Aniversariantes

Agosto

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

25/08 CÍNTIA ALBRECHT

>> Coloque sua contribuição nos envelopes disponíveis
nas estantes laterais da Capela e preencha todos os
campos de forma legível.

RAFAEL FREITAS
VICTOR MINCOV

26/08 ALBERTO MAZA

HILDA JOANINE
VLADIMIR VIEIRA

27/08

CULTO 18h00

CONTRIBUIÇÃO

>> Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

ANDRÉ MELCHIADES
ANGELA PIAU
CINTHIA LAHR
CRISTIANE PELÁ
DÉBORA OLIVEIRA
LUCIO CAMARGO

>> 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!

29/08 PATRÍCIA GRIGORIO

EDA SOUZA
LUIZ HENRIQUE SOUZA

30/08 ADRIANO SALGADO
MARCELA KURODA
MICHELLE KURODA

31/08 LUIZ HENRIQUE LIMA
MARCELO BERTI
WEIDA AGNELLO

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.

Faça sua Inscrição

[Pregação]

Cidadão do Céu
Edson Rodrigues
[Louvor]

Domingo, 25 de Agosto de 2013 :: Ano 10, N. 517

Márcio Pereira
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Agosto | Horário: Manhã, 09h30

ATIVIDADES

28/08 JÔNATAS FAHL

Série:

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

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

R

PA

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
(curso para mulheres)
Coordenação: Maria Sgnolf
Aconselhamento Bíblico | C2
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

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.

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes
Encontro com Jesus
Andrey e Bárbara
Adolescentes | Tenda
Temas Avulsos
Lucas Tutui

www.ibcu.org.br

Sendo exemplo num mundo tecnológico

Rose Fonseca

Uma das formas efetivas de ensinar é através do testemunho e do nosso exemplo pessoal.
Jesus usou muito esse recurso ao andar com seus discípulos. Ele comeu, bebeu, tratou de
pessoas, respondeu às autoridades, orou, chorou, foi a festas, etc. Através do seu dia a dia,
os discípulos tiveram Dele o exemplo.
As crianças também aprendem através do exemplo; elas brincam imitando os adultos. Na
minha infância as meninas brincavam de boneca, casinha e fogãozinho, pois viam suas
mães nessas tarefas.
As crianças de hoje nasceram em um mundo com muitas possibilidades, com novas
tecnologias que fazem com que a velocidade das mudanças se torne parte da vida.
Contudo, há grandes desafios neste cenário que proporciona tantas facilidades e acesso a muitos recursos, mas não
a modelos e referências confiáveis para se seguir.
Em geral, as crianças desse mundo tecnológico, não têm tolerância à frustração e as falhas, o que confere a elas
imaturidade e as prejudicam, e até atrasam seu desenvolvimento social.
Há pouco tempo, eu estava com minha família em uma pizzaria e o papo entre nós quatro estava bem agradável,
até que, vez ou outra, na mesa ao lado percebíamos uma atitude inconveniente de um menino de uns 8 anos.
Nós quatro paramos para observar o que ocorria. Eram cinco pessoas a mesa. Um casal, cada um deles com seu
celular na mão, sem tirar os olhos de seus aparelhos; na frente deles, uma menina (filha mais velha do casal) de no
máximo 12 anos, acompanhada do seu “namorado”. Eles estavam com um tablet aberto, e conversavam entre si
sobre o que viam na tela.
E ao redor desses quatro seres tecnológicos, estava um menino com um dinossauro na mão. Ele passava o
brinquedo na cabeça dos pais, entrava debaixo da mesa, subia no pescoço do pai, arrastava cadeiras tentando
sentar no colo deles. Mas os quatro seres tecnologicos não notavam o garoto, e por mais estrepolias que ele fizesse,
nenhum deles tirava seus olhos de suas telas.
É lamentável saber que um filho precisa disputar a atenção de seus pais com aparelhos.
Ruth Davis Konigsberb escreveu uma matéria na Time (Ago/13) : OS PAIS SÃO HIPÓCRITAS DIGITAIS. Nessa matéria,
ela descreve que os pais, preocupados com seus filhos na frente de telas digitais, procuram colocar limites de
tempo de uso para seus aparelhos, enquanto eles próprios os usam sem limites e ignoram o impacto do exemplo
que dão.
A velha máxima: “façam o que digo, não façam o que faço”, faz com que as crianças sintam como que se os pais
estivessem abusando de seu poder, o que compromete sua própria autoridade, além de ensinar a criança que, a
medida que envelhece, ela poderá não cumprir regras.
Nós somos referência para nossos filhos. Eles olham para nossas atitudes e desejam imitá-las. Mas sentíriamos
orgulho de ser imitados em TODAS as nossas atitudes?
E no que se refere ao nosso relacionamento com o Senhor, que tipo de exemplo nós somos?
Nossos filhos nos vêem investindo tempo lendo a Palavra? E fazendo uso dela no nosso dia a dia?
“Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite” Salmos 1:2

THIAGO E KAREN ZAMBELLI
Pedido de oração: "Oremos pela
manutenção da igreja que foi plantada
em São Félix e ﬁdelidade do obreiro
às Escrituras"
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes
NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente
com Dalton e Andrea Cavalcanti
pelo nascimento da Rute no dia
19/08. Que o Senhor dê aos pais
força, graça e sabedoria para criá-la
em Seus caminhos.
MEMBRESIA
Membros recebidos por transferência:
- João Paulo Toniatti

- Natália Toniatti

Membros recebidos por testemunho:
- Luiz Eduardo Rossi

- Maryelle Rossi

Nossos filhos nos vêem agindo com amor, tomando atitudes cristãs?
“...mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros
como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.” 1 Pedro2: 12

Membros a serem recebidos por transferência: (*)

Deixo claro para meus filhos o quanto vale a pena estar com eles? Eles sabem o quanto os amo? Eles percebem que
não são “um peso” para mim?

*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.

“Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos
amado?” 2 Coríntios 12:15
Mas... e quando eu não sou um bom exemplo? O que devo fazer? Como manter minha autoridade se “pisei na bola”?
Arrependam-se, peçam perdão. Ensinem a eles pelo bom testemunho, que todos somos falíveis, mas que temos
livre acesso ao Senhor quando nos arrependemos e Lhe pedimos perdão.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.
1 João 1:9
Lendo tudo isso, você pode dizer: mas então eu não sei como agir nesse mundo tecnológico. Rogue ao Senhor!
E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e
ser-lhe-á dada. Tiago 1:5

www.ibcu.org.br

- Pedro Henrique Oliveira - Henrique Braga Jr. - Wanilton Mahfuz
- Bianca Mahfuz

- Priscila Mahfuz

Membros recebidos por Batismo (04/08/2013):
Caroline Felicissimo

Delano Heﬀernan

Bruna Fernandes

Maristela Mattos

Pedro Mattos

André Aquino

Lilian Camargo

Lucio Camargo

Danilo Ferreira

Marjorie Santos

Isabela Oliveira

Bruno Oliveira

Marcela Correa

Caio Neves

José Rodrigues

Douglas Mattos

Rafael Rodrigues

Lídia Mincov

Grávidas

Se vocês está com 6 meses
ou mais de gestação o
Semear gostaria de conversar
com você dia 1 de setembro
após o culto na sala N5.

Natalia Regina

www.ibcu.org.br

