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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 - Férias
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

Julho | Horário: Manhã, 9h30

Miquéias
Lidando com a injustiça e a

opressão | C3
Joel Guimarães

Malaquias
Volte-se para o Senhor | C5

Fabio Grigorio

A Dúvida e seu impacto nas
nossas vidas | NT

Pedro Siena

Descoberta | N5
Ministério Integração

O Papel dos Avós no Século 21 | PS
Edilson Ribeiro e Dante Stopiglia

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes

Heróis e Ídolos
Efraim Albrecht 

Adolescentes | C6
Aspectos Soteriológicos

Lucas Tutui

Jovens | S1
A carta de Paulo a Filemon

Alex Chaves e Wesley Aquino

CULTO 18h00
[Pregação]

Lucas Rocha
Marcelo Gonçalves

Nathan Berti
Oscar Pauzer
Zélia Tamburus

Eduardo Tamburus Filho
Elias Salgado
João Marcos Souza
Marcelo Kallaur
Marcos Piau
Yan Felix

Filipe Chaves
Henrique Melchiades
Mônica Luba

Adilson Castro Junior
Carlos Rodrigues
Igor Azevedo
Lilian Scuciatto
Melina Zanella

Betilde Dantas
Bruna Fernandes
Terezinha Silva
Thiago Costa
Vinícius Corilow
Walter Killing

Angelo Bragagnoli
Carla Monteiro
Elisabeti Barbosa
Fernando Leite
Iara Mendonça
João Sabaini
Paulo Battaglin

Aniversariantes
Julho

13/07

17/07

19/07

18/07

16/07

15/07

14/07



Você é exemplo?
Edson RodriguesBarreiras ou Moinhos

“Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam 
barreiras, outras constroem moinhos de vento”. Érico Veríssimo

Mudança! Esta pequena palavra pode estar carregada de grandes 
desa�os para cada um de nós dependendo da ocasião, circunstância e 
do cenário em que as mudanças estão sendo requeridas! Elas podem 
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gerar diversos sentimentos antagônicos, entusiasmo ou frustração, alegria ou tristeza, 
dúvidas ou convicções, estabilidade ou instabilidade!

Na verdade, mudanças fazem parte do nosso cotidiano em todo o tempo e o tempo 
todo! Elas ocorrem nas diversas esferas da vida pessoal, familiar, civil, religiosa e ainda 
podem ser notadas em diversos seguimentos, tais como: na ciência, na tecnologia, na  
�loso�a, na medicina, política, economia, nos costumes e valores sociais, nas estruturas 
organizacionais dos países e nações., en�m,   “tudo muda o tempo todo no mundo”, a vida 
e o mundo de todos nós, está marcado pelo dinamismo contínuo de mudanças!

Porém, a questão apontada por Veríssimo está relacionada à atitude que as pessoas 
adotam diante das mudanças.

Como podemos ter uma postura correta e madura quando somos afetados 
diretamente por mudanças?

Creio que, o que de�ne nossas atitudes e se vamos “construir barreiras” ou “moinhos” 
quanto os “ventos” trazem mudanças, é a percepção de quem está no controle da história!

“Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse 
preservada a vida de muitos” Gn.50.20.

Esta é uma das declarações mais emocionantes registrada nas Escrituras, José 
dirigindo-se aos seus irmãos, os aparentes “protagonistas” das mudanças do curso da sua 
história e destino, que deixou marcas profundas e experiências de sofrimento, escravidão, 
prisão e injustiças. Entretanto, José sabia, conhecia e reconhecia aquele que tem em Suas 
mãos o controle da vida e da história, por isso, reagiu de maneira nobre “construindo 
moinhos de vento”! Oferecendo perdão aos seus irmãos, reconhecendo que a posição de 
liderança por ele ocupada era fruto do plano do Deus Soberano, que o leva a prestar 
louvor e adoração ao Senhor, o Dono, o Criador e Escritor da história!

 “Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus” Fl.2.5

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

JOÃO E BEATRIZ RODRIGUES
Pedido de Oração:

Orem pela viagem missionária ao
Vale do Jequitinhonha. 

 Volta a Fonte
29 a 31 de Agosto

11˚ Encontro de Mulheres

Palace Hotel - Serra Negra

Preletora:

De
MINISTÉRIO DE 

Márcia Nascimento

Muitas vezes você pode pensar:
Gosto de crianças, mas não me sinto pronto(a) para ensiná-la.

Eis aqui a oportunidade.

O treinamento ocorrerá em agosto e setembro durante a EBD, 
ou  seja das 9h30min as 11h15min aqui 
mesmo na IBCU. 

Abordaremos temas  como:
- Por que ensinar a bíblia para crianças
- Como organizar e conduzir um culto infantil
- Como preparar aulas bíblicas
- Evangelização de crianças
- Características de cada faixa etária
- Dicas criativas

Ore e se disponham.
Maiores informações:
rose.fonseca2@gmail.com

Como ensinar a bíblia
para crianças de 4 a 11 anos


