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Quem é o nosso Deus?
Fernando Leite

www.ibcu.org.br
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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

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
Aos  sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br

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

ANA BEATRIZ PEREIRA
ELAINE CONCON
GABRIELLE ARAÚJO
GESER BRISOLLA
ROBERTO SILVA

CÁSSIA ARRUDA
DENNIS CAMPOS
FELIPE DINNOUTI
LUCAS GHIRALDELLI
MÔNICA BARROSO
RAIMUNDO COSTA

GIOVANNA VITAL
HENRIQUE BLANDY
LARISSA MACEDO
MARCELO FELTRIN
TEREZINHA BERTI

GABRIEL COPETTI
JOÃO PESSOA
ROSEMEIRE BRAGA
SATIO NISHIKAWA
VANESSA BURATTI

VIVIAN ULGUIM

EDSON SOUZA JR.
KISALA LUAM
MARCELO MENDES
NICOLAS BELTRAMINI
NICOLE DEL VALLE

AMANDA GUIMARÃES
BEATRIZ SILVA
LAURA MARSOLLA
PABLO BELIZÁRIO

Aniversariantes
Fevereiro/Março

23/02

24/02

25/02

26/02

27/02

28/02

01/03

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

Março | 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



Você é exemplo? Lucas TutuiVocê lembrou de amar?

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no 
céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o 
que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o �m dos tempos". 
Mateus 28:18-20 (NVI)

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

OTONIEL E IZILDA BERTI
Pedido de Oração:

Oremos juntos,
pela forma com que o Senhor trata a cada 

um de nós. Porque somos seus �lhos!

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

Está é uma ordenança clara de Jesus para nós, a tarefa de enquanto estivermos indo, trilhando 
nosso caminho façamos discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer 
tudo o quanto, o próprio Cristo nos tem ordenado. Este é um versículo muito conhecido, um 
daqueles que você começa a falar e todos completam a frase.

Gostaria de tecer algumas palavras sobre nossa obrigação de levar o evangelho aos perdidos, 
pois sabemos da ordenança e das tarefas que são requeridas de nós, mas como está o nosso 
coração para esta tarefa. As Escrituras dizem o seguinte: Respondeu Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus 
de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o primeiro e maior 
mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Destes dois 
mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas". Mateus 22:37-40

Temos amado os perdidos? Temos nos compadecido daqueles que estão caminhando a 
passos largos para o inferno? Temos de fato, nos preocupado com estas vidas preciosas para o 
Senhor (Lucas 15.7)? Está pergunta surgiu em minha mente quando estudava um livro sobre 
liderança espiritual, e fui despertado à pensar não apenas na tarefa, mas em como desempenhá-la. 
Se não houver amor de nada valerá a nossa pregação, se for apenas uma tarefa para preencher os 
requisitos, pessoas não darão crédito a mensagem do evangelho. Longe de mim dizer que o 
convencimento vem através do pregador (Jo 16.7-8), mas devemos ser coerentes e obedientes, 
amar os perdidos como Jesus nós amou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e partiu 
dEle nos resgatar (Ef 2). Nosso alvo maior sempre será o de nos assemelharmos a Cristo.

Neste carnaval teremos uma oportunidade preciosa de levar o evangelho a pessoas que 
estão buscando felicidade e satisfação em festas, bebidas, orgias, drogas entre outras coisas. Minha 

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

Agenda de Pastores:
De 25/02 a 12/03 o Pr. Fernando Leite
estará de férias.
De 26/02 a 18/03, o Pr. Wagner Fonseca 
estará de férias.

Como é notório, o número de bebês de 0 a 3 anos tem 
aumentado.
Necessitamos de mais pessoas integrando a equipe de 
cuidado para com os pequenos. 
Para isso, realizaremos um treinamento com 
as pessoas interessadas em servir ao Senhor 
nesse ministério.

Homens e Mulheres são bem-vindos!

FICOU INTERESSADO (A)? 
Envie um e-mail para: 
rose.fonseca2@gmail.com 

Membro recebido por transferência:
- Glauciane Lopes

- Karina Delcaro - Geziel G. Dias - Sirlei Davanço
Membros recebidos por testemunho:

- Tiago Pelá - Cristiane Pelá
Membros transferidos para outra igreja:

- Ozebio Rolim - Júnia Alencar
Membros a serem recebidos por transferência: (*)

Membresia

*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.  

oração é para que cada um dos envolvidos 
nesta ação evangelística promovida pelo 
ministério Pesca, Nação Resgate e Min. de 
Jovens da IBCU, no carnaval de Barão Geraldo, 
lembre das ordenanças de Cristo; amar o 
próximo como a si mesmo e levar a água da 
vida, para saciar por completo a sede daqueles 
que estão perdidos, secos, sedentos por uma 
satisfação real ainda que não saibam. A água da 
vida é Jesus Cristo, o nome pelo qual importa 
que sejam salvos. At 4.12 Que o Senhor nos 
ajude a amar hoje e sempre, para honra e glória 
do Seu nome e para sermos reconhecidos como 
seus �lhos.


