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nossas vidas com um sentimento de impotência e 
ciência de sua �nitude. São oportunidades de 
prestarmos solidariedade, demonstrarmos amor e 
cuidado uns para com os outros. Somos também 
levados a olhar para o nosso Deus, que permite 
que tais coisas aconteçam e reconhecermos que 
Ele está acima de tudo isso, que nada sai do Seu 
controle e está atento a cada um, com suas 
respectivas necessidades.
O sentimento de pavor daqueles discípulos foi 
transformado em contemplação e admiração. Eles 
perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até 
o vento e o mar lhe obedecem?" (Mc 4:41).
Que nossos corações sejam sensíveis àqueles têm 
sofrido em virtude deste fenômeno. Que nossos 
corações sejam movidos a contemplar esse Deus 
soberano e pessoal, que conhece as limitações e 
necessidades de cada um e certamente nos 
abandona!
Fazendo o uso de parte do que os discípulos 
disseram. Quem é este que até os ventos lhe 
obedecem? Este é o nosso Deus, a quem amamos, 
servimos e tememos. Seja o Seu nome sempre 
reconhecido e exaltado acima de todas as coisas.

Ventos fortes, muita chuva, raios e trovões, árvores 
e postes caídos, casas destelhadas, escolas 
dani�cadas e uma série de outros danos. Estas são 
algumas imagens que retratam o último �nal de 
semana que tivemos em Campinas devido ao 
fenômeno climático que foi classi�cado como uma 
microexplosão. Uma situação que pegou a todos de 
surpresa trazendo os seus temores, riscos e 
prejuízos.
Ao olharmos para o evangelho de Marcos, no 
capítulo 4, encontramos Jesus ensinando ao povo 
através de algumas de suas parábolas. Ao anoitecer 
Ele chamou os seus discípulos para atravessarem 
para o outro lado do mar. De acordo com os 
registros de Marcos, “levantou-se um forte 
vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de 
forma que este foi se enchendo de água” (Mc 4:37). 
Semelhantemente os discípulos se viram 
assustados, tomados pelo sentimento de 
impotência diante de tais fenômenos e da própria 
fragilidade de suas vidas.
A atitude dos discípulos foi a de, em meio ao 
desespero, recorrer a Jesus, que estava com eles. 
Um pedido de socorro chegou aos seus ouvidos 
enquanto dormia. Segundo Marcos, ele se 
levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: 
"Aquiete-se! Acalme-se!" O vento se aquietou, e 
fez-se completa bonança (Mc 4:39).
Situações como estas nos levam a olhar para as 
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Quem é este que até os ventos lhe obedecem?

Fabio Grigorio
fgrigorio@ibcu.org.br



ATIVIDADES

12/06
Anderson Olympio
André Santos
Luiz Waldemar Oliveira
Mariana Rezende
Melissa Ferreira
Pietro Duduch
13/06
André Martins
Delma Gravalos
Kamila Cergol
Rodrigo Vasconcelos
Wesley Aquino
14/06
Cláudia Zenum
Helenice Mengaldo
Larissa Chiarelli

Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Koinonia
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando
Sábado
09h00 - Teatro

Letícia Nunes
Lídia Mincov
Matheus Redivo
15/06
Edmilson Souza
Henri Roulet
Juliana Silva
Silvana Violin
Thomás Mosco�an
Viviane Silva
16/06
Carlos Henrique Silva
Felipe Araújo
Rodrigo Gushikem
17/06
Carlos Chone
Isabel Vilha

Julia Bui
Luis Felipe Frediani
Marli Ferreira
18/06
Anna Elisa Marsolla
Cláudia Ribeiro
Eliza Pisciotto
Maria Cristina Silva

ANIVERSARIANTES

Amados irmãos da IBCU.
Sempre agradecemos a parceria que temos com vocês. 
Conclusão
É com alegria que informamos a conclusão do curso de 
Doutorado em Ministério do Richard. Depois de quatro anos 
de curso (2012-2016) é um alívio poder celebrar com a 
família mais essa conquista. Convidamos você para que 
também se alegre conosco. Que o Senhor seja honrado!
Etapa Final
No momento, nós estamos morando na cidade de Norman, 
no estado de Oklahoma. Ficaremos aqui até nosso retorno ao 
Brasil, no dia 07 de julho. Nesse período, é constante o perigo 
de tornados.
Preparativos
Durante esta etapa final, a Yohanna ainda está ajudando as 
crianças com a finalização da escola (Homeschool), além de 
cuidar da gente e dedicar tempo para se preparar para suas 
atividades no IMPV no segundo semestre. Eu também estou 
me preparando para as matérias que deverei ensinar no 
IMPV, começando com uma nova matéria na turma de 
Mestrado em Ministério na primeira semana de agosto. 
Retorno
Ao voltarmos ao Brasil no dia 07 de julho, vamos reassumir 
nossos compromissos ministerias no Instituto Missionário 
Palavra da Vida Norte. Esse ano temos 90 estudantes 
residentes de todas as partes do país e três internacionais. 
Além disso, temos os cursos não residentes: Mestrado em 
Ministério e Curso de Treinamento de Líderes (CTL).
Agradecemos suas orações.
Um grande abraço!
MOTIVOS DE ORAÇÃO
Agradecimento:
• A conclusão do curso do Richard.
• O cuidado do Senhor para conosco durante nosso tempo 
nos EUA.
• A finalização da escola das crianças no final de maio.
Pedidos:
• Transição de retorno ao Brasil.
• Renovação de visão e forças para darmos continuidade ao 
ministério no Norte do Brasil.
• Mais parceiros para fazerem parte da nossa equipe de 
intercessores e mantenedores

Notícias do Campo

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

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

CONTRIBUIÇÕES

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).

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

CONTATOS

/ibcucampinas /ibcu secretaria@ibcu.org.br

Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Biblica de Adultos

Richard e Yohanna
richardoliveira@pvnorte.com.br



INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

A Conferência está chegando

Fábio Ferreira- -

Fernando Leite Fernando Leite

ESCOLA BÍBLICA

CULTOS

Como a Igreja deve viver

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

As Bem-Aventuranças Lucas Fonseca

Mordomos na Terra Wesley Silva C5

Di�culdades Bíblicas Vlademir Hernandes PS

C6Hábitos Escravizadores Oswaldo e Edson Zenum

C4Os imperativos das Cartas Paulinas Maurício Gama

Chalé 2

JOVENS Evangelismo na prática Paulo Adolfo Mz

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Seitas e Heresias Wagner Fonseca C6ADOLESCENTES

ADULTOS

Provérbios - Sabedoria de Vida C4

Tenda

Paulo Marcos

Justiça Social, Socialismo e as Escrituras

Ch2

Wagner Lima e Gilberto Campos

Ministério de IntegraçãoClasse de Integração

Uma cultura, vários caminhos,
várias verdades, nenhuma vida! Alcides Bazioli C3

A Conferência está chegando



Venha servir no

PARTICIPE!

PROGRAMA DE
FÉRIAS

Vamos evangelizar centenas de crianças de
5 a 11 anos nos dias 12 a 15 de julho

Caso você tenha interesse em colaborar com os 
itens lanche que serviremos no programa de 

férias, procure  saber qual é o cardápio desse ano 
e as necessidades com Helenice ou Rosely no 
balcão de inscrição ou envie um email para: 

semear.ibcu@gmail.com 
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Conferência



NOVA GERAÇÃO
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nossas vidas com um sentimento de impotência e 
ciência de sua �nitude. São oportunidades de 
prestarmos solidariedade, demonstrarmos amor e 
cuidado uns para com os outros. Somos também 
levados a olhar para o nosso Deus, que permite 
que tais coisas aconteçam e reconhecermos que 
Ele está acima de tudo isso, que nada sai do Seu 
controle e está atento a cada um, com suas 
respectivas necessidades.
O sentimento de pavor daqueles discípulos foi 
transformado em contemplação e admiração. Eles 
perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até 
o vento e o mar lhe obedecem?" (Mc 4:41).
Que nossos corações sejam sensíveis àqueles têm 
sofrido em virtude deste fenômeno. Que nossos 
corações sejam movidos a contemplar esse Deus 
soberano e pessoal, que conhece as limitações e 
necessidades de cada um e certamente nos 
abandona!
Fazendo o uso de parte do que os discípulos 
disseram. Quem é este que até os ventos lhe 
obedecem? Este é o nosso Deus, a quem amamos, 
servimos e tememos. Seja o Seu nome sempre 
reconhecido e exaltado acima de todas as coisas.

Ventos fortes, muita chuva, raios e trovões, árvores 
e postes caídos, casas destelhadas, escolas 
dani�cadas e uma série de outros danos. Estas são 
algumas imagens que retratam o último �nal de 
semana que tivemos em Campinas devido ao 
fenômeno climático que foi classi�cado como uma 
microexplosão. Uma situação que pegou a todos de 
surpresa trazendo os seus temores, riscos e 
prejuízos.
Ao olharmos para o evangelho de Marcos, no 
capítulo 4, encontramos Jesus ensinando ao povo 
através de algumas de suas parábolas. Ao anoitecer 
Ele chamou os seus discípulos para atravessarem 
para o outro lado do mar. De acordo com os 
registros de Marcos, “levantou-se um forte 
vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de 
forma que este foi se enchendo de água” (Mc 4:37). 
Semelhantemente os discípulos se viram 
assustados, tomados pelo sentimento de 
impotência diante de tais fenômenos e da própria 
fragilidade de suas vidas.
A atitude dos discípulos foi a de, em meio ao 
desespero, recorrer a Jesus, que estava com eles. 
Um pedido de socorro chegou aos seus ouvidos 
enquanto dormia. Segundo Marcos, ele se 
levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: 
"Aquiete-se! Acalme-se!" O vento se aquietou, e 
fez-se completa bonança (Mc 4:39).
Situações como estas nos levam a olhar para as 

A Conferência está chegando | Fernando Leite

Adultos 

ANOTAÇÕES

Introdução - Pv 16.1

Cara da crise
Sl 2.1-2

Glória de Deus
Nm 14.21; Is 11.9: Hc 2.14; Sl 86.9; Sl 102.15;   Sl 96.3

Duas lições de Cristo

Orar
Mt 6.9-10

Proclamar
Mt 28.18-20



ANOTAÇÕES
O que temos feito, o que queremos fazer?

O que esperar?
• Pregação do Evangelho - Fp 1.18

• Conhecimento - Cl 2.5

• Zelo - 2Co 13.9

• Compromisso - Fp 2.17

Louvamos a Deus juntamente com Marcos e Eline 
Souza pelo nascimento da Analú no dia 25/05. Que 
o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para 
criá-la em Seus caminhos.

Nascimento

O Ministério de Promoção Social precisa de uma 
CAMA DE CASAL em bom estado, caso você tenha a 
possibilidade de contribuir nos procure!

Doação - Promoção Social

O que temos com isso ?
• Cada cristão saiba e viva na sociedade como agente que 
leva a redenção em Cristo.

• Seja comprometida, ousada, criativa e engajada na 
proclamação do evangelho.

• Promova continuamente diversificadas e sistemáticas 
oportunidades para buscar, atrair e evangelizar.

• Centro de treinamento missionário e evangelístico;

• Seja comprometida com a formação, envio e cuidado 
com os missionários de forma a ter um grande grupo de 
obreiros e missionários enviados da IBCU.

• Tenha vários centros de atuação missionária no Sertão, 
com vidas transformadas em todos os níveis.

• Implantadora de igrejas com o DNA IBCU em grandes 
cidades brasileiras.


