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tempo o bastante para ouvir as respostas: “como você 
está hoje?”, ou “como você está se sentindo?”, ou “como 
foi sua semana?”. Talvez você possa ser ousado o 
bastante para perguntar “como posso orar por você?”.

Saí para jantar com um amigo outro dia e ele 
disse ao garçom: “nós gostaríamos de orar antes de 
comer. Como eu posso orar por você?” O garçom foi 
pego de surpresa e resmungou “eu não acho que seja 
preciso você orar por mim” antes de se afastar de nós. 
Mas ele voltou cinco minutos depois e disse “eu soube, 
recentemente, que minha namorada está grávida e 
estou apavorado com a ideia de ser pai. Você poderia 
orar por mim sobre isso?”

Que oportunidade incrível de ser luz na vida 
desse homem! E como tudo começou? Porque meu 
amigo viu aquele garçom como uma pessoa – não 
apenas como um garçom – e interagiu com ele como 
pessoa.

E quanto a você? Especialmente em lugares que 
você frequenta, veja as pessoas como pessoas, interaja 
com elas como pessoas e seja uma luz no 
relacionamento que surgir disso.

Por Paul Tripp -  Original em PaulTripp.com - Extraído: 
http://todahelohim.com/2016/04/pessoas-sao-pessoas.html

Depois dos atentados  em 11 de Setembro, tive 
uma conversa de cortar o coração com o gerente de um 
restaurante que funcionava em uma das torres. Ele me 
disse “não consigo me livrar do luto de nunca ter visto 
aquelas pessoas como pessoas. Eles eram meus 
garçons, cozinheiros, auxiliares de limpeza, an�triões – 
mas eu nunca os via como pessoas”.

Aos prantos, ele disse “fui a funeral após funeral 
dos meus empregados e sentei com os pais, as esposas 
e os �lhos deles. Ouvi histórias de vida e agora aquelas 
pessoas são, de fato, pessoas para mim. Mas elas se 
foram”.

Enquanto eu escutava a história daquele gerente, 
sentia uma culpa enorme, porque eu faço a mesma 
coisa quase todo dia. Eu interajo com muitas pessoas, 
mas não as vejo como pessoas. Aquela é a garota do 
caixa. Aquele é o atendente do estacionamento. Ela é a 
camareira. Ele é o vendedor da loja de ferramentas.

Em muitas ocasiões, esqueço que elas são pessoas 
reais. Aos meus olhos, elas existem simplesmente para 
realizarem tarefas. Mas aos olhos de Deus, elas têm 
uma história e um passado sofrido. Elas têm um coração 
e desejam ser amadas. Elas têm medos e preocupações. 
Elas vivem com esperanças e sonhos.

Se você quer viver como luz no mundo, peça a 
Deus que lhe dê olhos, ouvidos e coração capaz de ver 
as pessoas como pessoas. Então, interaja com as 
pessoas como pessoas. Pergunte coisas a elas e �que lá 
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ATIVIDADES

31/07
Ariel Couto
Douglas Mazzel
Eliana Teixeira
Igor Kaize
Isabella Tamburus
Letícia Maza
Marina Berti
Natã Santos
01/08
Graziela Coutinho
Manuel Teixeira
Marly Simoni
Mateus Machado
02/08
Ascelino Almeida

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

Nina Vicente
Rosa Cia
03/08
Bianca Maza
Debora Melchiades
Donald He�ernan
João Vitor Toniatti
Louise Loures
Noah Vicente
Timothy Lipsi
04/08
Damaris Silva
Uriel Lopes
05/08
Cleonice Lamarque
Giuseppe Dimárzio

Lucas Cintra
Lucineide Soares
Marcelo Landucci
Maria do Carmo Albino
Suely Temple
Vitor Mattos
06/08
Bruno Lattaro
Elaine Pereira
Lais Prates
Kricha Lisatchok
Pedro Henrique Lopes
Raquel Matos
Roni Silva

ANIVERSARIANTES

Começamos o mês recebendo em casa a dupla Butuen & Corbett 
que vieram especialmente para registrar nosso trabalho e mostrar 
na conferência missionária. Pouco tempo depois, nos encontramos 
novamente. Estivemos duas semanas em Campinas para 
participar, juntamente com outros missionários e parceiros em 
missões, de um retiro na cidade de Morungaba e da conferência 
missionária da IBCU.
Foi extremamente gratificante e edificante estar lá ouvindo de 
nossos colegas distantes o tanto que Deus tem feito nos campos 
afora. Tivemos oportunidade de compartilhar e divulgar nosso 
ministério pelos sertões baianos em várias oportunidades, 
revimos os velhos irmãos, nos demos conta que o tempo voa: 
ontem estávamos com os filhos pequenos correndo à nossa volta. 
Hoje com os netos.
Foi muito gostoso também passar um tempo com nossa família, 
principalmente com Alice, nossa netinha. Durante todo o tempo 
que estivemos juntos havia alegria, mas também aquela pontada 
de tristeza. Sabia que em breve estaríamos longe, só ficando a 
saudade daquele cheirinho gostoso de nenê e o sorriso delicioso 
que ela nos presenteava todas as manhãs. Esta é a parte difícil.
Enfim, voltamos com o coração apertado, mas com as baterias 
carregadas, cheios de gás, prontos para recomeçar com tudo. Mas 
ao invés disso, só zica. Não a Zika do mosquito, outras. Perdemos o 
voo, fomos relocados em outro;  o trecho de Salvador – Paulo 
Afonso foi cancelado e nos colocaram para voltar de ônibus e para 
completar, extraviaram nossa mala. Assim que chegamos aqui, 
João e Bia (que haviam voltado antes) relataram que domingo 
passado ocuparam a escola para realizar um bingo bem no horário 
do nosso estudo bíblico. Segunda feira o clima está frio, o tempo 
chuvoso, o céu cinza aumentando a deprê. Na escola, querendo 
encontrar os alunos para retomar as aulas e contar aos alunos 
sobre os violões que ganhamos, faltaram todos. Tina esperançosa 
em começar as aulas de reforço, o diretor não se encontrava nem a 
coordenadora, e havia já uma professora  na sala do programa 
“Mais Educação”... 
Bem, creio estas coisas acontecem na vida de todo mundo. 
Acontecem para que a gente saiba que “nem tudo são flores”, que 
a vida é feita de altos e baixos, de lutas e vitórias, de chegadas e 
partidas,  alegrias e tristezas. Deus nunca prometeu que tudo seria 
perfeito. Prometeu sim que estaria com a gente em toda e 
qualquer situação: nas horas boas e nas mais difíceis também! 
Aprendamos a confiar, a esperar, a viver contentes em toda e 
qualquer situação.

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

Reinaldo e Tina Bui
retinabui@yahoo.com.br

*Férias



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Vencedor na féVencedor na fé

Saulo Tamburus- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

PASTORES

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

As Bem-Aventuranças Lucas Fonseca

Como ensinar a Bíblia para
crianças de 04 a 11 anos Ministério Semear C3

Classe de Integração Ministério Integração C5

C4A mente de Cristo Erasmo Cardoso

Leis dos homens ou leis de Deus? Juscelino Mendes PS

C6Buscando a excelência no casamento Adalberto Vargas

C2Grego instrumental Guilherme Wood

Chalé 2

JOVENS Amor e Sexo Paulo Alves e Lucas Lyra Mz

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Seitas e Heresias Wagner Fonseca C6ADOLESCENTES

ADULTOS
A mensagem de Ezequiel C3Luiz Riscado

C5Dante StopigliaHebreus

O maior milagre de Jesus: A salvação João Mengaldo C1



Ceia do Senhor
07 de AGOSTO às 08h30

Próximo Domingo!
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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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O que você deve saber | Vencedor na fé - 1Jo 5.1-5

Adultos 

ANOTAÇÕES

Introdução
1Jo 5.4-5; 1Jo 2.13; Ef 6.12; 1Pe 5.8; 1Co 5.57; Rm 8.36-37

1ª Marca do Vencedor: A fé em Jesus
1Jo 5.4; Ef 2.8-9; 1Jo 5.1; 1Pe 1.10-11; 1Jo 5.5

2ª Marca do Vencedor: O amor por Deus e os seus
1Jo 5.1

Amor a Deus - Lc 7.36-47

Amor aos nascidos - 1Jo 5.1



ANOTAÇÕES
3ª Marca do Vencedor: A obediência aos mandamentos
1Jo 5.2-3; Jo 14.21; Mt 28.18-20

 

Não são penosos - 1Jo 5.3; Mt 11.29-30; Rm 12.2

Conclusão: O que estamos vencendo
1Jo 5.5; 1Jo 5.1-5

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como 
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que 
desabone a doutrina ou conduta deles, procure um dos 
pastores dentro de 15 dias, após este prazo serão 
automaticamente aceitos como membros.

Membresia
Membros a serem recebidos por transferência: (*)

Membros recebidos por transferência:

- Júlio César Oliveira
- Flávia Garcia
- Vivian Rodrigues
- Fabio Baptista

- Fernando Moraes
- Carlos Vilas Boas
- Marli Ferreira

-Raphaela Moraes
- Neiva Vilas Boas

- Vanessa Camargo
- Renato Ferreira

Membros desligados por ausência prolongada:
- Jaqueline Santos
- Drieli da Silva
- Cleodete da Silva

Membro desligado: (geogra�camente distantes)
- Alexandre Pinto

- Juliana Rohwedder
- Nayara  Silva

- Sanna Sousa
- Vanessa Lacerda

- Denise Oliveira
- Ariel Mogor
- Roberta Toaldo
- Cristiane Baptista

- Eduardo Garcia Jr
- José Guerin
- Caroline Guissi

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.ibcu.org.br/boletim


