
serão avaliadas pelo ministério de Comunicação e 
pelo Colegiado, que oportunamente deliberarão 
sobre a viabilidade da adoção de algum dos 
nomes sugeridos.

Por favor considere as diretrizes e 
orientações a seguir, pois são fundamentais para 
sua re�exão e elaboração da sua sugestão:
• Sugira nomes compatíveis com nossas 
características.
• Os nomes podem tanto iniciar com "Igreja" 
quanto com "Comunidade".
• Evite nomes muito longos - use no máximo 5 
palavras. Exemplos: 

- "Comunidade Palavra2 Palavra3"
- "Igreja Palavra2 Palavra3 Palavra4"
- "Igreja Batista Palavra3 Palavra4 Palavra5"

• Finalmente, inspire-se através da leitura dos 
textos abaixo que estão disponíveis no nosso site:

- Sobre a igreja:
ibcu.org.br/sobrenos
- Missão, visão e valores: 
ibcu.org.br/missao-visao-e-valores

Aguardamos a sua sugestão até a data 
limite solicitada!

Após a de�nição da nova visão de futuro da 
nossa igreja que nos colocou diante de novas 
oportunidades e definiu objetivos altamente 
desa�adores de longo prazo, �cou patente que a 
limitação geográfica imposta pelo nosso nome 
atual (Cidade Universitária) pode não ser a mais 
adequada do ponto de vista de vários dos nossos 
objetivos estratégicos que almejam um 
crescimento progressivo da nossa presença em 
outras regiões do território nacional, e uma 
consequente ampliação do impacto e relevância 
que podemos exercer em prol do Reino do nosso 
Senhor.

Diante desta nova realidade, sentimos que 
precisamos considerar a possibilidade de 
adotarmos um novo nome, que seja mais alinhado 
com a nossa visão de futuro e que comunique mais 
adequadamente a essência daquilo que somos e 
queremos ser como igreja.

Assim, decidimos abrir a oportunidade para 
que a igreja reflita e se manifeste com sugestões de 
novos nomes. Você que é membro desta igreja, está 
convidado a participar deste processo, 
encaminhando suas sugestões (no máximo três) 
clicando neste texto que está publicado na página 
inicial do nosso site ou acessando 
www.ibcu.org.br/indique.

A data limite para acolhermos as sugestões é 
até sexta-feira dia 24/02/2017. Após esta data, 
todas as sugestões que forem enviadas pela igreja 
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