Aniversariantes

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

Setembro/Outubro

29/09 ALEXANDRE OLIVEIRA

ANA AMÁLIA NOGUEIRA
CRISTIANE BITTENCOURT
EBENÉZER BITTENCOURT
FERNANDO KRONBAUER
ROBERTA SILVA
VALÉRIA PEREZ
VASTI MENDES

30/09 ADRIANA TRINDADE

ANTONIO SANTOS
FABIANA BUENO
FANY LIMA
LEANDRA FERNANDES
MARIANA SILVA
TIAGO CÉSAR

01/10 ELISA LIPSI

LUCAS FONSECA

02/10 ANNA BRISOLLA

MATEUS PANTALENA
NOEMI MINCOV
SAULO SANTOS

03/10 CLAUDINEI PACCI

DANIELLE EMERICK
CONCHITA BARROSO
TABATTA SPANOL

04/10 ELISA CECATTI

GLÁUCIA SIENA
JOELSON SANTOS
KLAUS SGNOLF
LUÍZA SANTOS
MELISSA DIAS
RAÍSSA HERNANDES
ROSANE CARVALHO

05/10 SAULO TAMBURUS

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]

Marcado Pela Alegria Genuína
Fernando Leite
[Louvor]

Adrielle Lace
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Pr
Programação
:: Escola Bíblica
Outubro | Horário: Manhã, 9h30

O Magníﬁco Espírito Santo de Deus
Vlademir Hernandes
O sofrimento chegou... E agora?
Pedro Siena e Eduardo Carvalho
O livro dos Reis
Guilherme Wood
Classe de Integração
Wagner Fonseca (Coordenação)
Arte e Cristianismo
Simone Menezes
“Os pequenos notáveis”
Profetas Menores
Edson Rodrigues
Evangelizar - um mandato bíblico
Henrique Blandy
Preparando-se para o casamento
Oswaldo Carreiro (Coordenação)
O Pós modernismo e a Batalha pela
Verdade
Alex Souza

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

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.

Pré-Adolescentes
História da Igreja
Paulo Alves
Adolescentes | Tenda
Temas Avulsos
Lucas Tutui

www.ibcu.org.br

O clamor por mentores

Fabio Grigorio

Quando se vê alguém bem sucedido, em posição de destaque, imediatamente
surgem as perguntas: Quem o ajudou a realizar seus triunfos? Quem foram seus
mentores? Quem brilha, sabe que seu sucesso,em grande parte, deriva da ajuda
de outras pessoas, e que um ou mais indivíduos foram fundamentais para a
obtenção desses resultados.
A imagem de uma tartaruga em um poste de cerca descreve bem a ideia que
acabamos de citar. Essa descrição revela que o bichinho jamais poderia chegar neste destino se
alguém não o tivesse colocado lá. O capítulo deste livro, nos chama a atenção para a urgente tarefa do
discipulado.
Hoje em dia, muitas pessoas estão tentando escalar fortalezas montanhosas, mas são constantemente
impelidas a perguntarem: Nos ombros de quem posso me apoiar enquanto eu travo as batalhas para
as quais Deus me chama?
A essa altura você já sabe o que isso significa. Será você um desses mentores? Se sim é sua resposta,
então mãos à obra. Você nunca se arrependerá disso. Não olhe para o mentoreamento como um
acréscimo, olhe para ele como uma multiplicação. O mentoreamento precisa ser uma mentalidade,
não apenas uma atividade. Ė uma maneira de se relacionar com os outros, não uma tarefa a ser
cumprida. O chamado para servir como mentor não pede a você para se tornar alguém que não é, o
desafia a ser quem você é à medida que interage com outras pessoas de sua esfera de influência. Com
certeza, Deus pode pegar seus cinco pães e dois peixes e os multiplicar abundantemente, muito além
do que você possa imaginar.
Os homens estão vivendo mais do que nunca nos dias atuais - uma média aproximada de 78 anos.
Qual é a indagação ao saber desses dados? Enquanto seus anos são prolongados sua influência
também é? Não empurre escolhas importantes para adiante com afirmações do tipo: "Não me
incomode agora", "deixe outra pessoa lidar com isso", "estou muito velho", ou ainda, "eu já fiz minha
parte".
Existem muito mais pessoas optando por uma vida confortável e tranquila do que os que estão
ajudando a próxima geração a conquistar um novo território.
Que legado queremos deixar? Não existe legado maior que um homem possa deixar do que a
sabedoria. A sabedoria permanece.
Nosso desafio é investir na vida de outros. Se isso fizer, você transmitirá um legado permanente e as
recompensas serão eternas.
“E as palavras que me ouviu dizer na presença de
muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis
que sejam também capazes de ensinar a outros”
(2Tm 2.2).
Ministério de Discipulado IBCU
discipulado@ibcu.org.br
Texto escrito por Gláucia Siena, baseado no
capítulo onze do livro “Como ferro afia o ferro”, do
Howard e William Hendricks.

Oportunidade Proﬁssional!?

Gostaria de convidar você para um café da
manhã com o propósito de encorajar e
orientar proﬁssionais do nosso meio que
estão em disponibilidade e buscam uma
nova ou sua primeira oportunidade no
mercado de trabalho. Teremos um tempo
para meditação, oração e orientação.
Nosso encontro será no dia 09/10, às 7h00,
na IBCU (sala C6).
Conﬁrme sua presença:
oswaldo@ibcu.org.br

www.ibcu.org.br

MEMBRESIA
Membros recebidos por transferência:

- Sandro Santos

- Ligia Lisatchok

- Jorge Mussi

Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Andresa Gomes

- Ismael Dantas

- Vivian Xavier

- Betilde Dantas

*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.

Membros desligados por ausência prolongada

Airton Silva

Aparecida Santos

Marcos Romano

Juliane Leme

Armelinda Marques

Bianca Cavicchioli

Saulo Geraldo

Karine Romano

Oswaldo Marques

Membros desligados:

- Fagner de Paula

- Kelly de Paula

Membros desligados por solicitação:
- Daniela Anjos

Acamp PREAS 2013

OTONIEL E IZILDA
Pedido de Oração:

Irmãos orem por nossa deﬁnição
ministerial em 2014
Mais Informações:
www.ibcu.org.br/missoes

Acampamento MAB
Cosmópolis-SP
R$ 190,00 (Parcelamos)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
“O presidente da IBCU convoca os membros para reunirem-se em assembleia geral
extraordinária às 11h15 horas, do dia 06 de outubro de 2013, na sede da igreja, para tratar da
seguinte ordem do dia: Notiﬁcação da alteração de endereço da Congregação em Morungaba e
a criação do CNPJ da Congregação em Morungaba. Caso não haja quorum suﬁciente, a
assembleia ﬁca convocada desde logo para reunir-se no mesmo dia e local, 15 (quinze) minutos
após, com qualquer número de membros.”

www.ibcu.org.br

