
Você é exemplo? Fernando LeiteTrinta anos de gratidão

No dia onze de Março de mil novecentos e oitenta e quatro 
tivemos o primeiro culto público do que viria a ser a IBCU. Era uma 
iniciativa do Ary Veloso, pastor da Igreja Batista do Morumbi, que 
tinha como visão a formação de uma igreja contemporânea em 
Campinas. Nesta semana completou-se trinta anos de existência 

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

RICARDO E RUTH BORGES
Pedido de Oração:

Orem pela viagem que faremos para Colômbia. 
Que o Senhor seja glorificado nessa viagem.

www.ibcu.org.br www.ibcu.org.br

dessa comunidade, com uma história que nos enche o coração em louvor a Deus 
por Sua graça conosco.

Podemos, com alegria, destacar Sua bondade conosco em...
Testemunho autêntico - Deus tem mantido seus filhos em testemunho de 

Seu amor e salvação, sendo luz nas trevas.

Conversões - Deus nos tem privilegiado em nos usar como instrumento 
para a conversão de irmãos. Estas conversões são motivos e alegria.

Ensino da Palavra - Deus tem nos proporcionado vários irmãos com o dom 
e a dedicação ao ensino da Sua Palavra.

Participação missionária - Deus tem despertado pessoas entre nós com o 
coração em Sua obra, para que sejam treinados e enviados ao campo. Além disso 
tem nos dado um coração disposto para investir nestes missionários e seus 

Agenda de Pastores:
De 26/02 a 18/03, o Pr. Wagner Fonseca 

estará de férias.

De 10/03 a 24/03, o Pr. Oswaldo Carreiro
estará de férias.

projetos.

Como podemos expressar nossa 
gratidão a Deus pela chamada à 
comunhão e vida com Ele? Como 
louvá-Lo por todo sustento e 
capacitação que nos tem dispensado? 
Vamos aproveitar esta oportunidade 
de bendizer a Deus por suas bênçãos 
conosco nestes trinta anos.

Reservem essas datas!
Mulheres,

MINISTÉRIO DE 

09.05
sexta - feira

29 a 31.08
sexta a domingo
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R. Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo
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