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Domingo, 25 de Maio de 2014
Ano 11, N. 557

CULTO 18h00

Banda Sal da TerraBanda Sal da Terra
[Louvor][Louvor]
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IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
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

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. 

Rastros&Retratos | Ministério Jovem
Aos  sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br

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

ANA LIA LO RÉ
ANDREIA HUARACHI
CAIO TAMBURUS
JÉSSICA GURGEL
JÚLIO LATTARO
MILENA JULIO
ORLANDO CHIARELLI

GEORGE CANELHAS JUNIOR
HEITOR ORLANDINI
MICHELLE DIMARZIO
OSVALDO KAIZE

ARIVALDO ALBINO
GLÁUCIA SILVA
MARLENE CAMPAGNOLI
NELSON NASCIMENTO
RICARDO TORRES

JULIANA RICCIARDELLI
JULIO SILVA JUNIOR
RENATO FREITAS

GUILHERME STEINSCHERER
JOSÉ REMÍGIO BRAGA
JOSÉ ROBERTO SOUZA
RENAN CAMPOS
SORAYA PEREIRA

CAROLINE MAGALHÃES
CLAUDIA BRISOLLA
DOUGLAS MATTOS
ESTER DANTAS
JULIA FERREIRA
URUKELLE JULIO

ANA JULIA FRANCHINI
GECILDA AQUINO
PEDRO FONSECA
RAQUEL SCHNEICKER
RENATA ANDREO

Aniversariantes
Maio

25/05

31/05

30/05

29/05

28/05

27/05

26/05

Junho | Horário: Manhã, 9h30

O livro de Jó | C5
José Marcos Santana

A vida de José | N5
Vamir Gazzolli e Luiz Américo

O Evangelho de Lucas | C2
Robson Matheus Adorno

Juízes - O SENHOR como Verdadeiro Juiz | MZ
Wagner Fonseca e João Mengaldo

Apocalipse - A Revelação Final | NT
Vlademir Hernandes

Estudos sobre o Reino | C3
Willing Sgnolf

O Pacificador | PS
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

Classe de Integração | C1
Minist. Integração

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes
O que é a igreja?

Denise Motta

Adolescentes | C6
Aspectos Soteriológicos

Lucas Tutui

Jovens | Chale 1
Selfie – Minha face fora do face

Paulo Alves e Bruno Boroto

[Pregação]
Conferência Missionária
Marcos Souza

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Arthur e 

Tarciana Souza pelo nascimento do Antonio  no dia 
21/05. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.



Você é exemplo?
Lucas TutuiNa perda não se perca!

Por vezes já ouvi de alguns cristãos que por sermos �lhos de Deus, não 
podemos sofrer, e nem nos entristecermos mediante os problemas que enfrentamos 
em nossas vidas, pois onde já se viu um �lho de Deus andar sofrendo? Também já 
ouvi de uma artista cristã, uma música que dizia o seguinte: "Nunca vi um justo sem 
resposta, ou �car no sofrimento". Será, de fato, que os �lhos de Deus não podem 
padecer? Será que um justo não pode sofrer com perdas, doenças, falta de respostas? 
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Precisamos nos apegar com todas as nossas forças no que as Escrituras nos ensinam. Certa vez o próprio 
Senhor disse a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, 
íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal". (Jó 1:8) Satanás, por sua vez, questionou a Deus, se o 
motivo da integridade de Jó, não se dava pelo fato dEle lhe dar prosperidade e cercar a sua vida de 
cuidados (Jó 1.9-10). Depois disso Satanás fez com que a integridade de Jó fosse provada, e foi 
surpreendido. Quem dera ser considerado pelo próprio Deus, íntegro e ser encontrado sem falta 
alguma perante Ele. Então houve um justo que perdeu tudo e se entristeceu sobremaneira (Jó 1.20-22). 
Interessante notar que foi aquele, a quem o Senhor disse: "Não há ninguém como ele na terra". As 
Escrituras nos revelam que os �lhos de Deus podem sofrer, seja �sicamente ou espiritualmente, estamos 
todos sujeitos a isso. Pode ser doença, desemprego, perseguição religiosa, como agiremos diante destas 
situações que podem envolver a perda de algo?

Podemos lembrar do que o próprio Jesus disse: "No mundo tereis a�ições, mas tende bom ânimo 
pois Eu venci o mundo" (Jo 16.33). Também lembrar do que o apóstolo Paulo falou: "Tudo posso 
nAquele que me fortalece. Aprender a viver com fartura ou escassez, tendo muito ou passando 
necessidade" (Fp 4.11-13). Aceitar o bem dado por Deus, e também o mal! (Jó 2:10). Entender: "Quando 

2014
PROGRAMA DE FÉRIAS

30/06 a 03/07
EM BREVE

INSCRIÇÕES

Ministério Promoção Social

O Ministério de Promoção Social pede a
doação de um guarda-roupa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da IBCU convoca os membros para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 
11h30min, do dia 08 de junho de 2014, na sede da igreja, para tratar da seguinte ordem do dia: 
aprovação de contas da IBCU relativas ao exercício de 2013. Caso não haja quorum su�ciente, a 
assembleia �ca convocada desde logo para reunir-se no mesmo dia e local, 15 (quinze) minutos 
após, com qualquer número de membros.

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

RICARDO E RUTH BORGES
Pedido de Oração:

Oremos para que nosso Deus use a Ruth em 
sua preparação para ministrar em um encontro 

de formação da IVCF-USA, em julho.

Membros recebidos por transferência:

Membros recebidos por testemunho:

- Bruna Simoni - Rafael Simoni
Membros transferidos para outra igreja:

- Kelly Nascimento
Membro desligado por ausência prolongada:

- Glauciene Lopes - Laís Lima - Aron Guimarães
Membro desligado: (Geogra�camente distante)

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.  

- Silvana Maior
- Alcides Bazioli

- Vera Butiro
- Maria Regina

- Ozebio Rolim
- Eudenia Menezes

- Júnia Alencar
- Nayla Lomas

- Alan Adiwardana

- Leonilda Jiménez
- Ana Paula Freitas 
- Aline Alves
- Lívia Brito
- Cláudia Santos
- Osmar Simon
- Gedson Santos
- Raquel Matos
- Crisley Leite

- Marcelo Landucci
- Ana Dias
- Sonia Barbiero
- Vania Cavalheiro
- Mirhiane Abreu
- Cristina Simon
- Je�erson Felix
- Idalvo Filho
- Sarah Leite

- Célia Landucci
- Sandra Brito
- Roberto Cosso
- Rudnei Cavalheiro
- Carminda Chinelato
- Kellen Santos
- Viviane Silva
- Jairo Leite

os dias forem bons, aproveite-os bem; mas, quando forem 
ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro..." (Ec 
7:14).

Enquanto forasteiros neste mundo, mesmo andando 
na justiça, �rmes na fé em Jesus Cristo, sentiremos dores, 
passaremos por injustiças (1 Pe 2.19-23), tudo isso para 
forjar em nós o caráter de Cristo. Encerro com um de meus 
textos prediletos nas Escrituras: "pois a vocês foi dado o 
privilégio de, não apenas crer em Cristo, mas também de 
sofrer por ele" Filipenses 1:29

Na perda, não se perca.


