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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. 

Conecte | Ministério Jovem
No Espaço Jovem. Aos sábados, 19h30.
Informações: jovens@ibcu.org.br

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

INAISE RIBEIRO
KHETLYN EITUTIS
LORENA VELHO
MARIA LÚCIA ANDREO

CARLOS AUGUSTO SILVA
GUSTAVO SANTOS
NAYLA LOMAS
RAFAEL RODRIGUES
SUSI LOPES

CLARA SGNOLF
CRISTIANE CARMONA
EDUARDO CARVALHO 
GUSTAVO FERNANDES
OTÁVIO OLIVEIRA
SILVANA MAIOR
TATIANA MAUDONNET

DAVI LINO
NATÁLIA COSTA
THÉO LIGÓRIO

ANDERSON OLYMPIO
ANDRÉ SANTOS
LUIZ WALDEMAR OLIVEIRA
MARIANA REZENDE

ANDRÉ MARTINS
DELMA GRAVALOS
KAMILA CERGOL
WESLEY AQUINO

BÁRBARA SÉ
CLÁUDIA ZENUM
HELENICE MENGALDO
MATHEUS REDIVO
LARISSA CHIARELLI
LETÍCIA NUNES
LÍDIA MINCOV

Aniversariantes
Junho

08/06

14/06

13/06

12/06

11/06

10/06

09/06

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

Provérbios
Fabio Grigorio

Adolescentes | C6
Aspectos Soteriológicos

Lucas Tutui

Jovens | Chale 1
Selfie – Minha face fora do face

Paulo Alves e Bruno Boroto

[Pregação]
Entendendo os Papéis
Wagner Fonseca

pais e filhos

 Volta a Fonte
29 a 31 de Agosto

11˚ Encontro de Mulheres

Palace Hotel - Serra Negra
Preletora:

De

MINISTÉRIO DE 

Márcia Nascimento



Você é exemplo?
Wagner FonsecaA PARÁBOLA DO PAI PRÓDIGO

Um certo homem tinha dois �lhos, e o mais moço deles disse ao pai: - Pai, 
dá-me da porção do teu tempo, da tua atenção, da tua companhia e do teu 
conselho que me pertencem.

 E ele repartiu entre eles a sua fazenda, dando ao rapaz tudo de que 
precisava e enviando-o às melhores escolas. Assim julgava estar cumprido o 
seu dever para com ele. E, poucos dias depois, o pai ajuntou todos os seus 
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interesses, aspirações e ambições e partiu para uma terra longínqua cheia de coisas que não 
interessavam a um menino, e ali ele desperdiçou a preciosa oportunidade de ser tornar 
camarada de seu �lho.

 E, quando ele já tinha gasto a melhor parte de sua vida e tinha ganho dinheiro, surgiu 
uma grande fome em seu coração e ele começou a padecer necessidade de verdadeira 
camaradagem. E chegou-se a um dos clubes daquela terra, do qual o �zeram presidente; e 
desejava encher o seu coração com as bolotas que os seus companheiros comiam e nenhum 
deles lhe dava uma amizade verdadeira.

 E, tornando em si, disse: - Quantos pais têm �lhos que eles compreendem e que são por 
eles compreendidos, que se associam aos seus �lhos e parecem perfeitamente felizes em sua 
companhia, e eu aqui pereço de fome da amizade de meu �lho!

 Levantar-me-ei e irei ter com meu �lho, e dir-lhe-ei: - Filho, pequei contra o céu e 
perante ti! Já não sou digno de ser chamado teu pai: fazer-me como a um dos teus conhecidos. 
E, levantando-se, foi para seu �lho e quando ainda estava longe viu o seu �lho e se moveu de 
espanto, e ao invés de correr e lançar-se-lhe ao pescoço, procurou esquivar-se.

 E o pai disse: - Filho, pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado 
teu pai. Perdoa-me e faze-me um amigo teu. Mas o �lho lhe disse: - Eu desejaria que isso fosse 
possível, mas agora é muito tarde. Houve tempo em que desejava saber as coisas, quando eu 
ansiava por sua camaradagem e conselho, mas o senhor estava muito ocupado. Essas coisas 
encontrei fora, mas elas me foram perniciosas. Assim, arruinei a minha alma e o meu corpo e não 
há nada que o senhor possa fazer por mim.

 É tarde...sim, é muito tarde.

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

THIAGO E KAREM ZAMBELLI
Pedido de Oração:

Oremos pela agilização da entrega dos 
documentos pelo seminário para 

agendamento do visto de estudante para 
família Zambeli.

2014
PROGRAMA DE FÉRIAS

30/06 a 03/07
INSCRIÇÕES ABERTAS

Idade: de 5 a 11

05 de Julho

ESPERANÇA
Seminário 

8h30 às 12h00 na ibcu

Com Eleny Aitken
CÂNCER

NO

www.ibcu.org.br Secretaria | 3289.4501 Após o culto
Inscrições:

itaobim - MG
Mais informações: 

jovens@ibcu.org.br 
#missões #viagem #ibcu 

#sertão #jovens 

ViAgem Missionária
de 20 a 27 de julho

Autor Desconhecido.


