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Celebrando a chegada do 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
Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU 
Yoshiya Suwa :: yoshiya@3sprojetos.com.br

Escola de Artes - Às terças-feiras, 14h00. 

GP Jovem | Ministério Jovem - (Férias) 
Aos  sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br

Ensaio do Coral
Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem

DANIELLE ALVES
FERNANDA COUTINHO
GIULIANA DUDUCH
IOLANDA NISHIKAWA
IRACEMA FRANÇA
ISABELA CINTRA
LUCAS LATTARO
VALERIE BROWN

ALICE SGNOLF
BÁRBARA GIANNI
ESDRAS BRAGA
REBECA MELO
ROBERTO COVOLAN

ANIEL CHAVES
DRIELI SILVA
JOÃO PAULO TONIATTI
ROMEU MENDES
TIAGO PEREZ

ALICE CAMPOS
CLÉA RAMALHO
LÍGIA MINGONE
NATÁLIA SACHI
SILVIA CAPOTE
RICHARD SOUZA

MAÍSA FERNANDES
PEDRO PEREIRA

ANDRÉ FRANCHINI
CAROLINE SOUZA
DAVI DILLENBURG
ERIC SILVA
LARISSA GRIGORIO
LÚCIA PAIVA
LYLIAH ROSSI
NICHOLAS CAMPOS
SUELI VITULLO

GUSTAVO GIARDIELLO
SABRINA DELCARO
TATIANA PUCCINELLI
VINÍCIUS CHAVES

Aniversariantes
Fevereiro

16/02

17/02

18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

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 | C3
Edilson Ribeiro

A Influência da mídia na educação 
dos filhos | C5

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? Vlademir HernandesQuem De�nha Faminto Diante do Melhor dos Banquetes?

O tema da nossa igreja para este ano é: "Desfrutando do Senhor e Inspirando 
Outros". Ele tem duas ênfases: vivência e in�uência. Na ênfase da vivência, 
espera-se que muitos de nós cresçamos no desfrutar do nosso Deus. Uma das 
marcas deste desfrute é experimentar momentos de comunhão com o Pai 
Celestial intensamente prazerosos, pois Ele é uma fonte inesgotável de satisfação 
dos anseios mais profundos da nossa alma. O Salmo 84 descreve bem tal 

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

PAULO ADOLFO E RAQUEL
Pedido de Oração:

Oremos pelo Projeto missionário no 
Semiárido – que Deus continue dirigindo e 

trabalhando à nossa frente, como temos visto.

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

possibilidade: "A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do SENHOR; o meu coração e a minha carne 
exultam pelo Deus vivo! O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus 
�lhotes; eu, os teus altares, SENHOR dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam 
em tua casa; louvar-te-ão continuamente".

Eu me referi a esta experiência como uma possibilidade, pois bem sabemos que ela não é uma 
realidade para muitos cristãos. Lamentavelmente, na vivência cristã de muitos, a frustração, o 
desânimo, a tristeza têm aniquilado qualquer possibilidade de desfrutar do Senhor. Se as investidas 
para se ter comunhão com o Senhor forem mecânicas, frias e aparentemente desnecessárias, o 
desfrute está invariavelmente comprometido. Tal realidade pode e precisa ser urgentemente 
mudada. 

A experiência narrada pelo salmista no Salmo 63, pode ser realidade na vida de qualquer �lho de 
Deus: "Ó DEUS , tu és o meu DEUS forte; eu te busco ansiosamente; a minha alma tem sede de ti; meu corpo 
te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e 
a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida; os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me 
bendizer-te enquanto eu viver; em teu nome, levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a 
minha alma; e, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti 
medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio; à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. 
A minha alma apega-se a ti; a tua destra me ampara". 

Para que esta possibilidade se transforme em realidade, é imperativo estar convicto de que a 
comunhão com o Senhor é essencial, e de que quem é displicente na manutenção da mesma não sai 
ileso. A falta de comunhão com o Senhor é seguramente um dos maiores �agelos na vivência cristã de 
alguém, cuja alma de�nha faminta diante do melhor dos banquetes.

Já na ênfase da in�uência, espera-se que um santo contágio multiplique desfrutadores do 
Senhor entre nós. Para isso acontecer, é necessário que aqueles que desfrutam do Pai,  testemunhem 
sobre as experiências prazerosas que a comunhão com o Pai tem proporcionado, e incentivem outros, 
mediante a instrução bíblica, para que também desfrutem de momentos preciosos na presença do 
Senhor. Precisamos nos empenhar para praticar a orientação bíblica: "Habite, ricamente, em vós a 
palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com 
salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração" Cl 3:16.

É natural que nossos encontros informais sejam marcados por conversas triviais. 
Empenhemo-nos para rechear tais oportunidades também com conversas edi�cantes que nos 
estimulem mutuamente a desfrutar cada vez mais do Senhor. Ele está à porta da nossa casa batendo 
e querendo entrar. Todo aquele que ouvir a Sua voz e abrir a sua porta, deixará o Senhor entrar para, 
juntos, desfrutarem de uma preciosa refeição. (Ap 3:20). 

Ministério Missões
O Ministério Missões está precisando de 
doações de milhas.
Caso você queira contribuir procure:
Lucas Tamburus
19 9604-1262
lucas.tamburus@nobelcargo.com


