
- ainda está em tempo de você contribuir 
para a organização do lanche. Há vários 
ingredientes que ainda precisamos. Ligue no 
escritório da igreja durante a semana, em 
horário comercial (3289-4501) ou nos envie 
uma mesagem e veja com o que você pode 
contribuir.

Ano a ano tem sido prazero observar o 
corre corre das crianças, os pulos e gritos diante 
das brincadeiras, as músicas sendo aprendidas e 
cantatas, o olhos atentos ao teatro, as perguntas 
que surgem nos momentos em grupos, a 
dedicação e alegria com que servem cada 
integrante das equipes. Tudo isso como graça de 
Deus! Sem dúvida, é um grande privilégio em 
desfrutar destes momentos e ser instrumento 
nas mãos de Deus para abençoar tantas vidas.

Que o Senhor capacite, use e faça Sua obra 
durante os dias que virão, para que todos, 
adultos e crianças, sejam cheios de alegria, mas 
não uma alegria que termina com o �m do 
Programa de Férias, que seja uma alegria 
duradoura, como fruto da ação de Deus na vida 
de cada um.

“Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: 
alegrai-vos!” Filipenses 4:4

“Alegria pra valer”, este é o tema do 
programa de férias deste ano. Uma programação 
organizada pelo ministério Semear para crianças 
de 5 a 11 anos. Serão 4 dias de muita agitação e 
diversão, de 11 a 14 de julho. As crianças terão um 
tempo muito gostoso de músicas, teatro, muitas 
brincadeiras e a oportunidade de ouvir sobre o 
amor de Deus e seu plano de salvação. Serão 450 
crianças, entre frequentadores da IBCU, de várias 
outras igrejas e também crianças que não 
frequentam nenhuma igreja.

Para que o programa de férias aconteça, 
contamos com uma equipe de aproximadamente 
300 pessoas, que separam uma semana de suas 
férias para servir ao senhor junto ao semear, além 
daqueles que já estão envolvidos há semanas, 
organizando, ensaiando... São pessoas que se 
envolverão com recreação, louvor, lanche, 
monitores de grupos, fotogra�a, decoração, 
recepção... Alegria pra valer ao praticar o que o 
salmista nos diz: “Servi ao senhor com alegria...” 
(Salmo 100.2).

Ainda é possível você se envolver com este 
maravilhoso trabalho:

- Faça parte da nossa equipe de 
intercessores. Em cada dia, compartilharemos 
motivos especí�cos para que você acompanhe o 
que está acontecendo e ore!! Envie um e-mail para 
semear@ibcu.org.br com o título – “Quero ser um 
intercessor”.
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