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ser despertados para se tornarem obreiros em 
tempo integral no futuro! Isso já tem ocorrido, e 
queira Deus que continue ocorrendo 
abundantemente entre nós!

En�m, a Conferência Missionária é um 
instrumento nas mãos do Pai que será usado para 
bene�ciar seu povo que bene�ciará a obra 
missionária.

Nosso Deus é um Deus missionário, que 
enviou seu Filho com a missão de salvar um povo 
igualmente missionário: a Sua igreja!   

"....Edi�carei a minha igreja e as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela...Sereis 
minhas testemunhas tanto em Jerusalém 
como em toda a Judéia e Samaria e até aos 
con�ns da terra... Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a guardar todas as coisas que 
vos tenho ordenado. E eis que estou convosco 
todos os dias até à consumação do século." (Mt 
16:18; At 1:8; Mt 28:19-20)

Que todos aproveitemos as convenientes 
oportunidades da nossa Conferência Missionária!

Esta talvez seja a opinião (velada) de muitos de 
nós sobre este evento que ocorre periodicamente 
aqui na nossa igreja. A Conferência Missionária 
interrompe um ciclo de programações (escola 
bíblica e culto) onde visivelmente "ganhamos" 
muita coisa útil para nossas vidas, e nos desa�a 
ostensivamente a que "ofereçamos" algo de nós 
em prol do esforço missionário da igreja.

Essa natureza desa�adora da Conferência 
tende a nos incomodar bastante. Os desa�os, 
testemunhos e carências que nos são trazidos do 
campo, invariavelmente nos afetam de maneira 
signi�cativa. Nossa zona de conforto é posta em 
cheque. Nossa inércia é questionada. Nossa 
alienação gera culpa.

En�m, muitos efeitos "desagradáveis" do 
ponto de vista de toda inadequação instalada em 
nossas vidas que lutará ferrenhamente para 
sobreviver diante das realidades e desa�os 
apresentados.

E isso tudo é muito bom! E há ainda muito mais 
benefícios que podem inundar nossas vidas! 
Podemos nos tornar comprometidos com a oração 
em prol de missões. Podemos ser contagiados por 
uma gigantesca generosidade sacri�cial. Podemos 
ser tocados a derramar um pouco de nossas vidas 
nos projetos missionários da igreja, dedicando 
tempo, dons e talentos para colaborar com a 
salvação de outras vidas. Alguns de nós podem até 
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ATIVIDADES

19/06
Alcides Bazioli
Gideon Loures
Giovanna Silva
Paulo Mostasso
Vasti Lukas
20/06
Marcos Arruda
Suyanne Bacelar
Walter Bragatto
21/06
Alexandre Santos
Fernanda Zanelato
Guilherme Wood
Marjorie Santos
Osmar Simon

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

Régia Petitto
Rosa Arraval
22/06
Daniel Velho
Deisyane Conceição
João Mengaldo
Michael Mazzel
Priscila Franchini
23/06
Ana Dias
Ana Bittencourt
Felipe Concon
Francisco Lima
Gabriel Campos
Helena Antunes
Júnia Alencar

Renata Rosa
24/06
Edemilton Rocha
Joana Lazari
Lucilena Beraldo
Mariana Souza
Olivier Roulet
Rosângela Genovese
25/06
Geysla Rodrigues
Lucas Freitas

ANIVERSARIANTES

Queridos irmãos e amigos da IBCU, no início desta semana 
eu (Zambelli) entreguei meu último trabalho do semestre 
escolar. Com certeza não foi um semestre fácil, mas 
seguramente aprendi muito! No SEBTS um aluno é 
considerado de tempo integral quando faz/tem no mínimo 
nove créditos por semestre (primavera e/ou outono), o que 
significa três matérias. Eu tentei fazer seis matérias, sendo 
duas como ouvinte. Abaixo as outras quatro:
Teologia e Lutero.  Depois de Charles Spurgeon no meu 
primeiro semestre aqui (História dos Batistas), eu agora 
aprendi muito de e sobre Lutero. Ambos são meus heróis. 
Teorias do Aconselhamento. Além de ter estudado 
panoramicamente todas as principais perspectivas 
psicológicas,  tive que criticar o trabalho de um conselheiro 
cristão conhecido nos EUA. Também tive que desenvolver 
um trabalho mostrando minha própria teoria.
Emoções. Estudo com o Dr. Sam Williams sobre o assunto. 
Parte da matéria foi a leitura de diversos livros. Em especial 
destaco Battling Unbelief, por John Piper.
Prática. Nesse semestre, mais uma vez ao lado do Dr. 
Williams, eu estive servindo a Deus num ministério de 
recuperação para pessoas com problemas em vício com 
drogas. Imaginem: (1) Um rapaz de 25 anos tendo sido 
usuário de drogas por 12, sendo vários destes anos em 
heroína. (2) Um moço que morou nas ruas durante 10 anos 
e nunca passou dois dias sem beber álcool. (3) Um veterano 
de guerra. Aprendeu a se relacionar com pessoas com uma 
arma na mão, atirando em vietcongs.
Como eu disse, um semestre difícil, cujo total de livros 
ultrapassa a marca dos 20. Ao mesmo tempo, um semestre 
com bastante conteúdo. Louvado seja o Senhor!
Sobre as duas Novas Oportunidades
(1) Nós ainda temos nos encontrado com aquele pequeno 
grupo de brasileiros da região. Ele tem crescido. (2) Ainda 
tenho aconselhado (como conselheiro adjunto) um 
adolescente da comunidade (que não é da igreja onde 
frequentamos). O caso é bastante delicado.
Estou de férias?
Eu gostaria de dizer que sim, mas isso não seria toda a 
verdade. Eu não tenho de estar na sala de aula nas próximas 
semanas, mas eu ainda tenho compromissos com o 
aprendizado.
Todos em casa estão bem, graças a Deus. Um forte abraço a 
todos!

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

Thiago e Karem Zambelli
tzambelli@gmail.com
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CAFÉ
GAPRO

23/06 às 07h30 na IBCU

DA MANHÃ

Confirme sua presença em
gapro@ibcu.org.br

Convidamos os profissionais em disponibilidade,
para um encontro de encorajamento e reflexão bíblica 

com o pastor Fernando Leite, momento de oração e 
ainda para algumas orientações profissionais.
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ADULTOS

SUPERANDO OS

PROBLEMAS
DE ONTEM E DE HOJE

SEMINÁRIO DE ACONSELHAMENTO

23jul
8h30-12h00

Na IBCU

Dr. Robert Jones

Participe!

Com 

R$ 20,00/individual e R$ 30,00/casal
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ANOTAÇÕES

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


