
Você é exemplo?
Rose FonsecaPrograma de Férias - 2014

O Programa de Férias está se aproximando e com isso muita 
alegria e entusiasmo contagiando a todos. Apresentar a salvação em 
Cristo para centenas de crianças é a verdadeira razão que move esta 
grande equipe.
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Fiquem atentos, porque esse ano vamos começar antes por conta dos jogos do 
Brasil na Copa. A programação acontecerá de 30/junho a 03/julho (de segunda e 
quinta) na IBCU das 14h-17h. Uma grande Equipe já está dedicando tempo e serviço 
ao Senhor e preparando uma semana especial para seu filho(a) e seu amigos. Poderá 
participar do Programa de Férias crianças com 5 anos completos (podendo completar 
5 anos até julho/2014) até crianças com 11 anos.

As inscrições* começam no dia 01 de Junho e vão até 22 de Junho de 2014.
De Segunda à Sexta será na Secretaria da IBCU: falar com Daniela (tel: 3289 4501) 

e aos Domingos teremos pontos de recebimento no período da manhã e à noite no 
final do culto.

- Meu filho vai levar um amiguinho, eles ficarão juntos?
SIM!!! Haverá um “MAPA DE VAGAS” no qual VOCÊ (pais ou responsável) poderá 

escolher o grupo que seu filho fará parte. Cada grupo tem capacidade para no 
máximo 10 crianças.

Uma vez a criança inserida no grupo de sua preferência: FICA IMPOSSIBILITADO A 
TROCA DE GRUPO.

Sendo assim, sugerimos que, efetive a inscrição de seu filho(a) juntamente com a 
do amigo(a), para assim garantir vaga no mesmo grupo.

Contamos com suas orações e apoio, servindo ou doando ingredientes para os 
lanches.

*Entrega da ficha devidamente preenchida + o valor correspondente.

Ministério Promoção Social
O Ministério de Promoção Social pede a
doação de um guarda-roupa.

Falecimento
Comunicamos o falecimento do senhor 
Avenídio Silva, pai de Wesley e Paulo 
Marcos no dia 26 de maio. Aos familiares, a 
nossa oração para que Deus os conforte e 
fortaleça.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente da IBCU convoca os membros para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 
11h30min, do dia 08 de junho de 2014, na sede da igreja, para tratar da seguinte ordem do dia: 
aprovação de contas da IBCU relativas ao exercício de 2013. Caso não haja quorum suficiente, a 
assembleia fica convocada desde logo para reunir-se no mesmo dia e local, 15 (quinze) minutos 
após, com qualquer número de membros.

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

RICHARD E YOHANNA
Pedido de Oração:

Oremos para que a cada dia tenhamos 
santidade, sabedoria, sustento e saúde para 

servir ao Senhor.

Muitas vezes você pode pensar:
Gosto de crianças, mas não me sinto pronto(a) para ensiná-la.

Eis aqui a oportunidade.

O treinamento ocorrerá em agosto e setembro durante a EBD, 
ou  seja das 9h30min as 11h15min aqui 
mesmo na IBCU. 

Abordaremos temas  como:
- Por que ensinar a bíblia para crianças
- Como organizar e conduzir um culto infantil
- Como preparar aulas bíblicas
- Evangelização de crianças
- Características de cada faixa etária
- Dicas criativas

Ore e se disponham.
Maiores informações:
rose.fonseca2@gmail.com

Como ensinar a bíblia
para crianças de 4 a 11 anos

 Volta a Fonte
29 a 31 de Agosto
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