Aniversariantes
Dezembro

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

01/12 BRUNO OLIVEIRA

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

CARLOS SILVA
NICOLLE MINGONE
PAULA OLIVEIRA

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

02/12 DOMINIC LIPSI

LETÍZIA LUKAS
LIV DIAS
MARÍLIA SILVA
MARYLU MALLIS
MILTON BRANDÃO JÚNIOR

03/12 ANTONIETA GOETHE
PAULO KALLAUR

04/12 ANA LUISA COTA

CARLOS EDUARDO CRUZ
MELINA HEFFERNAN
RENATO DILLENBURG
RICARDO SZAMSZORYK

05/12 CLÁUDIA DUDUCH

FERNANDA LO RÉ
LAURA CAMPOS
WAGNER FONSECA

06/12 EDILENE SOUZA

MARCELO OLIVEIRA
NOELANDY CHAVES
VICTORIA ELLIS

07/12 DANIEL REIS

CULTO 18h00

CONTRIBUIÇÃO

DORILÉIA CÔDO
ELAINE ROSA
KARLLA BELIZÁRIO
KATHARINE RIBEIRO
MATEUS MENDES
STELLA DILLENBURG
TÂNIA FAHL

>> 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.

Série:

[Pregação]

Vida Corrida e Sem Tempo
Fernando Leite

Novos Tempos

[Louvor]

Eclair Júnior

Domingo, 01 de Dezembro de 2013 :: Ano 10, N. 532

Pr
Programação
:: Escola Bíblica Especial
Todos os Domingos
Das 9h30 às 11h15

E eles foram Fiéis
08/Dez

15/Dez

Salomão | NT

Samuel | NT

Willing

Luiz Riscado

Josué | N5

Oséias | N5

Élcio

Edson Rodrigues

Jó | MZ

Elias | MZ

Alcides

Abdênago

Maria | PS

Abraão | PS

Maria Sgnolf

Dante

Davi | C6

Paulo | C6

Henrique

Denise

.

Plantão do Ministério de Promoção Social
Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.
Nação Resgate (Férias)
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

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
Daniel
Paulo Alves

www.ibcu.org.br

O Verdadeiro Evangelho

Edson Rodrigues

Dois meses atrás, nas redes sociais e a mídia de forma geral, foram
agitadas pelo inusitado anúncio do milionário Chiquinho Scarpa, que
seguindo a prática dos faraós egípcios que enterravam seus valiosos
tesouros, estava prestes a fazer o mesmo com um de seus “tesouros”, o
Bentley Continental, automóvel que tem valor estimado em 1 milhão de
reais. Na verdade o agito não passou de uma estratégia de marketing
para chamar a atenção da população para o início da semana nacional de doação de órgãos
que teve como tema: “Absurdo é enterrar algo muito mais valioso do que um Bentley: seus
órgãos”

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 04/12, às 7h00, na
IBCU (sala C6).
Conﬁrme sua presença: oswaldo@ibcu.org.br

EDMUR E KATHY RIBEIRO

Sem entrar no mérito da questão da doação de órgãos e seu valor, aproveito o “gancho” para
refletir a respeito da existência de outro tesouro, que corremos o risco de mantê-lo
“enterrado” o Evangelho!

Pedido de oração: Oremos juntos para
que jovens continuem sendo
encorajados a darem suas vidas a
serviço do reino.

“Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede
provém de Deus, e não de nós.” 2 Co. 4.7

www.ibcu.org.br/missoes

Mais Informações:

Paulo mostra que o Evangelho é o tesouro mais nobre, glorioso, precioso e valioso que está
guardado em vasos de barro. O valor não está no vaso, mas na preciosidade do que está
contido no vaso!

17º Encontro de Casais
Anote em sua agenda!
Dias 16 a 18 de Maio/14 no Hotel
Monreale em Poços de Caldas.

O verdadeiro Evangelho:
A-) Fala do Deus majestoso que deixou sua glória para habitar entre nós, como um de nós “pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá
dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mt.1.20.21 “..é que
hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é cristo, o senhor”. Lc.2.11;
B-) Fala da morte substitutiva de Cristo em nosso lugar - “...Pois também Cristo sofreu pelos
pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus”. 1 Pe.3.18,
C-) Fala ainda, da ressurreição daquEle que a morte não pôde deter - “...ao qual, porém, Deus
ressuscitou, rompendo os grilhões da morte; porquanto não era possível fosse ele retido por
ela... A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos 2.24,32;
D-) Fala da salvação graciosa oferecida a todo o que crê - “Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; Ef.2.8,9 , “Se você confessar com a sua
boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo” Rm.10.9.
Somos vasos de barro, frágeis e débeis, porém, possuímos o mais valioso tesouro e devemos
“doá-lo”, anunciando as boas notícias a respeito do doador da vida!
Jim Elliot “Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode
perder.”

www.ibcu.org.br

Musical

de Natal
15 de Dezembro
Às 18h00

www.ibcu.org.br

