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A história nos conta que em 7 de Setembro de 
1822, a condição de colônia foi extinta, e um Brasil 
livre nasceu. Hoje se comemora a "independência" 
do Brasil. Segundo o hino dedicado à mesma, os 
"filhos da pátria" deveriam se contentar com a 
liberdade da "mãe gentil":
"Já podeis, da Pátria filhos, Ver contente a mãe gentil; 
Já raiou a liberdade No horizonte do Brasil."
Nestes 192 anos de "liberdade", mudaram os domi-
nadores, mas o domínio prevaleceu. Desde os dias 
do "libertador imperador" (?) D. Pedro I, a sofrida 
maioria do povo brasileiro tem colecionado 
aflições impostas por uma classe política domi-
nante, exploradora, corrupta e incompetente (salvo 
honrosas e escassas exceções). Recentemente 
observamos indignados e impotentes toda 
podridão denunciada e julgada pelo STF,  cientes 
de que se tratou apenas de uma minúscula 
pontinha de um gigante iceberg putrefato. 
Seguramente "Liberdade" não é uma boa descrição 
para o tipo de vida dos milhões de brasileiros 
escravizados pela pobreza e pela precariedade da 
educação e da saúde.  Nem para os outros milhões 
aprisionados em seus próprios lares devido ao 
caótico estado da segurança pública. Se "já raiou a 
liberdade no horizonte do Brasil", o tal afastamento 
do "temor servil" exaltado pelo hino, na vida cotidi-
ana, não passa de poesia utópica: 
"Brava gente brasileira! Longe vá... temor servil: Ou 
ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil."
A "brava gente brasileira", outrora convocada a 
morrer pela pátria, tem de fato até morrido mas 
não pelo Brasil, mas por causa do que o país se 
tornou. 
Estamos em ano de eleição. Sonhamos com 
mudanças e avanços, mesmo que graduais. Quere-
mos um país melhor para todos. Como cristãos, 
precisamos aprender a avaliar todas as coisas pela 

Vlademir Hernandes
vlademir@ibcu.org.br

Uma Re�exão para o Dia da IndependênciaUma Re�exão para o Dia da Independência
ótica da revelação bíblica. E ao fazermos, precisa-
mos agir. A omissão não é uma opção. As coisas no 
país poderão melhorar ou piorar. Entretanto, 
estamos a serviço de um Senhor que nos convoca 
e capacita a amar o próximo em todas as circun-
stâncias.
Tomara que as mazelas da população carente 
sejam atenuadas por futuros governos. Mas 
enquanto não o são, o que cabe à cada um de nós 
como igreja de Cristo?
Recentemente fomos mobilizados pela "Semana 
da Solidariedade". Pudemos levar ajuda, amor e o 
mais importante: o Evangelho a vários grupos 
carentes próximos daqui. Tais grupos permanecem 
carentes! É razoável esperar um ano até a próxima 
"Semana da Solidariedade" para fazer alguma 
coisa?
Estamos em uma investida missionária que tem 
como alvo beneficiar o povo mais sofrido e menos 
evangelizado de alguma região do sertão 
brasileiro. Como você irá pessoalmente se 
comprometer com isso?
Não podemos mudar o Brasil todo, mas podemos 
fazer alguma diferença naquilo que está ao nosso 
alcance. Temos o amor de Cristo para demonstrar e 
a salvação em Cristo para anunciar. Comprometa-
se com suas orações, com sua pregação, com suas 
 mãos e com seu bolso! 
Oportunidades não faltam...Seja luz neste país! 
"para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos 
de Deus inculpáveis no meio de uma geração perver-
tida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros 
no mundo" Fp 2:15.



ATIVIDADES

07/09
Liliam Camargo
Mirian Jovanini
Rosely Campos
Thaís Gama
08/09
Alexandre Mingone
Daniel Nogueira
Elione Souza
Gabriel Cruz
Letícia Alonso
Luiz Munhoz
Manuella Belizário

Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Segunda-feira
19h30 - CTL
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando
Quarta-Feira
19h30 - Koinonias
Quinta-Feira
19h30 - Koinonias
Sexta-Feira
19h30 - Koinonias
19h30 - Ensaio Nação Resgate

Rua Tenente Alberto Mendes Júnior, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501 | www.ibcu.org.br

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08

Identifique a sua oferta para denise@ibcu.org.br

Maria Frungilo
09/09
João Kallaur
Lucielen Ortinho
Marcos Bon�m
Valdomiro Ghencev
10/09
Mayline Mendes
Natália Vasconcelos
Pedro Puglia
Priscila Jarske
Raquel Campos
Rosana Rossetto

11/09
Juliana Fuzaro
12/09
Damião Silva
Maitê Agnello
Tiago Reis
13/09
Karin Araújo
Liz Belan
Luciano Barros
Marta Rossi
Miria Vieira
Murilo Santos

ANIVERSARIANTES

CONTRIBUIÇÕES

CONTATOS

Seis semanas se passaram. Por várias razões passei um 
período maior na mata desta vez. Trabalho não faltou! 
Fiquei muito feliz por ter conseguido realizar tudo o que 
havia planejado.

Estive sozinho por pouco tempo, pois, ao longo das seis 
semanas, sempre havia uma mão amiga me auxiliando. 
Inicialmente Joãozinho veio por dez dias. Depois Jonathan 
deslocou-se da aldeia vizinha de Palimi-U, dando início à 
construção da escola. No dia de sua saída, três irmãos de 
uma igreja do interior de Manaus vieram me ajudar a tirar 
as madeiras necessárias para este projeto. Não só tiraram 
todo o material, também colocaram a estrutura de pé e a 
cobriram com as folhas de alumínio que haviam sido 
levadas num voo anterior.

Unindo forças, talentos e todos nos seus devidos lugares, 
conseguimos êxito no projeto. Não posso deixar de 
mencionar e louvar a Deus que nos auxiliou em tudo, 
inclusive proporcionando-nos um tempo muito favorável 
para que o projeto fosse executado, pois ainda estamos em 
época de chuvas. A Ele pois, a glória eternamente!

Durante os seis domingos, tive oportunidades de 
apresentar de uma maneira muito contextualizada a 
simplicidade do Evangelho. Os cultos sempre foram muito 
bem assistidos, e houve boa participação por parte dos 
indígenas. Às tardes eram exibidos filmes, sempre com a 
maloca superlotada. Animo-me muito em ver um povo 
disposto a crescer e conhecer mais do Senhor.

Estamos felizes por tudo o que Deus tem feito por nós e 
através de nós. Somos eternamente gratos a Ele, e a vocês 
que têm nos acompanhado durante todo esse tempo aqui.

MOTIVOS DE LOUVOR:
• Pelos crentes que continuam firmes na sua fé.
• Pela gravidez da Larissa.
• Pela assistência odontológica que Davi está realizando em 
área indígena.
• Pelas conversões que temos visto entre os indígenas.

Curt e Marta Kirsch
curtkirsch@uol.com.br

Notícias do Campo

Bradesco
Ag: 2297-7 CC: 5454-2

Itaú
Ag: 6548 CC: 26.468-5

Você pode fazer suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo. 
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

/ibcucampinas /ibcu secretaria@ibcu.org.br

Sábado
08h30 - Alvo Futebol Clube
08h30 - Trein. Conselheiro (Mensal)
Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
19h30 - Koinonias
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
17h00 - Oração | Mulheres (Mensal)
17h00 - Oração | Homens (Mensal)
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Biblica de Adultos



9:30

ADULTOS

Preletor

Nova Identidade
O que você pensa ser?

Fernando Leite

18:00 Preletor

Nova Identidade
O que você pensa ser?

Lição 4 - Que boas notícias
o livro traz!

Fernando Leite

Fabio Grigorio- -

PROGRAMAÇÃO ESCOLA BÍBLICA

Curso

ADULTOS

JOVENS

ADOLESCENTES

PREAS

INFANTIL

INFANTIL

Professor Local

PROGRAMAÇÃO CULTOS

ADULTOS

Descoberta - Onde servir?

Bibliologia

Treinamento de Professores | Semear

Cânticos dos Cânticos

Revelação e a Missão de Deus

Vida de Cristo

Atos | De Jerusalém ao coração do Império Romano

Um recado aos jovens

Evangelismo

Encontro com Jesus

Currículo Semear

Relacionamento: Parcerias Estratégicas

Eu não tenho fé su�ciente para ser um Ateu

Classe de Integração

Efésios | A Igreja, Cristo e a Fé em Prática

Estudo da Segunda Carta de Pedro

Ministério de Integração

Élcio Fernandes

Ministério Semear

Oswaldo Carreiro

Paulo Adolfo

Saulo Tamburus

José Remígio

Abdênago Lisboa

Lucas Tutui

Felipe Silva

Dividido por faixa etária

Erasmo e Maurício

Wesley Silva

Ministério de Integração

Guilherme Wood

Paulo Berti

C1

C2

C3

C5

MZ

N5

PS

Chalé 1

C6

Chalé 2

Diversas

Chalé 1

Sala C6

Chalé 2

Chalé 4

Chalé 5

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00



ADULTOS
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NOVA GERAÇÃO 

O Lucas Tutui será o nosso preletor o�cial este ano.
O Santista é casado com a Dani Tutui, Licenciado em Teologia pelo SBPV. Graduado em Produção Multimídia (Design Grá�co e 
Edição de Vídeo) pela Universidade Santa Cecília em Santos. Começou a estagiar na IBCU em Fevereiro de 2010. Desde Janeiro 
de 2013, integra a equipe pastoral da IBCU, atuando no Ministério de Adolescentes, Insight.



Adultos 

ANOTAÇÕES

Introdução    1Pe 1.1
Nova Identidade | O que você pensa ser?

O que é um peregrino?   Fp 3.20; 1Pe 1.17

Como esse conceito aplicou-se ao público alvo de Pedro?   
1Pe 1.6; 1Pe 2.12,19; Mt 26.31-35; Hb 11.13



Adultos 

ANOTAÇÕES

Como este conceito de peregrino se aplica hoje?
Mt 5.10-12

Conclusão

Louvamos a Deus juntamente com Tiago e Anne 
Neves pelo nascimento da Mariana  no dia 25/08. Que 
o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para 
criá-la em Seus caminhos.

O presidente da ADORE convoca os membros para 
reunirem-se em assembleia geral ordinária às 
11h30min, no dia 21 (vinte e um) de setembro de 2014 
na sede administrativa da Igreja Batista Cidade Univer-
sitária, localizada na Rua Tenente Alberto Mendes Jr. nº 
5 - Vila Independência - Barão Geraldo - Campinas – SP, 
para tratar da seguinte ordem do dia: Apresentação do 
relatório financeiro do exercicio de 2013. Com quorum 
de metade mais um dos membros. Caso não haja 
quorum suficiente na primeira convocação, a assem-
bleia fica convocada desde logo para reunir-se no 
mesmo dia, em segunda convocação, 15 (quinze) 
minutos após a primeira, com no mínimo de um 
quinto dos membros. 

Nota de Nascimento

Convocação da Assembleia Geral
Extraordinária ADORE


