini

- Isaac Behar

*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.  

- Sandro Santos
- Lucas Munhoz
- Phelipe Frota
- Saulo Santos
- João Paulo Toniatti

- Ligia Lisatchok
- Karina Delcaro
- Juliana Giachini
- Ana Paula Munhoz

- Luciana Barros
- Vitor Munhoz
- Natália Toniatti
- Fernando Barros

Membros recebidos por testemunho:

necessário para estarmos contentes em toda e 

qualquer situação. (Fp 4.11-13) Sabemos que o 

nível de satisfação do povo não é proporcional à 

sua riqueza e civilidade por melhor que estas 

possam ser. Em tempos recentes as 

manifestações públicas de descontentamento 

foram mais violentas em países como Inglaterra 

e França; enquanto Japão e Suécia destacam-se 

por seu alto índice de suicídios.

Manifestar-se, sim; mas sem perder a perspectiva 

de manter a comunhão com o único Deus 

bondoso e capaz de nos oferecer vida 

abundante viável num país mais ou menos justo.


