
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

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Pr

Domingo, 04 de Agosto de 2013 :: Ano 10, N. 514

Aniversariantes
Agosto

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Lucas Tutui

Encontro com Jesus

Temas Avulsos

Andrey e Bárbara

06/08

CULTO 18h00
[Pregação]

Batismo
Wagner Fonseca

Márcio Pereira
[Louvor]05/08

04/08

07/08

08/08

09/08

10/08

DAMARIS SILVA
URIEL LOPES

CLEONICE LAMARQUE
GIUSEPPE DIMÁRZIO
LUCINEIDE SOARES
MARIA DO CARMO ALBINO
SUELY TEMPLE
VANDERLEI FROZZA
VITOR MATTOS

BRUNO LATTARO
ELAINE PEREIRA
KRICHA LISATCHOK
LAIS PRATES
LUCAS LAZARI
PEDRO HENRIQUE LOPES
RONI SILVA

CLÁUDIA GIARDIELLO
MARINA NEVES
RAFAEL NEVES
TALITA SANTOS

CAROLINA LOVATO
JOÃO VITOR PATTARO
PRISCILA MAHFUZ

ALEXANDRE GUIMARÃES
LETÍCIA ALONSO
MARCIA PREGO
VICTOR OSÓRIO

ALINE FERNANDES
BENEDITA FELIPE
NILVA LATARO
VITOR FERREIRA
WILLIAM SALGADO

www.ibcu.org.br

Criação de Filhos - 6 a 11 anos | C3
Edson Ribeiro e Dante Stopiglia

Filosofia e Vida à Luz das Escrituras | C5
Juscelino Mendes

Paulo e Timóteo: Investindo em Vidas | NT
Paulo Velho

Princípios para uma Vida Saudável | N5
Aniel Chaves

Classe de Integração | C1
Coordenação: Wagner Fonseca

Treinamento de Professores - Semear | Mz
Ministério Semear

Cristianismo: Sofrimento, Perseguição e Martírio | C6
Wesley Silva e José Luiz

“Entendendo as Emoções Que Eu Senti...” | PS

Coordenação: Maria Sgnolf
(curso para mulheres)

Aconselhamento Bíblico | C2
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

Programação Infantil :: Semear

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

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.



O Deus que Transforma Wagner Fonseca

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

 Se você é como eu; há dias que parece que nada está a seu favor. 
Parece que tudo e todos estão contra você; até você passa ser seu 
inimigo. Pode até ser que haja fatores externos piorando sua condição 
emocional. Mas entramos em um ciclo de lamento e autocomiseração 
sem �m. Em muitos casos não temos a lucidez de olhar para quem pode 
nós socorrer, o Senhor. Mas essa situação não é nova, em Jó 6.11 “Que 

esperança posso ter, se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho 
futuro?12 Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze?”

Nestes momentos a presença de uma pessoa que possa ser um conselheiro capaz e idôneo 
se faz necessário, não foi o que ocorreu com Jó quando seus ditos companheiros, só 
aumentaram seu sofrimento, causando muito mais dor e pesar. Jó 42.7 “Tendo o SENHOR 
falado estas palavras a Jó, o SENHOR disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se 
acendeu contra ti e contra os teus dois amigos; porque não dissestes de mim o que era reto, 
como o meu servo Jó.” No exemplo de Jó podemos notar que ele por �m reconhece que há 
um Senhor soberano capaz de transformar todas as coisas Jó 42.2 “ Bem sei que tudo podes, 
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.”

 A maravilha nessas situações, mesmo que não percebamos a manifestação 
bondosa e graciosa do Senhor surge em socorrer e acudir em nossas necessidades mesmo 
que seja de ordem emocional, pois o nosso Deus é um Deus que socorre e transforma o 
nosso lamento em alegria. Sl40. 1 Esperei con�antemente pelo SENHOR; ele se inclinou para 
mim e me ouviu quando clamei por socorro.2 Tirou-me de um poço de perdição, de um 
tremedal de lama; colocou-me os pés sobre uma rocha e me �rmou os passos.3 E me pôs nos 
lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus; muitos verão essas coisas, 

De 05 a 09 de Agosto, o Pr. Wagner Fonseca
estará de férias.

Agenda de Pastores:

Todos os objetos encontrados na igreja até o 
mês de Julho (inclusive Bíblias) serão doados. 
Caso você tenha perdido algo é tempo de 
encontrar (estão no Novo Templo).

Esquecidos e Perdidos

Inscrições Abertas:
06 de Agosto de 2013 às 14h00 Faça sua inscrição no �nal do culto.

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

 Pedido de Oração: Oremos pelas transições no
ministério estudantil de CBU no Uruguai, pelos novos
estudantes líderes e pela equipe ministerial de apoio.

RICARDO E RUTH BORGESRICARDO E RUTH BORGES

Mais Informações:
www.ibcu.org.br/missoes
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temerão e con�arão no SENHOR. Sl 22.24 “Pois 
não menosprezou nem repudiou o sofrimento 
do a�ito; não escondeu dele o rosto, mas 
ouviu o seu grito de socorro”.

 Esse é o nosso Deus que pode 
transformar o nosso dia, experimente ser 
transformado pelo Senhor. 


