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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 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

CULTO 18h00
[Pregação]

Debora B. Melchiades
Donald Heffernan
João Vitor Toniatti
Timothy Lipsi

Damaris Silva
Uriel Lopes

Cleonice Lamarque
Giuseppe Dimárzio
Lucineide Soares
Marcelo Landucci
Maria do Carmo Albino
Suely Temple
Vanderlei Frozza
Vitor Mattos

Bruno Lattaro
Elaine Pereira
Kricha Lisatchok
Lais Prates
Lucas Lazari
Pedro Henrique Lopes
Raquel Matos
Roni Silva

Cláudia Giardiello
Marina Neves
Rafael Neves
Talita Santos

Carolina Lovato
João Vitor Pattaro
Priscila Mahfuz
Rafael Silva

Alexandre Guimarães
Leticia Alonso
Marcia Prego
Melissa Berti
Victor Osório

Aniversariantes
Agosto

03/08

07/08

09/08

08/08

06/08

05/08

04/08

A Odisseia do Salvador
Vlademir Hernandes

Agenda de Pastores:
De 06 a 12/agosto, o Pr. Wagner Fonseca
estará de férias.

Agenda de Pastores:
De 01 a 08/agosto, o Pr. Fernando Leite
estará de férias.

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 :: Ministério Jovem

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

 Volta à Fonte
29 a 31 de Agosto

11˚ Encontro de Mulheres

Palace Hotel - Serra Negra
Preletora:

De

MINISTÉRIO DE 

Márcia Nascimento



Você é exemplo?
Oswaldo CarreiroPreparando a Próxima Geração.

Como os pais estão preparando a próxima geração? Atualmente muitos 
pais estão cedendo equivocadamente a conselhos de educadores e 
aceitando a ideia de que não convém ensinar verdades bíblicas às crianças, 
pois deverão livremente fazer essa escolha somente quando crescerem. 
Outros, embora cristãos, estão dando mais importância aos conselhos de 
educadores humanistas do que aos conselhos de Deus revelados claramente 
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em Sua Palavra e por conta disso supervalorizando tanto seus �lhos quanto o cuidado que 
devem ter por eles, mas sem considerar que o melhor para pais e �lhos, é amar a Deus sobre 
todas as coisas e andar em Seus caminhos.

Queridos pais, é mais do que urgente voltar às Escrituras e ensinar desde cedo aos �lhos as 
verdades que farão toda a diferença em suas vidas agora, no futuro e na eternidade.

A Bíblia é de fato o livro mais apropriado e importante para ser ensinado a crianças de 
qualquer idade. Sem dúvida, no desenvolvimento da criança há um processo na aprendizagem 
em que na medida em que ela se desenvolve, vai adaptando para a próxima fase de sua 
existência e ajustando as informações recebidas na fase anterior. Se ela não receber nenhuma 
informação bíblica agora, nos primeiros anos de vida, não terá nada para adaptar depois. 
Mesmo que ela não conheça agora todo o conteúdo das Escrituras, o que importa é que ela seja 
instruída, alimentada e moldada através das verdades absolutas e infalíveis da Palavra de Deus. 

Ao lermos o relato bíblico sobre a infância e crescimento de Timóteo, claramente 
percebemos que ele aprendeu desde a infância, desde cedo, a Palavra de Deus. Ele tinha 
familiaridade com as Escrituras desde pequenino. É claro que talvez não soubesse tanto quanto 
sua mãe Eunice ou sua avó Lóide; mas sabemos que ele conhecia bem as Escrituras (2 Tm 2.15).

Pais, uma criança pode perfeitamente receber a Cristo como seu Salvador após entender o 
Evangelho. Ela pode tornar-se um pequeno seguidor de Jesus. Foi dessa maneira que Timóteo 
foi preparado para os desa�os que haveria de enfrentar no futuro, quando adulto.

 Nunca é cedo demais para começar a ensinar e a colocar no coração e na mente das 
crianças o conhecimento da Palavra de Deus. São palavras de vida eterna!

Sabemos muito bem que os bebês aprendem e muito, das impressões que recebem, 
especialmente dos seus pais. Eles aprendem bem cedo se são amados ou rejeitados. Os pais 
sábios certamente saberão usar suas mãos e recursos não só para dar carinho e alimentar a 
criança recém-nascida, mas também para lhes ensinar a obediência, de tal maneira que seus 
�lhos aprendam o que signi�ca ceder a sua própria vontade. Os pais sábios saberão inspirar 
seus �lhos a levarem Deus a sério dando exemplo de amor e dedicação a Deus.

Os ensinos que a criança recebe na infância deixam impressões mais fortes do que 
quaisquer outras e permanecem durante a vida toda. Pv 22.6 diz: “Ensina a criança no caminho 
em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. 

Pais e avós, não sejam negligentes nesse investimento! Não foi por acaso que Timóteo se 
destacou e foi bem sucedido quando adulto. Sigam o exemplo de sua mãe e de sua avó. 
Priorizem o seu conhecimento e relacionamento com Deus e com as Escrituras! Isso é mais 
excelente do que qualquer outro cuidado que possam ter sobre seus �lhos e netos.

Quero desa�ar e encorajar vocês, pais e avós, a participarem do seminário que será 
oferecido no próximo sábado sobre  “Crise de Autoridade e o Projeto de Deus para a 
Educação dos Filhos”. Invistam agora para colherem bons frutos amanhã!

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

REINALDO E TINA BUI
Pedido de Oração:

Oremos agradecidos ao Senhor por esta 
viagem, pelo fato de não ter ocorrido nenhum 

incidente.Agradecemos por cada vida 
alcançada e pedimos que as sementes 

espalhadas possam fruti�car a 30, a 60, a 100...

26 a 28Set


