Aniversariantes
Novembro

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

03/11 ANDRÉ CARDOSO

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

ELZIRA CARMONA
JACYLYN ULGUIM
LEONARDO MAUGERI
LUCIANO NUNES
LUIS FERNANDO BORSOI

04/11 ANA JÚLIA BORGES
GLAUCIANE LOPES

05/11 ELBA BENATTI

JOSÉ AUGUSTO AGNELLO
LUCAS TAMBURUS
NORIVAL PATTARO

06/11 DANIEL FRUNGILO
EMILY ALMEIDA
PETRUS FARIAS
RENATA CRUZ
RICARDO BORGES

07/11 ANA REGINA SABAINI
ANDRÉ BLANDY
ARMINDA OLIVEIRA
EDIELCE GUIMARÃES
FERNANDA FREITAS
JOÃO BUTUEM
KARINA DELCARO
MARÍLIA BERTI
SARA GUILHERME
TAMY SILVA
TIAGO PELÁ

08/11 BEATRIZ BUTUEM

GABRIELA ALONSO
GISANE DINNOUTI
JOEL GUIMARÃES
SILVANA SOUZA

09/11 CLEODETE SILVA

DILA SARDIM
GUIOMAR BARROS

CULTO 18h00

CONTRIBUIÇÃO

>> 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]

Mudança Constante
Fernando Leite

Novos Tempos

[Louvor]

Márcio Pereira
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Pr
Programação
:: Escola Bíblica
Novembro | 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 :: 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
Tentações
Lucas Fonseca
Adolescentes | Tenda
Juízes
Wagner Fonseca

www.ibcu.org.br

Somos misericordiosos nos relacionamentos?

Oswaldo Carreiro

Será que conseguiríamos viver num mundo sem misericórdia? Sendo bem
realistas e concordando com a descrição bíblica sobre nossa condição de ainda
pecadores, nenhum de nós suportaria uma vida sem misericórdia. Precisamos de
misericórdia porque nem nós e nem as pessoas com quem nos relacionamos
nesta vida são perfeitos.
Que importância nós temos dado ao exercício da misericórdia nos nossos
relacionamentos? É possível, por exemplo, nos relacionarmos bem com os outros sem nos
preocuparmos com as preocupações dos outros?

Leia Tg 2.1-13 e perceba a necessidade e importância que Deus dá à misericórdia nos relacionamentos.
Deus nos chama para respondermos uns aos outros com um coração misericordioso. Devemos
oferecer aos outros a mesma misericórdia que recebemos dele! Sendo assim, um relacionamento sem
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misericórdia é um relacionamento vivido fora da instrução bíblica. Com certeza ser misericordioso não
é nada fácil, mas é o que Ele nos manda fazer.

Entretanto, ao tentarmos oferecer misericórdia aos outros, perceberemos o quão egoísta e insensível
nós somos e então veremos o quanto nosso coração necessita do poder e da graça de Jesus. Oferecer
misericórdia exige sempre misericórdia.

Considere, abaixo, algumas das manifestações práticas na vida de alguém que está comprometido
com a misericórdia:
• Disposição para sofrer para o bem de outra pessoa;
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• Resistir à tentação de ignorar os que
nãoP
pertencem
nossa “turma” ou, resistir á tentação do
IM
• Disposição para se compadecer
AP ÓS e ajudar o pobre (várias formas de pobreza);
favoritismo;
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CULTO

Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

BAZAR
MISSIONÁRIO

vENHA PARTICIPAR!

EBA
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IMPERDÍVEL! CULTO
Após

misericórdia é compaixão em combinação com tolerância e ação.

REINALDO E TINA

Pedido de oração: Pela saúde da
Igreja Brasileira e pelos desaﬁos
do nosso ministério.

MASCULINAS

Novas

nosso Deus, mas também, somos chamados para sermos misericordiosos. Na definição de Paul Tripp,

Roupas

Como cristãos somos ensinados pelas Escrituras Sagradas que não apenas recebemos misericórdia do

FEMININAS

• Estar comprometido com a perseverança. Não desistir dos outros, mesmo em tempos difíceis;
• Disposição para sair do conforto egoísta a fim de compartilhar com outros, o que tenho recebido
do Senhor;
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S certo e verdadeiro;
• Estar comprometido com a Verdade, sem negociar
moralmente
INéA
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Admita que a nossa luta com a misericórdia é que existem coisas que desejamos mais do que Deus e
ROUPAS
NOVAS

• Estar comprometido com o perdão. “Escolhemos os favoritos porque não gostamos de nos relacionar
com pessoas que precisarão do nosso perdão.”- P. Tripp;

isso nos leva a negligenciamos não apenas o mandamento de “amar o próximo como a si mesmo”, mas
também o primeiro grande mandamento: “amar ao Senhor de todo coração, de toda a alma e de todo o
entendimento”. – Mt 22.37-39.
Que em Sua misericórdia o Senhor nos livre do egoísmo idólatra e nos ajude a sermos misericordiosos
nos nossos relacionamentos, especialmente na nossa família e igreja.

www.ibcu.org.br

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 06/11, às 7h00,
na IBCU (sala C6).
Conﬁrme sua presença: oswaldo@ibcu.org.br

www.ibcu.org.br

