Aniversariantes

CONTRIBUIÇÃO

Dezembro/Janeiro

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

29/12 LUCAS FERRO

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

MATHEUS CASTRO
NATÁLIA SANTANA
TASSIANE CASTILHO

30/12 JOÃO VASCONCELLOS

SIMONY AZEVEDO

31/12 LUCIANA SOUSA
PAULO BERTI JÚNIOR
01/01 FRANZ RUIZ

JOSÉ AYLTON ALONSO
MARCOS RAMALHO
MARIA CRISTINA BUI

02/01 ALEX SANDRO SILVA

ANA MARIA MILANI
ARLENE PINTO
DANIÈLE HAELVOET
MARCOS MORAES
SALETE TEMPLE

03/01 ALEXANDRE OLIVEIRA

MATEUS LATARO
VALENTIM JARSKE

04/01 ALESSANDRO ANDREO

ARON GUIMARÃES
FELIPE SILVA
GABRIELA SACHI
IGOR GALLARDO

Agenda de Pastores:
De 02 a 17 de Janeiro, o Pr. Fabio Grigorio e
o Pr. Vlademir Hernandes estarão de férias.

>> 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.

CULTO 09h30
[Pregação]

Gratidão Por 2013
[Louvor]

Ministério de Adoração

Domingo, 29 de Dezembro de 2013
Ano 10, N. 536

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

E eles foram Fiéis
05/Janeiro
Jó | NT
Alcides

Daniel | N5
Lucas Tutui

.

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 (Férias)
Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU
Yoshiya Suwa :: yoshiya@3sprojetos.com.br
Escola de Artes (Férias) - Às terças-feiras, 14h00.
GP Jovem | Ministério Jovem (Férias)
Aos sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br
Ensaio do Coral (Férias)
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

Isaias | MZ
Ricardo Costa

Samuel | PS
Luiz Riscado

Oséias | C6
Edson Rodrigues

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
Escola Bíblica Especial

E eles foram Fiéis
Pré-Adolescentes | Chalé 2
Adolescentes | Tenda

www.ibcu.org.br

Final de ano época de contabilizar

Wagner Fonseca

O ano de 2013 está no seu final, momento que normalmente
refletimos no que passou. Como foi o ano? Quanto realizou?
Quanto adquiriu? Quantos foram os investimentos? O quanto
foi o sofrimento? Quantas foram as dores? Mas será que estamos
contabilizando o que de fato tem valor, ou melhor, o que tem
valor para a eternidade? Paulo em 2 Coríntios 4.18 “não atentando nós nas coisas
que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são temporais, e as
que se não vêem são eternas”. Sim precisamos contabilizar para a eternidade,
como fazer isto de forma prática?
Proponho que neste final de ano, você possa junto aos seus queridos, realizar sua
contabilidade, sua prestação de contas de como foi 2013.
Como filho de Deus como foi o seu relacionamento com o Pai: Você
investiu tempo escutando o que seu Pai tem para te dizer, através da leitura da
Bíblia - Js 1.8? Você dialogou com seu Pai, pela oração- Sl 5.3? Você comunicou do
amor de seu Pai aos que estiveram a sua volta, testemunho da graça- Tt 2.11? Você
atendeu aos carentes e necessitados como seu Pai tem te atendido, exercendo
misericórdia aos necessitados- Tt 3.14? Como filho você tem se mantido
incontaminado das coisas que são do mundo- Tg 1.27? Como filho de Deus você
investiu na obra do Senhor, sendo fiel com suas ofertas- 2Co 9.7? Como filho
obediente, você que é pai, levou seu filho a ser obediente, criando-o na disciplina
e admoestação do Senhor- Ef 6.4? Você que é filho, obedeceu a seus pais no
Senhor, honrando-os – Ef 6.2? Você que é casado, amou sua esposa como Cristo
amou a Igreja se entregando por ela – Ef 5.25? Você que é esposa, foi submissa ao
seu marido como ao Senhor-Ef 5.22? Você que é empregado, serviu de boa
vontade aos seus patrões, como ao Senhor –Ef 6.5,6? Você que é patrão, deixou a
ameaça e tratou sem acepção os funcionários- Ef6.9? Você cidadão, agiu com
sujeição às autoridades, entendendo que todas procedem do Senhor- Rm 13.1?
São perguntas que exigem uma resposta, senão entraremos em um novo
ano com alguns projetos e planos, que não passam nem de fevereiro, só
aumentando a nossa frustação. Por isso não desanimemos, mas atentemos para
as coisas eternas. Hoje é o momento de realizar a contabilidade. Feliz 2014 na
dependência do Senhor.

www.ibcu.org.br

MEMBRESIA
Membros recebidos por transferência:

- Leonardo Coelho - Mariana Coelho

- Vivian Xavier

Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Vera Butiro

- Nayla Lomas

- Giovanni Chiavaro

- Geziel Dias

- Karina Chiavaro

- Sirlei Davanço

- Giuseppe Chiavaro Jr. - Paulo Alves

- Americo Montedori

- Elaine Santos

- Maria Regina Bazioli - Zilton Santos

- Alcides Bazioli

- Aline Eitutis

*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 recebidos por batismo:

- Carolina Guadagnini

- Lucas Cardoso

- João Pessoa

- Tatiana Maudonnet

- Elaine Concon

- Henrique Véspoli

- Daniel Velho

Membro transferido para outra igreja:
- Nilza Guilherme

Membros desligados por ausência prolongada:

- Thaisa Silva

- Thalita Vieira

- Leonardo Fiorini

Membro desligado por solicitação:
- Cintia Martins

RICHARD E YOHANNA
Pedido de oração:
Pelo ano de ministério no IMPV
e a oportunidade de multiplicar
missionários e líderes
para as igrejas locais.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

www.ibcu.org.br

