
Acampamento de preas

16 a 18 de setembro

Assim, permanecem agora estes três: a fé, a 
esperança e o amor. O maior deles, porém, é 

o amor. I Co 13.13

Local
MAB Cosmópolis

Preletor
Lucas Fonseca
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jamais

aba
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- Per�l das crianças por idade, como a criança 
aprende em cada fase da infância;
- Como preparar uma aula da Escola Bíblica Infantil;
- Ideias criativas;
- Per�l e práticas do culto infantil;
- Como ensinar e envolver o pré-adolescente.

Esperamos você!
Caso tenha interesse, envie um  e-mail para que 
possamos providenciar apostilas.
semear.ibcu@gmail.com

E as ensinarás (estas palavras) a teus �lhos e delas 
falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e deitando-te e levantando-te.
Deuteronômio 6:7

O Ministério Semear tem, para seu �lho de 4 a 11 
anos, um programa especial de ensino da Palavra de 
Deus, no cumprimento de sua missão que é: 
“Pastorear crianças com vistas à salvação e 
transformação em suas vidas, servindo de 
instrumento de apoio às famílias”.

Nossa motivação é manter o ensino da Palavra de 
Deus a nossas crianças através da explanação em 
palavras, músicas, desenhos, representações, 
atitudes e convivência em sala e fora dela. Para isso é 
necessário que tenhamos pessoas capacitadas, 
dispostas a aprender para servir a Deus.

 Você tem interesse em aprender como ensinar a 
bíblia para crianças em casa, na koinonia, para 
sobrinhos, netos, alunos, na igreja? 

Deseja servir na Escola Bíblica Infantil ou no Culto 
Infantil? Já serve em algum desses ministérios e 
deseja reciclar seus conhecimentos?

Nos meses de agosto e setembro o Semear oferecerá 
um curso sobre como ensinar a bíblia para crianças 
de 4 a 11 anos. Serão 8 domingos no período da 
manhã.

Além disso, você terá a oportunidade de, estagiar em 
nossas salas nos meses de novembro e dezembro.
Durante o treinamento abordaremos os seguintes 
assuntos:
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Rose Fonseca
ebiblica@ibcu.org.br

ENSINANDO A BÍBLIA PARA CRIANÇAS



ATIVIDADES

10/07
Christian Oliveira
11/07
Andrea Zambrano
Carmen Greters
Filipe Machado
Jairo Leite
Renan Peregrino
Tiago Ortinho
12/07
Carlos Augusto Silva
Demian Mosco�an
Laura Peria
Luiz Miguel Júnior
Nicolas Christine

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

Suzana Santos
Valter Mallis Júnior
13/07
Lucas Rocha
Michelly Benetton
14/07
Nathan Berti
Oscar Pauzer
Zélia Tamburus
15/07
Caroline Lourenço
Eduardo Tamburus Filho
Elias Salgado
João Marcos Souza
Marcelo Kallaur

Marcos Piau
Yan Felix
16/07
Bruno Coutinho
Dino Giachini
Filipe Chaves
Henrique Melchiades
Mônica Luba
Tamires Gomes

ANIVERSARIANTES

Em 60 anos participei de muitas festas, em muitas delas 
embora houvesse grande esmero na sua organização e muito 
gasto não me senti bem e era somente participante, mas em 
alguns momentos que podem ser horas ou até dias Deus nos 
proporciona presentes que considero festas verdadeiras.
O primeiro exemplo aconteceu com um grande número de 
desconhecidos onde a maioria não falava a minha língua. 
Aconteceu no dia de páscoa de 2014 em Cuba, foi a reunião 
anual da Igreja Batista em Santiago de Cuba. Aquela Igreja 
consegue reunir no máximo 300 pessoas por vez e por isso tem 
vários cultos por semana e uma vez por ano se reúne num 
pasto de uma pequena fazenda que cria algumas cabeças de 
gado. Chegamos ao lugar antes do amanhecer e estávamos 
entre os últimos a chegar tinham cerca de 1500 pessoas. Havia 
muita alegria no pouco que tinham e posso dizer que houve a 
cereja do bolo, ao final da celebração já com luz do sol fizemos 
uma breve reunião de oração com estudantes angolanos, foi 
uma festa memorável um verdadeiro presente de Deus.
O segundo exemplo aconteceu na ultima viagem missionária 
dos jovens da IBCU, na última noite, foi organizada uma 
partida de futebol feminino e o povo do lugar quis levar 
comida para a confraternização, um dos nossos jovens resolveu 
narrar a partida, daí fomos desafiados a montar um time 
masculino também e muitas outras coisas singelas 
aconteceram e uma festa maravilhosa e inesperada aconteceu.
A reunião dos missionários e a conferência que ocorreu entre 
16 e 20 de junho foi para mim algo semelhante a uma festa, 
um presente de Deus, poder conversar com os colegas 
missionários, receber relatos inspiradores da utilização do SEDI 
em Moçambique, responder perguntas sobre detalhes de 
nossas cartas anteriores, ouvir testemunhos impactantes, 
pessoas nos procurando para agendar visitas ao Sertão foi 
realmente muito especial, um verdadeiro presente de Deus. 
Pedidos:
- Por todos os planejamentos e ações relacionadas com a 
viagem missionária.
- Pelas famílias que serão alcançadas pelo evangelho no 
povoado de Quixaba.
- Pelos desafios educacionais no Dionísio.
- Pelos alunos de informática em especial os rapazes. 
- Pelo grupo de discipulado.
- Pela formação de um grupo de estudo de SEDI em Paulo 
Afonso.
- Pelo grupo de estudo bíblico na Agrovila 3 ( lembrem em 
especial do Jairo).
- Pelo pessoal do Seridó.

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

João e Beatriz Rodrigues
jrodrigues@ibcu.org.br

*Férias



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Materializando o
amor de Deus

Materializando o
amor de Deus

Saulo Tamburus- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

Quem são os líderes da Igreja?

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

As Bem-Aventuranças Lucas Fonseca

Descoberta Ministério Integração C4

Oração e Relacionamento com Deus Rosana Marinho C6

PSHumanos como nós
Antigo Testamento Vários

C3O papel dos avós no século XXI Ministério Cuidado do Rebanho

Chalé 2

JOVENS - - -

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Seitas e Heresias Wagner Fonseca C6ADOLESCENTES

ADULTOS
Paradoxos Bíblicos C4Vários

C6Abdênago LisboaEsoterismo evangélico
Origem, análise e libertação

O Justo e Soberano Deus
Profeta Naum Joel Guimarães MZ



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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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

Muitas vezes você pode pensar:
Gosto de crianças, mas não me sinto pronto(a) para ensiná-la.

Eis aqui a oportunidade.

O treinamento ocorrerá do dia 07 de agosto ao dia 25 de setembro 
- 8 domingos- durante a EBD, ou seja das 9h30min as 11h00min 
aqui mesmo na IBCU. 

Abordaremos temas  como:
- Por que ensinar a bíblia para crianças
- Como organizar e conduzir um culto infantil
- Como preparar aulas bíblicas
- Evangelização de crianças
- Características de cada faixa etária
- Dicas criativas

Orem e se disponham.
Maiores informações:
semear.ibcu@gmail.com 

Como ensinar a bíblia
para crianças de 4 a 11 anos



NOVA GERAÇÃO
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ADULTOS



- Per�l das crianças por idade, como a criança 
aprende em cada fase da infância;
- Como preparar uma aula da Escola Bíblica Infantil;
- Ideias criativas;
- Per�l e práticas do culto infantil;
- Como ensinar e envolver o pré-adolescente.

Esperamos você!
Caso tenha interesse, envie um  e-mail para que 
possamos providenciar apostilas.
semear.ibcu@gmail.com

E as ensinarás (estas palavras) a teus �lhos e delas 
falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e deitando-te e levantando-te.
Deuteronômio 6:7

O Ministério Semear tem, para seu �lho de 4 a 11 
anos, um programa especial de ensino da Palavra de 
Deus, no cumprimento de sua missão que é: 
“Pastorear crianças com vistas à salvação e 
transformação em suas vidas, servindo de 
instrumento de apoio às famílias”.

Nossa motivação é manter o ensino da Palavra de 
Deus a nossas crianças através da explanação em 
palavras, músicas, desenhos, representações, 
atitudes e convivência em sala e fora dela. Para isso é 
necessário que tenhamos pessoas capacitadas, 
dispostas a aprender para servir a Deus.

 Você tem interesse em aprender como ensinar a 
bíblia para crianças em casa, na koinonia, para 
sobrinhos, netos, alunos, na igreja? 

Deseja servir na Escola Bíblica Infantil ou no Culto 
Infantil? Já serve em algum desses ministérios e 
deseja reciclar seus conhecimentos?

Nos meses de agosto e setembro o Semear oferecerá 
um curso sobre como ensinar a bíblia para crianças 
de 4 a 11 anos. Serão 8 domingos no período da 
manhã.

Além disso, você terá a oportunidade de, estagiar em 
nossas salas nos meses de novembro e dezembro.
Durante o treinamento abordaremos os seguintes 
assuntos:

Adultos 

ANOTAÇÕES
O que você deve saber | Materializando o amor de Deus - 1Jo 4.7-12
Introdução

1º Movimento do AMOR:
Ocorre na esfera da Trindade - 1Jo 4.7-8
Trindade - Gn 1.26; Dt 6.4; Jo 14.16

Relacionamento glorioso - Jo 17.5

2º Movimento do AMOR: Deus enviou Seu Filho - 1Jo 4.9-10
Enviou o Filho

Propiciação



ANOTAÇÕES
3º Movimento do AMOR: Aperfeiçoamos entre nós
Gerados por Deus - 1Jo 4.7-8    

Dever de Amar  - 1Jo 4.11 
 

Amor aperfeiçoado - 1Jo 4.12; Jo 1.18

Conclusão: Completando o amor - 1Jo 4.7-12

• De 28 de junho a 14 de julho, o Pr. Oswaldo 
Carreiro estará de férias.

Agenda dos Pastores:


