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História de um REI
Fernando Leite
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Programação :: Escola Bíblica Especial

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes | Chalé 2

A Bíblia: Meu super livro
Dominic Lipsi

Adolescentes | Tenda
Cristãos X Anticristos

Felipe Coelho

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 
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

ALMIR MEDEIROS
ANDRÉ CARDOSO
NEDY LISBÃO

FELIPE LISBÃO
JHULIEN FERNANDES
SOFIA RODRIGUES

EDSON REZENDE
JUSCELINO MENDES
LUCAS PUGLIA
SILVIO LEITE

ANA PAULA BELTRÃO

ALEXANDRE PINTO
ANGELA VITAL
VALDÍVIA GHENCEV

HELENA BLANDY
ISABELA RODRIGUES
JEAN PAULO CRUZ
LAURA PEREIRA
MAURÍCIO ALVES
OSWALDO LOPES
RICHARD OLIVEIRA

BIANCA TRINDADE
GISELE OLIVEIRA
LUÍS BLESA
NELSON MINCOV

Aniversariantes

Fevereiro
02/02

03/02

04/02

05/02

06/02

07/02

08/02

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

Catálogo de telefone e E-mail IBCU
Mantenha seu cadastro atualizado na secretaria 
para termos uma comunicação de qualidade com 
você. Lembre-se: a IBCU não disponibiliza essas 
informações via telefone por questão de segurança.

Fevereiro | Horário: Manhã, 9h30

A vida de Saul - O ponto de não retorno | NT
Luiz Riscado

Esoterismo supersticioso e fé cristã | PS
Abdênago Lisboa

Poder para mudar sua vida | C5
Edilson Ribeiro

A Influência da mídia na educação dos filhos 
| C3

Pedro Siena

Caminhando na verdade - I e II João | N5
Guilherme Wood

O dia do Senhor - Sofonias | MZ
Élcio Fernandes

Falar o que convém - Tito | C6
Wagner Souza



Você é exemplo? Fabio GrigorioE Ele Agirá!
Todo início de ano traz consigo o seus desa�os, novos sonhos, novas experiências 

e com eles por vezes vêm também a insegurança, o medo, o desejo de controlar e tantos 
outros sentimentos e comportamentos.

Quando olhamos para o Salmo 37.5, que diz: “Entregue o seu caminho ao Senhor; 
con�e nele, e ele agirá”, somos levados a observar os três verbos que são usados e 
consequentemente re�etir sobre suas implicações em nossas vidas e a maneira como 

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

THIAGO E KAREM ZAMBELLI
Pedido de Oração:

Pela recuperão da Karen e que os 
sintomas pelos quais ela operou 

desapareçam de sua vida.

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

pretendemos conduzi-las.
O primeiro verbo que surge é “entregue”. Este verbo possui a ideia de retirar, de mover uma pedra, fazer 

rolar. Retirar algo que pode estar impedindo uma passagem ou acesso a algum lugar, como em Gênesis 29.3 
os pastores estavam removendo a pedra para que as ovelhas pudessem beber água. O convite é para que 
entreguemos o nosso caminho, a nossa jornada, ou como poderia também ser usado aqui, o curso da nossa 
vida. Remover das nossas próprias mãos e deixar rolar para as mãos do Senhor. Não querer controlar todos os 
nossos sonhos, não segurar em nossas mãos o que jamais será controlado por nós.

O segundo verbo que podemos observar é “con�e”. Quem con�a normalmente con�a em algo ou em 
alguém. Nossa con�ança pode estar na condição �nanceira alcançada, pode estar na excelente formação 
acadêmica obtida, como também pode estar no próprio vigor físico ou em alguma pessoa que temos ao 
nosso lado. O desa�o do salmista é que o foco da nossa con�ança não seja nenhuma destas coisas, pois são 
frágeis, passageiras. O convite é que a nossa con�ança seja depositada no Senhor, aquele que de fato é 
con�ável, que proporciona segurança e nunca falha. Vale lembrar o que as Escrituras também nos ensinam no 
Salmo 20.7: “Uns con�am em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso 
Deus.”

Por �m o terceiro verbo que podemos notar é “agirá”, ou poderíamos dizer, executará, trabalhará, 
preparará, obterá, fará.... Podemos ver aqui que os resultados obtidos serão os que Ele realizar e não apenas 
frutos das nossas próprias ações. Há um Deus que está atento ao que está acontecendo e está atuando.

Entregue, con�e... e Ele agirá. Isso não signi�ca que devamos viver nossas vidas de braços cruzados 
esperando que o Senhor faça com que todas as coisas boas aconteçam. Signi�ca de devemos sonhar, encarar 

Esquecidos e Perdidos
Todos os objetos encontrados na igreja até o mês 
de Dezembro (inclusive Bíblias) serão doados. 
Caso você tenha perdido algo é tempo de 
encontrar (estão no armário na N6).

os novos desa�os, viver as novas experiências, mas tudo 
isso certos de que não controlamos todas as coisas, de 
que precisamos entregarmos nas mãos do Senhor, nos 
deixarmos ser direcionados por Ele, depositarmos nossa 
con�ança neste Deus soberano na certeza de que Ele 
está agindo, mesmo quando temos a impressão de que 
não. Certos de que Ele fará, não necessariamente o que 
queremos ou esperamos, mas o que, sem dúvida, é 
melhor para os seus �lhos, pois é Ele mesmo quem 
também nos diz: “Aquietai-vos, e sabei que eu sou 
Deus...” Sl 46:10a

Nascimento

Louvamos a Deus juntamente com Michael e 
Carla Mazzel pelo nascimento da Júlia  no dia 
27/01. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-la em Seus caminhos.

2014
Ibcu

Faça sua inscrição ao �nal do culto
Retomamos os ensaios dia 04/fevereiro


