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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

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

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:

CULTO 18h00
[Pregação]
Temeroso... mas con�ante!
Fernando Leite

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

EDMILSON SOUZA
HENRI ROULET
THOMÁS MOSCOFIAN
VIVIANE SILVA

FELIPE ARAÚJO
RODRIGO GUSHIKEM
ROSÂNGELA GONTIJO

CARLOS CHONE
JÚLIA BUI
LUIS FELIPE FREDIANI

ANNA ELISA MARSOLLA
CLÁUDIA RIBEIRO
ELIZA PISCIOTTO
FERNANDA MACHADO
RAFAEL NOCERA

ALCIDES BAZIOLI
ESTER TAKATA
PAULO MOSTASSO
VASTI LUKAS
YONE MOLONI

MARCOS ARRUDA
WALTER BRAGATTO

ALEXANDRE SANTOS
GUILHERME WOOD
JULIANA ROHWEDDER
MARJORIE SANTOS
OSMAR SIMON
ROSA RODRIGUES

Aniversariantes
Junho

15/06

19/06

20/06

21/06

18/06

17/06

16/06

Ministério Promoção Social

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



Você é exemplo?
Marcelo FeltrinAbrindo mão do que é seu

O livro de Neemias relata a história do funcionário da corte do rei da Pérsia 
que tornou-se governador da região da Judéia e liderou a reconstrução dos 
muros de Jerusalém. Dentre as características de Neemias facilmente 
percebidas durante a narrativa podemos destacar sua vida de oração, a 
consciência de um servo que estava a serviço do reino e seu temor a Deus.

Neemias normalmente é considerado uma referência para os que estão em 
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posição de liderança, mas muitos de seus ensinamentos são mais abrangentes, e servem a todos os 
cristãos.  

Lembremos um pouco do contexto: Israel era uma nação dominada pelo maior império 
daquela época. A cidade de Jerusalém, que já vivera dias de glória, estava em ruínas e semi-deserta. 
O moral do povo estava no chão e havia todo tipo de necessidade (Ne 5.2,3). 

Neemias está liderando a obra de reerguer os muros da cidade. É um projeto patrocinado pelo 
rei Artaxerxes, que “comprou a ideia” de seu copeiro e forneceu recursos para a empreitada, 
nomeando Neemias como governador.  Lemos em Neemias 5:14,15: Além disso, desde o vigésimo 
ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 
trigésimo-segundo ano do reinado, durante doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida 
destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um 
peso sobre o povo e tomaram deles quatrocentos e oitenta gramas de prata, além de comida e vinho.

E um pouco mais a frente em Neemias 5:18: Todos os dias eram preparados, à minha custa, um 
boi, seis das melhores ovelhas e aves, e cada dez dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo 
tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as 
exigências que pesavam sobre o povo.

Por ser governador, Neemias tinha direito a uma série de benefícios e regalias próprios do 
cargo. No entanto, ao invés de usufruir daquilo que era seu por direito - ele não estaria fazendo nada 
de errado -Neemias considerou a situação do povo, e abriu mão desses privilégios. Ele fez diferente 
de seus antecessores, que não se importavam com a carga que pesava sobre o povo oprimido. 

A motivação de Neemias era fazer aquilo que agravada a Deus. Essa era sua fonte de alegria, 
não seu status pro�ssional.

A abnegação de Neemias serve de exemplo para todos nós. Assim como ele, também 
devemos procurar realizar-nos mais em fazer a vontade de Deus do que com conquistas 
pro�ssionais ou acadêmicas, sucesso nos negócios e tudo o mais que é material que obtemos em 
decorrência. Não é uma questão de certo ou errado, e sim uma questão de prioridades.

Não há nada de errado em usufruir dos recursos com que temos sido abençoados.  Mas se 
formos sábios e tivermos um coração alinhado com o de Deus, eventualmente isso vai nos levar a 
considerar situações em que é melhor abrir mão daquilo que é nosso por direito em benefício de 
outrem. Num mundo repleto de carências de toda sorte, certamente haverá momentos onde mais 
conveniente será usar tais recursos para suprir as necessidades dos outros ou investir no obra do 
Senhor. 

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

VALENTIM E PRISCILA JARSKE
Pedido de Oração:

Oremos juntos para que nosso Deus nos 
abra portas para mais trabalho e 

divulgação. E pela temporada de inverno 
que se iniciará em julho.

2014
PROGRAMA DE FÉRIAS

30/06 a 03/07
INSCRIÇÕES ABERTAS

Idade: de 5 a 11

itaobim - MG
Mais informações: 

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

#sertão #jovens 

ViAgem Missionária
de 20 a 27 de julho

 Volta a Fonte
29 a 31 de Agosto

11˚ Encontro de Mulheres

Palace Hotel - Serra Negra

Preletora:

De MINISTÉRIO DE 

Márcia Nascimento


