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"17  E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que 
da sinceridade te agradas; eu também, na sinceridade de meu 
coração, voluntariamente dei todas estas coisas; e agora vi com 
alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te 
deu...20  Então, disse Davi a toda a congregação: Agora, louvai 
ao SENHOR, vosso Deus. Então, toda a congregação louvou ao 
SENHOR, Deus de seus pais; e inclinaram-se e prostraram-se 
perante o SENHOR e perante o rei."

6ª Atitude: Buscar agradar a Deus. Ele se agrada 
quando, expressamos de coração nosso louvor e adoração 
através das nossas ofertas. 

A igreja é um projeto do Senhor, que Ele sustenta através 
das ofertas do seu povo. Os custos para existência da nossa 
igreja em particular são recorrentes. Assim, uma atitude 
adicional é demandada de nós todos:

7ª Atitude: Fidelidade.
Nossa administração tem disponibilizado à nossa 

comunidade, vários meios para que a mesma participe do 
sustento desta obra:

• Em espécie ou cheque, nesse culto mensal, nos 
recipientes disponibilizados, ou continuamente, através dos 
envelopes de ofertas, nas caixas localizadas nas entradas 
laterais.

• Através de depósitos ou transferências bancárias 
diretamente nas nossas contas (informadas no boletim e no 
site da igreja).

• Através de boletos bancários oferecidos como alternativa 
e conveniência aos mantenedores de missões.

• E a partir de agora, como alternativa e conveniência a 
todos nós, através de cartões de débito em uma "maquininha" 
localizada no fundo do salão.

 Que todos nós almejemos ser encontrados por Ele �éis 
sendo diligentes em expressar todas essas atitudes enquanto 
participamos do sustento da Sua obra. E que nossas ofertas, 
sendo uma expressão genuína do nosso amor, gratidão, louvor 
e adoração a Ele, "subam" a Deus como aroma agradável!

Consideremos a relação entre nossas ofertas e nosso culto a 
Deus, através do precioso exemplo e das atitudes demonstrados 
no texto de 1Cr 29. Naquele contexto, Davi havia expressado seu 
desejo de construir um Templo ao Senhor, pois se incomodava 
com o fato de a Arca �car em uma tenda enquanto ele morava 
confortavelmente.

Entretanto, o Senhor não quis que o Templo fosse construído 
pelas mãos de Davi (em virtude das muitas guerras que 
participou), mas sim do seu �lho Salomão. Apesar disso, Davi se 
propôs a trazer sua expressiva e generosa oferta para esse �m e 
mobilizar o povo para que �zesse o mesmo:

1ª Atitude: Ofertar com generosidade.
"5 Quem, pois, está disposto, hoje, a trazer ofertas liberalmente 

ao SENHOR?...9  O povo se alegrou com tudo o que se fez 
voluntariamente; porque de coração íntegro deram eles 
liberalmente ao SENHOR; também o rei Davi se alegrou com grande 
júbilo."

2ª Atitude: Ofertar com alegria(sem constrangimento ou 
lamento).

3ª Atitude: Ofertar com liberalidade (voluntariamente - 
não somente por obrigação ou compromisso).

"10 Pelo que Davi louvou ao SENHOR perante a congregação 
toda e disse: Bendito és tu, SENHOR, Deus de Israel, nosso pai, de 
eternidade em eternidade.11  Teu, SENHOR, é o poder, a grandeza, 
a honra, a vitória e a majestade; porque teu é tudo quanto há nos 
céus e na terra; teu, SENHOR, é o reino, e tu te exaltaste por chefe 
sobre todos.12  Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, 
na tua mão há força e poder; contigo está o engrandecer e a tudo 
dar força. 13  Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e 
louvamos o teu glorioso nome..."

4ª Atitude: Ofertar em louvor, adoração e gratidão a 
Deus.

"14  Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que 
pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem 
de ti, e das tuas mãos to damos. ... 16  SENHOR, nosso Deus, toda 
esta abundância que preparamos para te edi�car uma casa ao teu 
santo nome vem da tua mão e é toda tua..."

5ª Atitude: Reconhecer que Deus é o nosso provedor. 
Assim, não ofertamos aquilo que nos pertence, mas, a rigor 
aquilo que pertence a Deus por direito, e que Ele nos con�ou para 
administrar.

Vlademir Hernandes
vlademir@ibcu.org.br

As Ofertas e o Culto a Deus



ATIVIDADES
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

ANIVERSARIANTES

Este último mês foi um mês com muitas coisas acontecendo 
dentro da missão JOY.
Como feriados prolongados tivemos um braseiro com as três 
áreas juntas Campinas, Barão Geraldo e Vinhedo que tempo 
gratificante ver muitos adolescentes crescendo no 
relacionamento com Jesus.

Agora no mês de maio nós começamos a nos prepararmos 
para o Acampamento de Crescimento em junho no feriado de 
corpus christis.  Este acampamento acontece todos os anos e 
é vital para que todo aquele jovem adolescente que começou 
a andar com Cristo, o crescimento para estes adolescentes 
através deste acampamento e nítido.

Teremos vários temas trabalhados neste acampamento.

É de grande importância que eles saibam e tenham 
ferramentas para usar no mundo que eles vivem sobre vários 
assuntos que os bombardeiam os jovens constantemente, 
tais como:  casamentos de pessoas do mesmo sexo, 
legalização ou não do aborto, identidade de gêneros e outros 
assuntos.  

Sentimos a importância de trazer todos estes assuntos a luz 
da Palavra de Deus.

Gostaria agora de convida-los a estarem em oração pelos 
seguintes pedidos:
1. Crescimento espiritual dos jovens 
2. Pelo acampamento de Crescimento no feriado de Corpus 
Christis do dia 14 de junho à 18 de junho (de quarta-feira a 
noite até domingo almoço)
3. Pelo sustento financeiro dos missionários Bruna, Tabata e 
pelos student-staff Eduardo, Pedro e Lucas
4. Pelo crescimento e desenvolvimento da cidade de 
Vinhedo, pelo comitê local.
5. Pela vida de Tiago e Lucielen que estarão se mudando para 
Vinhedo e serão os missionários responsáveis pela missão 
JOY na cidade.
6. Por nossa Diretoria que Deus continue trazendo sabedoria 

Muito obrigado por suas orações e participação nesta obra.

Notícias do Campo

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

Identi�que a sua oferta para felipe@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

Sábado
Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos

Edmur e Kat Ribeiro
edmur@joybrasil.com.br

28/05
Fernanda Martins
Julio Silva Jr.
Renato Freitas

29/05
Gabriel Butuem
Isabella Pinto
José Remígio Braga
José Roberto Souza
Renan Campos
Soraya Pereira

30/05
Caroline Magalhães
Cláudia Brisolla
Douglas Mattos
Ester Dantas
Julia Ferreira

Urikelle Julio

31/05
Ana Júlia Franchini
Antonio Tonini
Gecilda Aquino
Marcos Couto
Pedro Fonseca
Raquel Schnecker
Renata Andreo

01/06
Davi Sgarbosa
Lucas Chone
Luís Felipe Alonso
Neuci Mazzel
Oswaldo Carreiro
Vânia Ghencev
Wélida Macedo

02/06
Livia Rocha
Victor Souza
Waldyr Mazzel

03/06
Denise Oliveira
Fernando Domingues
Guilherme Reis
Julia Costa
Leonardo Coelho
Pedro Domingues
Rafael Barbosa
Renato Vieira
Thiago Ferreira
Vera Sousa



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Uma boa perspectivaUma boa perspectiva

Marcos Pereira- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

ESPECIAL

ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Pré-adolescentes em busca da excelência Efraim

10 regras para a santidade Edilson Ribeiro C5

Em busca da Paz
Exclusivo para mulheres

Maria Sgnolf, Fátima Uzun e
Rosana Marinho PS

C4Panorama do Antigo Testamento Paulo Marcos

Chalé 2

JOVENS Humildade - Verdadeira Grandeza Lucas Tutui C3

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

O mal que habita em mim Liderança Impulse C3ADOLESCENTES

ADULTOS

Ser presbítero - “O que vem a ser isto?” C4Willing Sgnolf

Cântico dos cânticos
Amor conjugal em intimidade e pureza

C5Oswaldo Carreiro

Colossenses
Uma vida alinhada com o Senhor C6Fabio Grigorio

A vida de Jesus Saulo Tamburus C6

MzMinistério IntegraçãoClasse de Integração



Igreja Batista Cidade Universitária | 28 de Maio de 2017

NOVA GERAÇÃO



Igreja Batista Cidade Universitária | 28 de Maio de 2017

CEIA

ADULTOS



Igreja Batista Cidade Universitária | 28 de Maio de 2017

ADULTOS



ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 3.1-2; Mt 6.22

As perspectivas da vida que Paulo demonstra nesta carta devem 
nos inspirar a moldarmos nossas vidas da mesma forma para 
que alcancemos o melhor de nossos dias.

1ª Perspectiva Inspiradora: Acerca da obra de Deus
Ef 3.1; Ap 5.9-10 

Nova Sociedade - Uma boa perspectiva | Ef 3.1-2  | Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.ibcu.org.br/boletim

2ª Perspectiva Inspiradora: Acerca da soberania de Deus
Ef 3.1; At 9.15; At 22.21; At 21.27-29; Fm 1.1; 2Tm 1.8; Ef 6.20 

3ª Perspectiva Inspiradora: Acerca do propósito de Deus
Ef 3.2; At 8.4; 2Co 5.14-15

Conclusão: Conhece um projeto assim?

NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente com André e Luciana 
Franchini pelo nascimento do João Guilherme  no 
dia 23/05. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.

Membresia
Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Luciano Emidio
- Ana Cristina Ramos

- Dilzete Paixão
- Denis Ramos

- Donaldo Paixão

Membros recebidos por transferência:
- Raquel Bueno
- Rebecca Caprioli
- Ana Beatriz Bueno

- Marcos Ucio
- Gabriel Vissoto
- Elisabeth Ucio

- Guilherme Caprioli
- Gabriel Oliveira

Membros desligados por solicitação:
- Sandra Brito - Roberto Brito - Lívia Brito

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros. 
Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou 
conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15 dias, após este prazo 
serão automaticamente aceitos como membros.           


