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Programação :: Escola Bíblica

Programação :: Ministério Jovem

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

Que Deus é este?
Prof. Robson Matheus

Adolescentes | Tenda
Promoção Social

Eduardo Tamburus

Jovens
Seitas e Heresias

Lucas Fonseca

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

EDIVALDO CIA
LORENZO LEITE
PEDRO LAZARI
RONALDO LO RÉ
SHIGEYUKE FUJIY
THOMÁS FERNANDES

ALAN ADIWARDANA 
BRUNO NEVES
EDUARDO MENGONI
LUCAS PRATES
MIRIAN LACERDA
SILVIA JUCÁ
TERESA KURODA

ANA REIS
DAVI DANTAS
JOÃO RODRIGUES
MARIA CÉLIA SANTANA
NILZE ALONSO

ANDRÉA CONCEIÇÃO
GABRIEL DIAS
JOÃO SACHI
KÊNIA PAUZER
MAURÍCIO PANTALENA

ALEX SOUZA
ANDRÉA YASUKAWA
LÍGIA ALVES
LOURDES LESSA

PAULO FORNICOLA
VLADEMIR HERNANDES

LOREN ROSSI

Aniversariantes
Março

02/03

03/03

04/03

05/03

06/03

07/03

08/03

Março | Horário: Manhã, 9h30

Panorama do Antigo Testamento
Paulo Marcos e Joel Sampaio

“Os Pequenos Notáveis” (Profetas Menores 2)
Edson Rodrigues e Paulo Berti

Fé Cristã e Ciência Contemporânea
Roberto Covolan

Uma cultura, vários caminhos, várias 
verdades, nenhuma vida!

Alcides Bazioli

A Política e a Igreja
Juscelino Mendes

Fundamentos para a Vida Cristã (1Coríntios)
Dante Stopiglia

Classe de Integração
Wagner Fonseca (coordenador)

Buscando a Excelência no Casamento
Adalberto Vargas

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.



Você é exemplo? Oswaldo CarreiroAconselhe Biblicamente!

O aconselhamento bíblico é tarefa indispensável ao crescimento e 
edi�cação da igreja. Diante de tantas teorias e propostas atuais para 
tratamento dos problemas da alma, é urgente e fundamental 
examinarmos as Escrituras para que com �delidade, temor e tremor 
possamos praticar o aconselhamento bíblico quer individualmente 

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

ENOQUE E ELIANE FARIA
Pedido de Oração:

Orem pela de�nição do nosso ministério 
na Africa , para que tenhamos sabedoria 

do Senhor

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

como �lhos de Deus devidamente habilitados e capacitados, quer como igreja 
desenvolvendo, apoiando e valorizando o ministério de aconselhamento bíblico.

 Precisamos também saber discernir o aconselhamento cristão, porém não bíblico, 
do aconselhamento verdadeiramente bíblico. Mas como fazer esta distinção para não nos 
rendermos às propostas da psicologia secular com faixada de cristã? O aconselhamento 
que Deus espera ver em Sua igreja deve ser bíblico tanto no diagnóstico quanto no 
tratamento e soluções dos problemas. Deus, na verdade,  designou Sua igreja para essa 
tarefa e em Cristo nós fomos capacitados para aconselhar biblicamente conforme vemos 
em 2 Pe 1.3:   Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para 
a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria 
glória e virtude.

Uma palavra de alerta! Nesses dias em que a busca pela autoestima é o alvo de 
muitas abordagens educacionais e teológicas, nas quais temas como pecado e 
arrependimento são ignorados ou mesmo considerados como opressivos e prejudiciais 
ao ser humano e a verdade bíblica é negada para dar lugar a vários modelos de terapias e 
propostas humanistas ou integracionistas, precisamos resgatar e valorizar o 
aconselhamento bíblico como responsabilidade e privilégio que Deus concedeu a cada 
um de nós.

Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros 
com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em 
seus corações. Cl 3:16  

Uma oportunidade e convite! Com o propósito de capacitar conselheiros, o 
Ministério de Aconselhamento Bíblico tratará das de�nições, diretrizes e princípios do 
aconselhamento bíblico e das abordagens bíblicas e práticas sobre tratamento de 
problemas diversos, no “Treinamento em Aconselhamento Bíblico” a ser iniciado no 
dia 29/03, das 8h30 às 11h30. O curso terá duração de um ano neste primeiro módulo e 
as aulas serão dadas em um sábado por mês. As inscrições poderão ser feitas na secretaria 
da IBCU e estarão abertas a todos os que queiram ser treinados para aconselhar 
biblicamente. Participe!

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 

Oportunidade Profissional!?
Gostaria de convidar você para um café da manhã 
com o propósito de encorajar e orientar 
profissionais do nosso meio que estão em 
disponibilidade e buscam uma nova ou sua 
primeira oportunidade no mercado de trabalho. 
Teremos um tempo para meditação, oração e 
orientação.
Nosso encontro será no dia 12/03, às 7h00, na 
IBCU (sala C6).
Confirme sua presença: oswaldo@ibcu.org.br


