
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

GP Jovem | Ministério Jovem

Ensaio do Coral 

Reunião de Oração

Nação Resgate -

Escola de Artes - 

Percussão:
Teatro:

ministeriojovem@ibcu.org.br

a_guilherme@yahoo.com.br

yoshiya@3sprojetos.com.br
Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Pr

Domingo, 27 de Outubro de 2013 :: Ano 10, N. 527

Aniversariantes
Outubro/Novembro

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Wagner Fonseca

Evangelização

Juízes

Denise Motta

CULTO 18h00
[Pregação]

Uma Questão de Segurança
Fernando Leite

Ozebio Rolim
[Louvor]

27/10

www.ibcu.org.br

Programação Infantil :: Semear

Programação :: Escola Bíblica
Novembro | Horário: Manhã, 9h30

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.

Série:

29/10

28/10

30/10

31/10

01/11

02/11

ALINE FAHL
CAIO CARVALHO

PEDRO LIGÓRIO

ANA PAULA FREITAS
ANTONIO COSTA
ELIZABETE PATTARO
OSMAIR ROHWEDDER

ADILSON BAPTISTA
TADEU VERGINELLI
VIVIAN XAVIER

GUILHERME SOUZA
IGOR BELAN
LEONARDO SALGADO
LUIS GADELHA

ECLAIR LINO JUNIOR

LÚCIA CAMARGO

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

Novos Tempos

Faça sua Inscrição



Fernando LeiteTempos Modernos...

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

 Passaram-se décadas, viramos o milênio, e ainda estamos 

no que se chama modernidade. É fato que alguns dariam um novo 

nome para nosso tempo, pós-modernidade, mas outros 

entendem que esta classi�cação ainda está dentro da 

modernidade. Acontece, que o que chamávamos de modernidade 
no dia a dia de décadas atrás, já caducou e virou obsoleto. Muitos de nossos hábitos 

mudaram, os produtos que eram vendidos nos mercados e vendas, foram 

substituídos por novos, e as tecnologias valorizadas foram esquecidas ou 

obscurecidas pelos novos desenvolvimentos.

 O estilo de vida mudou demais. Relógios se tornaram mais do que 

importantes, tornaram-se chefes. A necessidade e a condição de estar presente em 

diferentes lugares, e algumas vezes ao mesmo tempo; se tornou possível, graças aos 

meios de transporte rápidos, e a possibilidade de presença virtual.  Por outro lado, a 

ubiquidade da criminalidade e seus riscos tornou-se parte de nosso dia a dia, o que 

nos limita e nos faz gastar energia e recursos para nos protegermos.

 Nossa vida mudou por demais, e nem sempre tivemos tempo para re�etir 

no que deveria ser mudado, protegido, priorizado ou evitado. Muitas vezes, 

percebo que estamos sendo atingidos pela tsunami da modernidade, e sem tempo 

de re�exão somos arrastados só restando pensar em como sobreviver. Hoje, dia 27 

de Outubro, inicio uma série de mensagens que busca abordar algumas das 

questões da vida moderna, que nos fará repensar o que Deus tem a dizer sobre essa 

vida. O que Ele pensa, e que orientações e recursos tem para nós, em nossa 

realidade atual.

 Todos estão convidados para estudarmos esses assuntos:

 • Insegurança e violência............................. 27/10

 • Mudança constante.....................................03/11

 • Alto isolamento relacional.........................10/11

 • Invasão tecnológica.....................................17/11

 • Liberalismo moral.........................................24/11

 • Vida corrida e sem tempo..........................01/12

João e Beatriz Rodrigues

Mais Informações:
www.ibcu.org.br/missoes

 Pedido de Oração: Orem pelos novos 
usuários do SEDI para que tenham a 

disciplina para estudar.

MEMBRESIA

Membros a serem recebidos por transferência: (*)

*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.  

- Leonardo Coelho

- Jefferson Fernandes

- Mariana Coelho

- Jhulien Fernandes

- Alan Adiwardana

- Glauciane Lopes

- Eudenia Menezes

Membros recebidos por transferência:
Phelipe Frota

Betilde Dantas

Ismael Dantas

Fernando Barros

Henrique Braga Júnior

Lucas Munhoz

Vitor Munhoz 

Ana Paula Munhoz

Juliana Giachini

Wanilton Mahfuz

Priscila Mahfuz

Bianca Mahfuz

Membros recebidos por testemunho:
- Julia Mussi

- Igor Azevedo

- Felipe Oliveira

- Tiago César

- José Roberto Paim 

- Jhonatas Rezende 

- Daniela Oliveira

- Pedro Henrique Oliveira

- Luana Paim

- Mateus Oliveira

- Valéria Oliveira

- Daniel Oliveira

Falecimento
Comunicamos o falecimento do 
senhor Luiz, pai de Paulo Berti no 
dia 22 de outubro. Aos familiares, a 
nossa oração para que Deus os 
conforte e fortaleça.


