Aniversariantes
Outubro

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

20/10 ALEXANDRE ROSSI
CAMILA DUTRA
CLÁUDIA MOSTASSO
LUCAS SOUZA
21/10 ELZEMÁRIO KALLER
LETICIA CHIARELLI
LUCIANA BARROS
22/10 CAROLINA ZAPARINI
IAN ADIWARDANA
KÁTIA PACCI
LUIZ AMÉRICO NOGUEIRA
23/10 ROSELI AHLGRIMM

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
.

24/10 FELIPE FERNANDES
MELISSA MELCHIADES
SÍLVIA CUEVA
25/10 CAMILA AGNELLO
CLAUDIA SANTOS
ENOQUE FARIA
26/10 BEATRIZ MENGONI
LUIZ EDUARDO ROSSI
SÉRGIO LOVATO
Ministério Missões
O missionário Richard está
precisando de milhas para o trecho
Belém/Manaus/Belém.
Caso você queira contribuir procure:
Lucas Tamburus
19 9604-1262
lucas.tamburus@nobelcargo.com

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]

Viver em Harmonia
Oswaldo Carreiro
[Louvor]

Wanilton Mahfuz

Domingo, 20 de Outubro de 2013 :: Ano 10, N. 526

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

O Magníﬁco Espírito Santo de Deus | NT
Vlademir Hernandes
O sofrimento chegou... E agora? | PS
Pedro Siena e Eduardo Carvalho
O livro dos Reis | C5
Guilherme Wood
Classe de Integração | C1
Wagner Fonseca (Coordenação)
Arte e Cristianismo | C3
Simone Menezes
“Os pequenos notáveis” | C2
Profetas Menores
Edson Rodrigues
Evangelizar - um mandato bíblico | N5
Henrique Blandy
Preparando-se para o casamento | MZ
Oswaldo Carreiro (Coordenação)
O Pós modernismo e a Batalha pela | C6
Verdade
Alex Souza

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
Evangelização
Denise Motta
Adolescentes | Tenda
Temas Avulsos
Lucas Tutui

www.ibcu.org.br

Tem que funcionar!

Lucas Tutui

Existem pessoas que não dão importância alguma, a saber, quem de fato é
Deus; não tem conhecimento algum sobre Ele e também não demonstram
interesse em mudar sua opinião sobre quem Ele seja. Há quem diga que
conhece certo deus ou conhece alguns deuses, porém as Escrituras nos
provam a existência de apenas um Deus verdadeiro. “Eu sou o Senhor, e não há
nenhum outro; além de mim não há Deus.” Isaías 45:5ª “Antes de nascerem os montes e de criares a
terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus.” Salmos 90:2

Faça sua Inscrição

Inúmeros são os textos das Escrituras que ratificam a existência deste único Deus que governa
sobre todas as coisas e que controla o Universo, é o que está escrito em diversos versículos bíblicos
e também no Salmo 135:5-6: “Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso Soberano é maior
do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas
as suas profundezas.”

RICARDO E RUTH BORGES

Pedido de oração: Caros irmãos peço que
intercedam pelos aspectos
práticos de nossa mudança
de regresso ao Brasil
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes
Não apenas nos nossos dias, sempre existiram diferentes seguidores de Cristo, alguns que O
buscam mais sedentos por um relacionamento íntimo e outros que levam o relacionamento com
Deus de forma medíocre. Porém quero me ater àqueles que buscam a Deus de todo coração,
aqueles que aconselham, os que são exemplo de fé, piedade, aqueles que são estudiosos das
Escrituras, os que ensinam, os fervorosos, os que passaram muito tempo aprendendo. A vocês que
são maduros e exemplo, quando a tribulação chegar, sua teologia tem que funcionar!
Como bem sabemos, no mundo teremos aflições (Jo16:33), quem sabe em determinado
momento você já aconselhou alguém sobre a perda de um ente querido, sobre o desemprego,
sobre o fim de um namoro, doença, etc. Quando de fato, alguma destas situações

ou

circunstâncias ruins chegarem até você, o que fará com tudo o que sabe sobre quem Deus é e
como Ele age? Você conseguiria falar como Jó diante de tamanha dor: "Sei que podes fazer todas as
coisas; nenhum dos teus planos pode ser frustrado.” Jó 42:2 ou ter a convicção de Daniel: Todos os
povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os
habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão nem de dizer-lhe: "O que fizeste?"
Daniel 4:35
Estudar as Escrituras nos fortalecerá no relacionamento com o Pai, O conheceremos melhor e nos
aproximaremos cada vez mais de Sua presença. Todo conhecimento que temos adquirido através
de estudos, aulas de escola bíblica, curso de treinamento de líderes, deve ser praticado. É preciso
estar preparado, pois nos dias alegres, fartos, prósperos e bons ou nos dias tristes, de escassez e
maus, sua teologia tem que funcionar.
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