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Domingo, 05 de Janeiro de 2014
Ano 10, N. 537

CULTO 18h00

[Pregação]

Dani TutuiDani Tutui
[Louvor][Louvor]

Todos os Domingos
Das 9h30 às 11h15 

E eles foram Fiéis

José | NT
Valmir

Davi | N5
Henrique

Salomão | MZ
Willing

Josué | PS
Élcio

Maria| C6
Maria Sgnolf

12/Janeiro

Desfrutando do Senhor e Inspirando Outros

www.ibcu.org.br

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 | Barão Geraldo - 13084-529 | Campinas, SP

(19) 3289-4501 | Fax: (19) 3289-3463 secretaria@ibcu.org.br

Programação :: Escola Bíblica Especial

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Pré-Adolescentes | Chalé 2
Adolescentes | Tenda

E eles foram Fiéis
Escola Bíblica Especial

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 Infantil :: Semear

CONTRIBUIÇÃO

ATIVIDADES

Caso você pre�ra 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!

Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

Coloque sua contribuição nos envelopes disponíveis
nas estantes laterais da Capela e preencha todos os

campos de forma legível.

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

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 - (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

FRANCISCO CINTRA
HENRIQUE SANTOS

ADRIANA STREICHER
EMIL MENDES
GUSTAVO ARAÚJO
LARA TAMBURUS
LOUISE PEREIRA
MATHEUS CHAVES
PAULA BERTI

CELMA DOMINGUES
PAULO SILVA
RENAN MONTEIRO

CAMILA LATTARO
DILMA NASCIMENTO
ERICK GALLI
SOLANGE ROCHA

CAROLINA GUADAGNINI
CLÁUDIA CASTRO
ELIZABETH SILVA
MARCEL MIGUEZ
MARIANA BRANDÃO

GUILHERME KILLING
JOANA FARIAS
MARIA LUIZA SACHI
MATEUS MAGALHÃES
MATHEUS FORNICOLA
SARAH SILVA
STEFANE KALLER

ADENICE MENDES
BRUNO ARAÚJO
GIUSEPPE CHIAVARO JR.
JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA
MARILEDA OLIVEIRA
MARY LINO

Aniversariantes

Janeiro
05/01

06/01

07/01

08/01

09/01

10/01

11/01

Agenda de Pastores:
De 02 a 17 de Janeiro, o Pr. Fabio Grigorio e 
o Pr. Vlademir Hernandes estarão de férias.
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Fernando LeiteFeliz 2014

As mudanças de ano trazem consigo oportunidades de 
festas, reencontros, engordar, sorte enriquecedora, 
re�exão, mudança de atitude, etc. Isso muitas vezes nos 
leva a reconsiderar nossas vidas, e decidir fazer mais isso, 

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

RICARDO E RUTH BORGES
Pedido de Oração:

Oremos pela adaptação e chegada a São 
Paulo no novo lar do nosso querido

Ricardo Borges e família. E pelos novos 
desa�os que envolvem as suas vidas.

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

deixar de fazer aquilo, etc.

Estas considerações nem sempre são efetivas, fazendo mudanças 
consistentes, reais e duradouras, mas seguem algumas considerações 
fundamentais. Três princípios que devem reger a vida:

Viva consciente que foi projetado para honrar a Deus
Precisamos estar cientes da razão de nossa existência, que não é muito 
dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. A razão de nossas vidas no 
meio deste mundo caído é honrar ao Senhor Jesus, que nos salvou para 
sermos Seu povo.

Vivendo dentro de Sua vontade, você honra a Deus
Fomos resgatados para sermos súditos e servos de Deus. Outrora éramos 
Seus inimigos, mas fomos reconciliados por Seu amor e justiça para uma 
nova vida dentro de Seus valores e princípios. Vivendo assim é que se 
honra a Deus.

Desfrutar de Sua vontade promove o alcance dos sem Cristo
Assim como fomos salvos por Cristo mediante o testemunho de vida e 
pregado por outros, agora você também é um instrumento que Deus quer 
usar para alcançar outros para Cristo. Essa é nossa responsabilidade e 
privilégio.

Considerar estes princípios é o que faz com que um ano qualquer, como é 
o caso também de 2014, se torne um ano marcado pela felicidade.


