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fazem a seu respeito’.  Os pais não devem ser negligentes, mas 
sim, muito cuidadosos quanto ao que os seus �lhos estão vendo 
ou recebendo na escola, através de revistas, televisão, internet e 
mesmo nas músicas que ouvem.
Outra questão relevante é considerar que conforme a Lei é direito 
fundamental da criança, desde seu nascimento, ser respeitada, 
preservada e educada conforme sua identidade biológica de 
sexo. Os costumes sociais que reforçam a identidade biológica de 
sexo da criança como nome, roupas, brinquedos, entre outros, 
decorrem desse direito. Combater preconceitos ou discriminação 
injusta não pode servir de pretexto para a violação de direitos das 
crianças. 
Pais, estejam atentos e veri�quem se seus �lhos não estão sendo 
expostos a orientações sobre sexualidade que além de 
caracterizarem violações dos direitos da criança, são contrários à 
teologia bíblica do sexo e à beleza da sexualidade que agrada e 
glori�ca a Deus, claramente apresentada nas Escrituras Sagradas! 
Considerem alguns passos importantes:
1. Ensinem seus �lhos sobre a sexualidade segundo instrução 
bíblica.
2. Ensinem seus �lhos sobre a pecaminosidade do coração 
humano e os perigos do pecado sexual.
3. Certi�quem-se que seus �lhos não estejam recebendo 
orientações que transgridam o Estatuto da Criança ou sejam 
contrários à orientação bíblica. Inteirem-se sobre o conteúdo 
escolar, participem das reuniões na escola, estejam atentos! 
4. Orem regularmente por seus �lhos e dependa da graça de Deus 
para instruí-los �rmemente no caminho da Sabedoria.
5. Apresente o Evangelho aos seus �lhos, pois é o poder de Deus 
para a salvação e para uma vida transformada.
6. Participe do Seminário “Criação de Filhos no Poder do 
Evangelho”, que acontecerá no dia 20/08, na IBCU.

A Bíblia nos ensina que o homem e a família que prospera, têm o 
seu prazer na Lei do Senhor a quem teme e anda nos Seus 
caminhos (Sl 128). Os �lhos são herança do Senhor para serem 
bem cuidados, educados e pastoreados conforme a Sua Palavra, 
sendo os pais, os privilegiados e principais responsáveis por todo 
esse cuidado.
Contrário a esses fundamentos, há um novo modelo de família e 
novos padrões sendo discutidos e apresentados pela nossa 
sociedade. Um desses desvios, diz respeito à sexualidade das 
crianças.
Gostaria de alertar os pais, educadores e líderes, para algumas 
questões que devem nos preocupar sobre iniciativas de alguns 
movimentos em nosso País que defendem a concessão de 
autonomia sexual a crianças. Como resultado de políticas públicas 
e estratégias da mídia, partidos políticos e organizações sociais, a 
erotização precoce da infância no Brasil tem avançado.  
Lamentavelmente educadores no seu ambiente escolar, propagam 
o ‘direito ao prazer sexual’ a crianças, em claro estímulo à pedo�lia.
Precisamos estar muito atentos quanto à orientação e educação 
sexual que devemos dar às crianças e ao que nossos �lhos estão 
recebendo dos seus educadores. Ao ler recentemente o livreto “ 
Educação Sexual para Crianças” da autoria de Guilherme Schelb (Ex 
Promotor de Justiça da Infância e Procurador a República), 
considerei a importância de despertar os pais para cuidados 
indispensáveis em defesa dos direitos da criança e, como cristãos, 
em defesa da verdade divina.
Os pais precisam considerar que a lei é expressa ao proibir a 
exibição a crianças de fotos, imagens ou desenhos obscenos, 
indicando ainda dois limites às revistas e publicações dirigidas ao 
público infanto-juvenil: os valores éticos e sociais da pessoa e da 
família. É importante considerar, também, que o Conselho Federal 
de Psicologia reconhece que ‘ além da menor experiência de vida e 
de menor acúmulo de conhecimentos, a criança ainda não possui a 
so�sticação intelectual para abstrair as leis (físicas e sociais) que 
regem o mundo, para avaliar criticamente os discursos que outros 
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ATIVIDADES

24/07
Aline Almeida
Beatriz Silva
Davi Borsari
Marina Momente
25/07
Alessandra Gonçalves
Alfredino Teixeira
Célia Fernandes
David Baena
João Pedro Tamburus
Rafael Mosco�an

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

26/07
Gilberto Campos
27/07
André Ribeiro
David Ferreira Junior
Dilermando Fernandes
29/07
Edson Brochetto
Eliana Gadelha
Valeria Bon�m
30/07
Daniel Grigorio

Isabela Camargo
Leonardo Dinnouti
Rodrigo Hernandes

ANIVERSARIANTES

Amados irmãos da IBCU.
Nossa jornada nos EUA chegou ao fim. Chegaremos a 
Belém no dia 7 de Julho.
Foi um tempo muito proveitoso e somos muito 
agradecidos a Deus e àqueles que nos apoiam, 
permitindo esta oportunidade.
Já estávamos ansiosos para voltar a Benevides e 
continuarmos o ministério que o Senhor, por sua graça 
tem confiado a nós.
Assumiremos o ministério de liderança e ensino no 
IMPV.
Richard, além da direção do IMPV e coordenação do 
curso de mestrado, ensinará seis disciplinas em três 
diferentes cursos. A Yohanna ensinará duas disciplinas.
Estamos animados com a missão de equipar o povo de 
Deus para desempenhar seus ministérios em várias 
realidades. Nossa visão é ver muitos daqueles a quem 
temos ministrado, envolvidos em esforços missionários 
de alcance daqueles que pouco ou nada têm ouvido a 
respeito do genuíno evangelho.
Somente no Brasil, há 10 mil comunidades ribeirinhas, 
121 povos indígenas, 6 mil assentamentos no sertão 
nordestino, 2 mil comunidades quilombolas, 9 milhões 
de surdos e 700 mil ciganos que precisam receber uma 
atenção missionária urgente. Se ninguém for até essas 
pessoas, para viver e anunciar o Evangelho, elas terão 
pouca chance de saber que estão condenadas por 
causa do pecado e que precisam do Salvador.
Podemos ainda lembrar que há duas mil línguas sem 
tradução da Bíblia e pelo menos dois mil povos não 
alcançados com a mensagem do Salvador espalhados 
por este mundo afora, adorando a criatura em lugar do 
Criador.
Irmãos, há muito por fazer e nós queremos fazer aquilo 
que nos cabe. Não podemos fazer isso sozinhos. 
Precisamos do constante investimento e intercessão 
dos irmãos.
Contamos com vocês para que todos tenham a chance 
de ver e ouvir o Evangelho.

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 Oliveira
richardoliveira@pvnorte.com.br

*Férias



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Como devemos lidar
com nossa ira pecaminosa?

O que é a ira, e quão
justa é a nossa ira?

Saulo Tamburus- -

Robert Jones Robert Jones

CULTOS

REVISÃO

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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fazem a seu respeito’.  Os pais não devem ser negligentes, mas 
sim, muito cuidadosos quanto ao que os seus �lhos estão vendo 
ou recebendo na escola, através de revistas, televisão, internet e 
mesmo nas músicas que ouvem.
Outra questão relevante é considerar que conforme a Lei é direito 
fundamental da criança, desde seu nascimento, ser respeitada, 
preservada e educada conforme sua identidade biológica de 
sexo. Os costumes sociais que reforçam a identidade biológica de 
sexo da criança como nome, roupas, brinquedos, entre outros, 
decorrem desse direito. Combater preconceitos ou discriminação 
injusta não pode servir de pretexto para a violação de direitos das 
crianças. 
Pais, estejam atentos e veri�quem se seus �lhos não estão sendo 
expostos a orientações sobre sexualidade que além de 
caracterizarem violações dos direitos da criança, são contrários à 
teologia bíblica do sexo e à beleza da sexualidade que agrada e 
glori�ca a Deus, claramente apresentada nas Escrituras Sagradas! 
Considerem alguns passos importantes:
1. Ensinem seus �lhos sobre a sexualidade segundo instrução 
bíblica.
2. Ensinem seus �lhos sobre a pecaminosidade do coração 
humano e os perigos do pecado sexual.
3. Certi�quem-se que seus �lhos não estejam recebendo 
orientações que transgridam o Estatuto da Criança ou sejam 
contrários à orientação bíblica. Inteirem-se sobre o conteúdo 
escolar, participem das reuniões na escola, estejam atentos! 
4. Orem regularmente por seus �lhos e dependa da graça de Deus 
para instruí-los �rmemente no caminho da Sabedoria.
5. Apresente o Evangelho aos seus �lhos, pois é o poder de Deus 
para a salvação e para uma vida transformada.
6. Participe do Seminário “Criação de Filhos no Poder do 
Evangelho”, que acontecerá no dia 20/08, na IBCU.

A Bíblia nos ensina que o homem e a família que prospera, têm o 
seu prazer na Lei do Senhor a quem teme e anda nos Seus 
caminhos (Sl 128). Os �lhos são herança do Senhor para serem 
bem cuidados, educados e pastoreados conforme a Sua Palavra, 
sendo os pais, os privilegiados e principais responsáveis por todo 
esse cuidado.
Contrário a esses fundamentos, há um novo modelo de família e 
novos padrões sendo discutidos e apresentados pela nossa 
sociedade. Um desses desvios, diz respeito à sexualidade das 
crianças.
Gostaria de alertar os pais, educadores e líderes, para algumas 
questões que devem nos preocupar sobre iniciativas de alguns 
movimentos em nosso País que defendem a concessão de 
autonomia sexual a crianças. Como resultado de políticas públicas 
e estratégias da mídia, partidos políticos e organizações sociais, a 
erotização precoce da infância no Brasil tem avançado.  
Lamentavelmente educadores no seu ambiente escolar, propagam 
o ‘direito ao prazer sexual’ a crianças, em claro estímulo à pedo�lia.
Precisamos estar muito atentos quanto à orientação e educação 
sexual que devemos dar às crianças e ao que nossos �lhos estão 
recebendo dos seus educadores. Ao ler recentemente o livreto “ 
Educação Sexual para Crianças” da autoria de Guilherme Schelb (Ex 
Promotor de Justiça da Infância e Procurador a República), 
considerei a importância de despertar os pais para cuidados 
indispensáveis em defesa dos direitos da criança e, como cristãos, 
em defesa da verdade divina.
Os pais precisam considerar que a lei é expressa ao proibir a 
exibição a crianças de fotos, imagens ou desenhos obscenos, 
indicando ainda dois limites às revistas e publicações dirigidas ao 
público infanto-juvenil: os valores éticos e sociais da pessoa e da 
família. É importante considerar, também, que o Conselho Federal 
de Psicologia reconhece que ‘ além da menor experiência de vida e 
de menor acúmulo de conhecimentos, a criança ainda não possui a 
so�sticação intelectual para abstrair as leis (físicas e sociais) que 
regem o mundo, para avaliar criticamente os discursos que outros 

Adultos 

ANOTAÇÕES
Lidando Com a Nossa Ira Que É Pecadora | Dr. Robert Jones
Mensagem 1
O que é a ira, e quão justa é a nossa ira?

1. O que é a ira?

2. Quais iipos de ira são descritos na Bíblia?
Mc 3.1-6; Mc 10.13-16; Jo 2.13-17

3. Como discernir se a ira de alguém é justa ou 
pecaminosa?

Conclusão:
E quanto à sua ira? - Hb 1.9



ANOTAÇÕES

Mensagem 2
Como devemos lidar com nossa ira pecaminosa?

1. O que causa a ira pecaminosa? - Tg 4.1-3

2. Como podemos identificar e revelar os desejos 
pecaminosos?

3. O que devemos fazer com nossa ira pecaminosa?

4.  Quais são as ações e atitudes que se parecem 
com Cristo que melhor substituem a ira pecaminosa? 
Fp 4.10-13; Tg 4.6

Louvamos a Deus juntamente com Diego e Jessica 
Tamburus pelo nascimento do Martin no dia 15/07. 
Que o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria 
para criá-lo em Seus caminhos.

Nascimento

Comunicamos o falecimento da senhora Olga, mãe 
de Anabela Breda Chaves no dia 21 de julho. Aos 
familiares, a nossa oração para que Deus os conforte 
e fortaleça.

Falecimento


