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Quando olhamos para o início da história da 
igreja, em Atos, capítulo 2 (v. 42), é possível notar 
algumas marcas importantes que contribuíram 
para o seu crescimento, tanto qualitativamente 
quanto quantitativamente. Era uma igreja que 
vivia oração, comunhão e era dedicada ao 
ensino. 

O termo grego “προσκαρτερουντες” 
(proskarterountes) traz consigo a ideia de 
alguém que se ocupa, que se engaja ativamente 
ou ainda que gasta muito tempo com algo. 
Atentando mais especificamente a uma destas 
marcas, podemos afirmar que era uma igreja 
que se aplicava em estudar, em ensinar e em 
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Gastando tempoGastando tempo

“...nessa lei
medita dia e

noite.”

aplicar á sua vida o ensino dos 
apóstolos, e certamente desfrutava 
da ação do Senhor em suas vidas.

Como igreja temos excelentes 
estímulos e oportunidades para 
gastar tempo com o estudo das Escrituras, 
certamente cabe a cada um avaliar o quanto de 
tempo pretende investir.

Uma ferramenta preciosa que temos hoje é a 
nossa Escola Bíblica, através da qual são 
oferecidos vários temas, nas áreas de exposição 
bíblica, apologética, vida cristã, família, dentre 
outras. O ensino é oferecido em um ambiente 
que permite interação entre professores e 
alunos, bem como entre os próprios alunos, 
estimulando cada um ao conhecimento e 
prática das Escrituras.

A Escola Bíblica IBCU tem como missão 
“ensinar toda a Palavra de Deus viabilizando aos 
seus alunos:

- Conhecer Seu plano de salvação;
- Reproduzir o caráter de Jesus Cristo;
- Servir no corpo com seus dons;
- Identificar e evitar erros teológicos, éticos e 

comportamentais;
- Desfrutar de uma vida devocional 

prazerosa.”

Todos os domingos, no período da manhã, 
das 9h30 às 11h e no período da noite, das 18h 
às 19h30, você pode escolher um dos assuntos 
oferecidos e usufruir do crescimento que virá 
através de cada aula.

À luz da afirmação do salmista: 
“sua satisfação está na lei do Senhor, 
e nessa lei medita dia e noite”(Sl 1.2), 
quero estimular você a gastar tempo e 
ocupar-se com o estudo das Escrituras 

aproveitando as oportunidades e criando outras. 
Não temos dúvida de que o maior beneficiado 
será você mesmo.

Para mais informações, você poderá acessar o 
nosso site:

www.ibcu.org.br/educacao-crista, ou entrar 
em contato através do e-mail: eba@ibcu.org.br .



ATIVIDADES

01/02
Jésus Melchiades
Mônica Laurenti
Roberto Gushikem
Roger Ulguim
02/02
Almir  Medeiros
André Cardoso
Glauco Santiago
Nedy Lisbão
03/02
Felipe Lisbão
Jhulien Fernandes
So�a Rodrigues

Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Koinonia
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL*
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens* (Mensal)
14h00 - Escola de Artes*
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando*
Sábado
08h30 - Alvo Futebol Clube*
08h30 - Trein. Conselheiro (Mensal)
09h00 - Teatro*

04/02
Edson Rezende
Juscelino Mendes
Lucas Puglia
Silvio Leite
05/02
Ana Medeiros
Ana Beltrão
Guilherme Campos
Je�erson Felix
06/02
Alexandre Pinto
Angela Vital
Valdívia Ghencev

07/01
Helena Blandy
Isabela Rodrigues
Jean Cruz
Laura Pereira
Maurício Alves
Oswaldo Lopes
Richard Oliveira
So�a Martins

ANIVERSARIANTES

Este primeiro mês do ano já está finalizando e a 
sensação que tenho, talvez devido à idade, é que tudo está 
passando muito rápido. E como gostaria de ver os planos que 
tenho serem realizados mais rapidamente também!

No que se refere à evangelização, preciso nadar contra 
a maré, andar na contra mão do curso deste mundo. Isso é 
muito trabalhoso e, por vezes, produz sofrimentos. Quando 
vislumbro a vida abundante com o Senhor e as delícias eternas 
que nos aguardam, desejo que todos a minha volta também 
possam desfrutar disso. Quantos queridos estão sendo 
enganados pelo colorido desta época que acaba cegando seus 
entendimentos.

Mateus 9:36-38 diz: “Vendo Jesus as multidões, 
compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e 
exaustas como ovelhas que não têm pastor. E, então, se 
dirigiu a seus discípulos: A Seara na verdade, é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao 
Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua 
seara”.
            Quando entendo que as pessoas sem Deus estão aflitas 
e exaustas buscando preencher suas vidas com toda sorte de 
ofertas que o sistema oferece, sinto compaixão, e, às vezes, 
incapacidade de realizar a obra. Porém, rogo ao Pai que envie 
mais trabalhadores e me use como instrumento em Suas mãos 
independente dos meus planos e da velocidade deles. Lembro 
também de que há momentos em que as ondas da maré são 
fortes, mas preciso ter bom ânimo, pois o Senhor já venceu! A 
pregação do o evangelho precisa ser realizada com muito 
amor e dedicação.
 Este mês, em parceria com o Extra Supermercado, 
tivemos no dia 8 mais uma arrecadação de alimentos e várias 
famílias carentes estão sendo beneficiadas. As reuniões nos 
bairros que desejamos plantar uma comunidade cristã 
também continuam. Este mês estou com a Marília e Marina, 
que está agora de férias. Izilda continua em Dallas aguardando 
a cirurgia da Amanda marcada para o dia 2 de fevereiro. Graças 
a Deus o exame sobre metástases deu negativo! Mariana e os 
netinhos estiveram conosco por uma semana neste mês, 
enquanto meu genro Daniel estava fazendo um roteiro de 
estudos em Israel sobre a vida de Cristo.

            Agradecimentos:
            - Pela bondade de Deus sobre nossas vidas.
            - Por todo amor recebido dos amigos e irmãos.

            Pedidos de oração:
            - Pela cirurgia da Amanda no dia 2 de fevereiro. 
            - Pela direção de Deus na vida da Marília neste ano.

Notícias do Campo

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08

Identifique a sua oferta para denise@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco
Ag: 2297-7 CC: 5454-2

Itaú
Ag: 6548 CC: 26.468-5

Você pode fazer suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo. 
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

Rua Tenente Alberto Mendes Júnior, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501 | www.ibcu.org.br

CONTATOS

/ibcucampinas /ibcu secretaria@ibcu.org.br

Programação PREAS (Quinzenal)*
Programação Adolescentes*
Programação Jovens*
16h00 - Ensaio Nação Resgate*
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
17h00 - Oração | Mulheres (Mensal)
17h00 - Oração | Homens (Mensal)
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Biblica de Adultos

*Férias

Otoniel Berti e Família
weyberti@gmail.com



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Os Sofrimentos de Cristo Os Sofrimentos de Cristo

Culto Infantil Marcos Pereira- -

Fernando
Leite

Fernando
Leite

Curso

ADULTOS

PREAS

INFANTIL

Professor Local

Curso Professor Local

ADULTOS

Orar é Ação

Discipulado - A Reprodução do Caráter de Cristo

A Vida de Elias

Anjos e Demônios

Sistemas - Conexão com o Mundo vs Conexão com Deus

Currículo Semear

Lutando Contra a Incredulidade

Há Compatibilidade Entre Maçonaria e Cristianismo?

Descoberta

Antropologia - O Ser Humano Segundo a Bíblia

Vencendo as Tentações

Uma Vida Brilhante

Paulo Velho

Fabio e Welbe

Luiz Américo

Élcio Fernandes

Robson Adorno

Dividido por faixa etária

Ricardo Cota

Juscelino Mendes

Ministério de Integração

Guilherme Wood

Lucas Fonseca

Lucas Tutui

C3

C5

C6

PS

Diversas

Chalé 2

C6

Chalé 1

Chalé 2

Chalé 3

C3

C5

18h00 às 19h30
NoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoite

Curso Professor

ção Paulo V

9h30 às 11h00

JOVENS

ADOLESCENTES

ESCOLA BÍBLICA

CULTOS



ADULTOS
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NOVA GERAÇÃO 



O QUE TORNA O HOMEM JUSTO?

NOVO MÓDULO CTL-CAMPINAS

TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS 
DAS 19h30 ÀS 22h00  

PROFESSOR: HÉLDER CARDIN
DE   02 / MARÇO  A  27 / ABRIL

COMO TER PAZ COM DEUS?

CARTAA

ROMANOS

QUE PAULO
ESCREVEUAOS

Igreja Batista Cidade Universitária | 1º de Fevereiro de 2015

ATIVIDADES



Adultos 

ANOTAÇÕES
Nova Identidade | Os Sofrimentos de Cristo - 1Pe 2.21-25
Introdução
1Co 2.2

O sofrimento de Cristo é o padrão para o 
sofrimento dos cristãos - 1Pe 2.21-23; 2Co 4.17-18



ANOTAÇÕES
O sofrimento de Cristo é o perfeito substituto dos 
cristãos - Gl 3.10,13; 2Pe.2.24; 2Co 5.17; Mt 8.16-17

O perfeito relacionamento com Cristo
1Pe 2.21-25 


