
�nais de semana, ligue para eles, falem com seus pais, etc; 
3. Café da Manhã com os Pais: Nós iremos 

oferecer um delicioso café da manhã para os pais destes 
alunos. Nosso desejo é que cada pai saiba que como igreja 
estamos à disposição para ajudar no crescimento 
espiritual de seus �lhos e ajudá-lo neste processo de 
amadurecimento, sendo relevantes na vida deles. Se você 
é pai e já experimentou a alegria e também o aperto no 
coração de enviar seu �lho para alguma universidade, 
venha participar com a gente. Será no dia 21/02 às 8:00 
na Unicamp. Falaremos a sala em breve.  

4. Churrasco com os “Bixos”: Esta é a nossa última 
ação da recepção e acontecerá no dia 11/03/2016, em 
uma chácara em Barão Geraldo. Nosso desejo é que o 
primeiro churrasco destes jovens que estão chegando seja 
com a gente, pois é muito importante que já na primeira 
semana eles conheçam e possam criar vínculos com 
jovens saudáveis. Por isso, vamos oferecer um dia de 
churras, esportes, piscina, muita música e diversão com 
uma galera TOP!  

Meus irmãos, nosso objetivo com estas ações da 
Recepção dos Bixos é sermos luz para aqueles que ainda 
não conhecem o Senhor Jesus e apoio para os que já são 
nossos irmãos em Cristo. O objetivo �nal é que o nome do 
Senhor seja glori�cado e que estes jovens desfrutem de 
uma vida santa e saudável na universidade. O 
envolvimento da Igreja é muito importante, 
principalmente em oração! 

Quer se envolver e �car por dentro de todos os 
detalhes, procure a nossa equipe no Espaço Conecte aos 
Domingos, no escritório da IBCU durante a semana ou 
envie um email para glauco_santiago@hotmail.com. 

Se você já passou pela experiência de sair de casa e ir 
estudar fora sabe que o início da vida universitária não é 
fácil. Apesar de ser um momento especial na vida do jovem e 
também de seus familiares, às vezes surgem no meio do 
caminho medos, expectativas, etc. Sabendo disso, nós como 
Igreja, temos uma boa oportunidade de nos envolvermos e 
sermos benção na vida destes jovens e, consequentemente 
destas famílias. 

Em 2016 tivemos a alegria de receber vários alunos de 
várias partes do Brasil. Alguns cristãos, outros que 
conheceram o Senhor através dos nossos Grupos Pequenos  
na universidade e por isso digo que vamos continuar, na 
dependência do Senhor, fazendo tudo que for preciso para 
acolher em amor e inserir estes jovens na vida da igreja. 

Assim como no ano passado que foi um sucesso, este 
ano o Conecte preparou quatro ações especí�cas para 
receber os “Bixos” que estão chegando em Campinas:

1. Recepção – “Guia do Bixo”: O CONECTE, 
juntamente com outros ministérios que trabalham com 
jovens universitários, está preparando o “Guia do Bixo”. Este 
material que será entregue aos universitários no dia da 
matrícula. Neste material constam os contatos de vários 
alunos cristãos, endereço de igrejas, supermercados, 
contatos para encontrar uma moradia e outros serviços que 
sejam úteis. Dia 21/02 acontecerá esta ação na Unicamp;

2. Adote um “Bixo”: Toda a Igreja está sendo 
desa�ada e as famílias interessadas poderão acolher um 
aluno durante uma semana ou duas semanas (entre 18/02 à 
04/03). Se você estudou fora de casa ou enviou um �lho para 
estudar fora, sabe como são difíceis estes primeiros dias. 
Sabendo disso, nosso objetivo com esta ação é servir, 
acolhendo em amor e, criar um vínculo com os 
universitários, ajudando-os neste processo de achar uma 
moradia �xa. E este ano, queremos que vocês pais, adotem 
um jovem que está chegando para almoçar algumas nos 
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