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Vivendo segundo o coração de Deus
Luiz Riscado
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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 | C6
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

CLAUDINÉIA AMARAL
ENZO ZAMBELLI
FÁTIMA UZUN
FELIPE MENGONI
LÍGIA LISATCHOK
REGINA DIMÁRZIO
TALITA SANTOS

ANA FLÁVIA SOUZA
CAMILA LIPSI
CAROLINA ROSSETTO

NORBERTO SANTOS NETO
PAULO BELTRÃO

BÁRBARA DALAN
JOSÉ DIMARZIO NETO
PAULO VITAL

ARLETE LEFEBVRE
CALEBE MONTEIRO
FERNANDO BARROS
JULIA COSTA
MARTA KIRSCH
PEDRO FALCIROLI
ROSÂNGELA SILVA
SÍLVIA DAMASCENO

ANA PAULA GUIMARÃES
ANDREY UZUN
CHRISTIANI OLIVEIRA
GABRIELA DELCARO
GIOVANA GÓES
GUILHERME SANTOS
LUCCA FELTRIN
LUCIANA FIEL
MARIA BRAGAGNOLI
MARIA LUIZA SÁ
RAQUEL FELTRIN

FÁBIO NASCIMENTO
FILIPE REIS
GLAUCIA SANERIP
MARIA PAULA MORAES
NILVA HEFFERNAN
RICARDO MIRANDA

Aniversariantes
Março

09/03

10/03

11/03

12/03

13/03

14/03

15/03

Março | Horário: Manhã, 9h30

Panorama do Antigo Testamento | C2
Paulo Marcos e Joel Sampaio

“Os Pequenos Notáveis” (Profetas Menores 2) | N5
Edson Rodrigues e Paulo Berti

Fé Cristã e Ciência Contemporânea | MZ
Roberto Covolan

Uma cultura, vários caminhos, várias 
verdades, nenhuma vida! | C3

Alcides Bazioli

A Política e a Igreja | PS
Juscelino Mendes

Fundamentos para a Vida Cristã
(1Coríntios) | NT
Dante Stopiglia

Classe de Integração | C1
Wagner Fonseca (coordenador)

Buscando a Excelência no Casamento | C5
Adalberto Vargas
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Você é exemplo? Fabio GrigorioNo campo de batalha
Ao ler a história de Davi e as batalhas que enfrentava junto aos seus soldados, 
encontramos o seguinte diálogo entre Joabe e Abisai: “Se os arameus forem 
fortes demais para mim, venha me ajudar; mas, se os amonitas forem fortes demais 
para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas 
cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade.” (2 Sm 
10.11-12). Neste texto podemos extrair algumas lições que são pertinentes para 
nossa caminhada.

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

RICHARD E YOHANNA
Pedido de Oração:

Oremos irmãos, pelo processo de �sioterapia 
da Yohanna, esposa do Richard.

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

• Humildade – conheciam o adversário, sabiam que em algum momento este poderia vir com 
mais força, e estavam prontos para reconhecer isto e pedir ajuda. Conheciam também a si 
mesmos e não se julgavam superiores.
• Companheirismo – cada um não olhava para si mesmo como uma só força, mas estavam 
dispostos a compartilhar e somar esforços. Disposição para auxiliar o outro e suprir em suas 
fraquezas.
• Garra – o incentivo é para ser forte e lutar com bravura, ou seja, dar o melhor de si. 
Consciência de que estavam em uma batalha!
• Dependência – fica evidente que apesar de haver o desejo e empenho em dar o melhor de 
si, a con�ança deles estava no Senhor, não nos resultados que viriam em função de sua 
própria bravura e força. Havia uma disposição em sujeitar-se à vontade de Deus!

Como cristãos, temos constantemente diante de nós batalhas sendo travadas. Paulo ao escrever 
aos Gálatas nos diz: “ Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é contrário à 
carne. Eles estão em con�ito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.” (Gl 5.17).
Ao escrever a carta de Efésios Paulo fala também de uma batalha que está sendo travada para a 
qual precisamos nos preparar adequadamente. Veja: 
“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para 
poderem �car �rmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os 
poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do 

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.
De 10/03 a 24/03, o Pr. Oswaldo Carreiro
estará de férias.

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

mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a 
armadura de Deus, para que possam resistir no dia 
mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito 
tudo.” (Ef 6.10-13)
Infelizmente muitas vezes decidimos lutar sozinhos 
mesmo tendo um exército no mesmo campo de 
batalha. Decidimos não buscar ajuda, decidimos 
não ajudar, decidimos lutar com nossas próprias 
forças. Vamos para a batalha despreparados, 
desarmados e cheios de autocon�ança.
À luz do diálogo entre Joabe e Abisaí e atentando 
ao que Paulo nos diz, estejamos alertas, 
compartilhemos nossas forças, lutemos com garra. 
E quanto aos resultados? Nosso alvo é a vitória e é o 
que devemos buscar, na dependência e força que 
vêm do alto, certos de que temos conosco aquele 
que é o Senhor dos Exércitos.

Reservem essas datas!
Mulheres,

MINISTÉRIO DE 

09.05
sexta - feira

29 a 31.08
sexta a domingo


