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como diz o texto: “inculcará a teus �lhos...” Dt 6.7. 
Falar de forma continua da Palavra de Deus, dizer a 
eles quem é o Senhor, o que ele fez e faz, quem é 
Jesus, o que Jesus fez e faz. Comunicar da graça de 
Deus, o texto diz que deve ser de forma constante: 
“...assentado, andando, deitar ao levantar”. Tanto de 
forma verbal como não verbal nosso discurso não 
pode ser divergente de nossa prática.

Além de ser exemplo precisamos exercer a 
nossa liderança como pais. Nas Escrituras há textos 
claros que quando não exercermos a nossa 
autoridades sobre os �lhos conduzimos os mesmos 
a se irritarem. Ef 6. 4 E vós, pais, não provoqueis 
vossos �lhos à ira, mas criai-os na disciplina e na 
admoestação do Senhor. Quando não exerço a 
autoridade estou deixando que meu �lho viva como 
ele achar melhor, mas precisamos lembrar que ele 
não tem o discernimento completo para fazer isso. 
Por isso a importância dos pais sendo a e exercendo 
a liderança.

Pais vocês já são uma in�uência para seus 
�lhos a grande questão é que tipo de in�uência está 
sendo? Que in�uência deseja ser? Meu desejo é que 
como pais possamos in�uenciar os nossos �lhos 
para que os mesmos possam desejar cada vez mais 
serem parecido com o Senhor Jesus. Só o Senhor 
pode nós ajudar nesta caminhada.

A sociedade está tão convidativa e sedutora 
usando dos meios lícitos e ilícitos para desvirtuar 
nossos �lhos, deturpando a visão de autoridade e de 
um Deus único e Criador de todas as coisas, que se 
tornou homem e habitou entre nós.   Com vocês pais 
podem exercer seu papel de in�uência na vida de seu 
�lho? Uma pergunta desa�adora para todos os que 
têm debaixo de sua reponsabilidades vidas preciosas 
como o Salmista diz: Sl127.3 “Herança do Senhor são 
os �lhos...”.

Podemos e devemos in�uenciar a nossos �lhos 
pelo exemplo dado de forma verbal e não verbal e no 
exercício da nossa autoridade como pais. Em Dt 6.5 
“Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o teu 
coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. 6 
Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu 
coração; 7 tu as inculcarás a teus �lhos, e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao 
deitar-te, e ao levantar-te.”

Somos exemplo quando temos em nosso 
coração as Palavras do Senhor, assim pais nós só 
podemos conduzir os nossos �lhos se sabemos para 
onde estamos indo, isto é ser mais parecido com o 
Senhor Jesus e mostra aos nossos �lhos a Glória de 
Deus. Podemos e devemos fazer isso pelo nosso 
exemplo não verbal, pois os �lhos estão sempre 
observando cada uma das nossas atitudes. Como 
tratamos aos que estão a nossa volta, cônjuges, 
funcionários, superiores, no trânsito, numa �la, 
�nanças, impostos, etc. 

Somos exemplos quando usamos da nossa boca 
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 In�uência dos pais nas decisões dos �lhos



ATIVIDADES

17/07
Adilson Castro Junior
Carlos Alberto Rodrigues
Igor Azevedo
Melina Salles
18/07
Angela Santinelli
Betilde Dantas
Bruna Fernandes
Terezinha Silva
Tiago Costa
Vinicius Corilow
Walter Killing
Yulli Maeda
19/07
Angelo Bragagnoli
Carla Monteiro

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

Elisabeti Barbosa
Fernando Leite
Iara Mendonça
João Vitor Sabaini
Marc Pastré
Mariana Lopes
Marina Knecht
Paulo Battaglin
20/07
Adriano Oliveira
Elaine de Paula
Luis Fernando Souza
Matheus Moreira
Nelson Molina
Tiago Bragion
21/07
Gabriel Cota

22/07
Heloisa Baptista
Maurício Gama
Ricardo Knecht
Ronaldo Cintra
23/07
Jean Roulet
Jessica Tamburus
Naoto Miyoshi
Rosemaire Peregrino
Thomas Gama

ANIVERSARIANTES

Este mês, em nosso trabalho evangelístico, produzimos e 
compartilhamos algumas mensagens no Salmo 23. Muitos de 
nós decoramos essa passagem quando crianças e realmente é 
um salmo maravilhoso. Todavia estudá-la novamente foi como 
um bálsamo para minha vida.

O grande rei Davi, ex-pastor de ovelhas, conhecia muitos 
detalhes deste ofício. Porém, como rei e em humildade ele 
relembra a fragilidade das ovelhas e a importância do pastor 
aplicando estes detalhes em sua vida.

Quando temos Deus como o nosso Senhor e Pastor, somos 
levados a pastos verdejantes, a fontes de águas de descanso e 
temos nossa alma refrigerada. Ainda que passemos por vales 
sombrios a presença dEle é que faz toda a diferença.

Saber que sua bondade e misericórdia sempre estarão conosco 
todos os dias de nossas vidas, e que habitaremos em Sua Casa 
por toda eternidade, é a grande motivação para continuarmos 
pregando a salvação em Jesus, nosso Pastor, com o desejo que 
muitos venham a conhecê-Lo.

Eu, Izilda, Marília e Marina, tivemos o privilégio de participar 
da Conferência Missionária na IBCU em Campinas. Ouvimos 
mensagens desafiadoras e testemunhos de irmãos que vivem 
a grande comissão. Eu recordei dos dias vividos como aluno no 
SBPV, quando ouvia os missionários apresentarem seus 
trabalhos nas capelas. Ao chegar em casa, Izilda sempre 
perguntava: “Para onde estamos indo hoje”? Nós sempre 
desejávamos ir a todos os lugares! Depois decidimos trabalhar 
com a MEVA, o que fizemos por 23 anos. Nessa conferência, 
isto aconteceu novamente conosco ao ouvirmos as 
experiências dos missionários em lugares completamente 
diferentes, com estratégias e muita perseverança. Estamos 
sempre prontos a sair proclamando a salvação que está em 
Cristo Jesus e neste momento estamos fazendo isto semeando 
a Palavra de Deus aqui em Araraquara. Mas essas reuniões nos 
ajudam a reavaliar o nosso trabalho, procurar fazer mudanças e 
não nos acomodarmos com que já temos feito. Por isso somos 
gratos a Deus por essas oportunidades.

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

Otoniel e Izilda Berti
weyberti@gmail.com

*Férias

Comunicamos o falecimento da senhora Maria, mãe de 
Valdecir Franchini no dia 11 de julho. Aos familiares, a 
nossa oração para que Deus os conforte e fortaleça.

Falecimento



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Como saber se
está com Deus?

Como saber se
está com Deus?

Saulo Tamburus- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

A Igreja e eu

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

C5Humanos 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
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ADULTOS

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



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

ac
O amor
jamais

aba
“

“

NOVA GERAÇÃO
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Adultos 

ANOTAÇÕES
O que você deve saber | Como saber se está com Deus? - 1Jo 4.13-21
Introdução

Nisto sabemos... - 1Jo 4.13

Deu o Seu Espírito - 1Jo 4.13; 1Co 12.13; Ef 1.13-14

1º Sinal: Retém o testemunho dos apóstolos
Viram e testemunharam - 1Jo 4.14; 2Pe 1.20-21

Pai enviou o Filho - 1Jo 4.14,18

Salvar - 1Jo 4.14; Jo 3.16

2º Sinal: Reconhece a divindade de Cristo
1Jo 4.15; Is 9.6-7; Gl 4.4-6; Lc 5.6-8; Mc 2.10-12;
Mc 4.39-41   



ANOTAÇÕES
3º Sinal: Recebe o amor de Deus
1Jo 4.16; Rm 8.32

4º Sinal: Rende-se ao dever de amar ao próximo - 1Jo 4.17
Ousadia ou medo - 1Jo 4.17-18
 

Re�exo do amor - 1Jo 4.19-21; Mt 22.35-40

Conclusão: 1Jo 4.13-21


