
OFICINA DA FAMÍLIA

JESUS
ANSIEDADE: COMO CONFIAR NO SENHOR

ACERCA DO FUTURO DE SEU FILHO?

12/08 às 19h00
Na IBCU | Sala C6

Com Dante Stopiglia

Ministérios de Casais e Educação de Filhos 

Igreja Batista Cidade Universitária
30 • Julho • 2017 | Ano XIV | Ed. 723
Impressão e distribuição interna

Nova GeraçãoAtividades Capacitação
Programação 
Escola Bíblica



Igreja Batista Cidade Universitária | 30 de julho de 2017

envolve muito trabalho, oração, recursos, etc. Nosso 
desejo é que o Senhor use nossas vidas para que muitos 
tenham um encontro com Cristo e sejam transformados. 
Por isso quero desa�á-lo em duas áreas:  

1. Oração: Você pode colocar na sua agenda de 
oração a vida dos missionários que estão ali todos os 
dias, investindo suas vidas em anunciar o nome do 
Senhor para aquelas pessoas. Ore em gratidão por essa e 
outras viagens que marcaram a vida de muitos jovens da 
nossa comunidade, despertando-os para a urgência de 
pregar o evangelho em todo tempo. Por �m, ore 
também pelo futuro deste projeto ali. São muitos os 
desa�os e sabemos que é essencial o direcionamento do 
Senhor para cada passo que será dado.  

2. Contribuição: Você pode imaginar que este 
projeto tem um custo signi�cativo na vida da igreja. Seja 
transporte, refeições, hospedagem, salários, etc. Para 
nós é uma alegria poder investir de forma séria em 
missões e, na dependência do Senhor continuaremos 
neste caminho. Caso tenha o desejo e condições de 
contribuir �nanceiramente para este projeto, é só fazer 
um depósito em envelopes na própria IBCU ou em 
alguma conta da igreja com a identi�cação “Missões”.

Sabemos que todo o esforço durante os últimos 
dez dias não foi em vão e que o Senhor tem planos para 
aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e 
também nos alegramos em saber que é apenas o 
começo de uma bela história para alcançar os perdidos 
naquele local. Que o Senhor nos abençoe e capacite 
neste grande desa�o que temos de alcançar o sertão! 

CONEXÃO SERTÃO 2017
"Portanto, meus amados irmãos, sede �rmes, 

inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão". 1 
Coríntios 15:58

A equipe do CONEXÃO SERTÃO 2017, viajou na 
sexta-feira (14/07) para Paulo Afonso, BA com um grupo 
de vinte e dois jovens que durante dez dias serviram 
juntamente com os missionários Reinaldo e Tininha Bui, 
João e Bia Rodrigues e Thiago e Karen Zambelli. Durante a 
semana foram desenvolvidas diversas atividades 
evangelísticas e estudos bíblicos nos lares, escolas, praças, 
etc. Apesar de alguns imprevistos como voo perdido, Deus 
nos presenteou com uma viagem muito marcante. 

“Jesus é fonte de água viva!” – Esta era a frase 
estampada na camiseta da nossa equipe. Quando olhamos 
o sertão e o número de pessoas que vivem na sequidão 
espiritual, social e física naquele local chegamos a pensar 
que é impossível alcançar aquele povo com a mensagem 
do Evangelho. Entretanto o Senhor nos deu diversas 
oportunidades de apresentar Jesus Cristo, a fonte de água 
viva, o único capaz de saciar a sede de todos nós. 

Nos alegramos pelas portas que Deus abriu e 
estamos �rmes, bem como dispostos a, como igreja 
continuar servindo ali, cumprindo a ordem do nosso 
Senhor Jesus de irmos e pregarmos a toda criatura, 
incluindo o povo sertanejo. 

Quero expressar a minha gratidão a toda a igreja que 
se envolveu em oração e contribuição �nanceira, nos 
ajudando a viabilizar esta viagem. Com certeza o esforço 
de cada um fez parte de um todo em que levou o nome de 
Jesus àqueles que ainda não tinham ouvido. 

Sabemos que os nossos esforços para alcançar o 
Sertão não é, de forma alguma um anexo na vida desta 
comunidade, mas um importantíssimo projeto que 

Paulo Alves
paulo@ibcu.org.br



AGENDA

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

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

Identi�que a sua oferta para �nanceiro@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

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

Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

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

30/07
Daniel Grigorio
Isabela Camargo
Leonardo Dinnouti
Rodrigo Hernandes
31/07
Ariel Couto
Douglas Mazzel
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Eliana Teixeira
Isabella Tamburus
Letícia Maza
Marina Berti
Natã Santos
01/08
Manuel Teixeira
Marly Simoni

Mateus Machado
02/08
Ascelino Almeida
Nina Vicente
Rosa Cia
03/08
Bianca Maza
Debora Melchiades

Donald Heffernan
Gisele Tavares
João Toniatti
Louise Loures
Noah Vicente
Timothy Lipsi
04/08
Damaris Silva

Uriel Lopes
05/08
Cleonice Lamarque
Giuseppe Dimárzio
Lucas Cintra
Lucineide Soares
Marcelo Landucci
Maria do Carmo Albino

Suely Temple
Vitor Mattos



CULTOS

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

O Corpo de
Cristo em Ação 

O Corpo de
Cristo em Ação 

Saulo Tamburus- -

Oswaldo Carreiro Oswaldo Carreiro

PASTORES

ESCOLA BÍBLICA
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CAPACITAÇÃO



ATIVIDADES
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NOVA GERAÇÃO



ANOTAÇÕES

Introdução:
Ninguém vive e nem cresce sem crise!

Princípios imprescindíveis ao fortalecimento e 
crescimento da igreja em meio à crise:
1. Deus usa a crise para estreitar nosso relacionamento com Ele. 
2 Co 4.7; 2 Cr 28.22; 2 Cr 33.12; Sl 40.1,4 

2. Deus usa a Crise para nos tornar maduros
2 Co 4.7; 2 Cr 28.22; 2 Cr 33.12; Sl 40.1,4 

3. Deus usa a Crise para nossa santi�cação.
Fp 3.10; 1 Pe 4.13; Hb 2.10-11

4. Deus usa a crise para provar nosso coração.
Dt 8.2; Tg 1.12; 1 Rs 11.4; Sl 139.23,24 

Enfrentando com Deus a crise -  O Corpo de Cristo em Ação 
Preletor: Oswaldo Carreiro



ANOTAÇÕES
5. Deus usa a Crise para aconselharmos uns aos outros.
2 Co 1.3-8

6. Deus usa a Crise para servirmos uns aos outros.
Rm 12.15; 1 Co 12.26; Gl 6.1,2; Gl 6.10; Heb 10.24,25

Conclusão:
Hb 4.14-16

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

/ibcucampinas /ibcu secretaria@ibcu.org.br

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

Membresia
Membros a serem recebidos por transferência: (*)

- Suzete Cardoso
- Luis Fernando Castillo
- Ana Márcia Castillo
- Rodrigo Simas

- Davi Prandini
- Allan Souza
- Oscar Kronixfeld
- Denise Prandini

- Lucas Bernardes
- Jussara Kronixfeld
- Daniel Prandini
- Silvia Pinheiro

Membros recebidos por transferência:
- Sonia Nantes
- Toni Tejada

- Ingrid Seminario

Membro recebido por testemunho:
- Abel Ferreira
- Vera Ferreira

- Mario Berteli - Bárbara Berteli

- Nayane Bucalon

Membros desligados por ausência prolongada:
- Romulo Guimarães - Régia Petitto - Rodrigo Gushikem

*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.           


