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“Atendei, agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã, 
iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e 
negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o 
que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois, 
apenas, como neblina que aparece por instante e 
logo se dissipa.” (Tg 4.13-14).

Deus é o Senhor do tempo e soberano sobre 
tudo o que acontece.

“Portanto, vede prudentemente como andais, não 
como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, 
porque os dias são maus.” (Ef 5.15-16)

Cabe a nós aproveitar cada momento e vivê-los 
de maneira sábia, administrando bem o tempo 
que Deus nos tem dado e honrando-o em tudo o 
que �zermos, e este é o tempo - agora.

Bons tempos foram aqueles...
Eu gostaria de ter mais tempo para...
Como o tempo passou rápido...

Estas e várias outras a�rmações estão bem 
presentes no nosso dia-a-dia. Expressões que, hora 
demonstram um saudosismo, hora frustração ou 
ainda surpresa. Sentimentos e impressões que 
estão relacionadas ao que não temos controle, o 
tempo.

Por vezes gostaríamos de voltar ao passado, 
reviver momentos agradáveis que passamos com 
pessoas e em lugares que de alguma maneira 
marcaram nossas vidas; ou então, diante do 
corre-corre da vida, somos “atropelados” pelos 
compromissos, obrigações, prazos a serem 
cumpridos, relacionamentos nos quais 
gostaríamos de investir mais tempo e surge o 
desejo de ter um dia com um pouco mais que 24 
horas, ou mesmo que tempo passasse um pouco 
mais devagar, como se assim pudesse ser melhor 
aproveitado.

Diante deste que age em todos, sem que nenhum 
ser humano possa controlá-lo – o tempo - vale a 
pena considerarmos o que as Escrituras nos dizem:
“Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo 
para cada propósito debaixo do céu... Ele fez tudo 
apropriado ao seu tempo” (Ec 3.1, 11a). 
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Este é o tempo!



ATIVIDADES

07/08
Cláudia Giardiello
Marina Neves
Rafael Neves
08/08
Carolina Lovato
João Vitor Pattaro
Rafael Silva
Samuel Silva Jr.
09/08
Alexandre Guimarães
Eduardo Silva
Fabio Figueiredo
João Augusto Pereira
Letícia Alonso
Marcia Prego

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

Melissa Berti
10/08
Alexsandro Toaldo
Aline Fernandes
Henry Soares
Nilva Lataro
Vitor Ferreira
William Salgado
11/08
Carolina Puccinelli
Felipe Tamburus
Julia Nogueira
Leticia Bassani
Lucas Silva
Maica Oliveira
Sophia Pereira

12/08
Felipe Baptista
José Guerin
Lívia Lino
Murilo Oliveira
Samuel Guimarães
Vanessa Maza
Victor Gadelha
13/08
Andréa Momente
Elismere Machado
Klibelle Pereira
Lilian Souza
Marcos Pereira
Micael Pereira

ANIVERSARIANTES

Acabo de regressar de El Salvador, onde Ruth e eu servimos 
no Encontro de Formação de Líderes (ENFOL) da região que 
engloba o México, a América Central e o Panamá. Nesse 
encontro tivemos a participação de aproximadamente 130 
estudantes e obreiros buscando preparar-se para a missão 
no mundo estudantil. Ruth esteve ensinando no livro de Jó e 
eu no evangelho de Marcos. Também demos um workshop 
sobre a construção de famílias saudáveis, que nos ajudam a 
ser íntegros e fiéis ao Senhor em missão.
Esse meio de ano é bem intenso para a nossa equipe de IFES 
para a América Latina. Além do ENFOL tivemos o encontro 
de formação de líderes para a região Andina (Equador, 
Colômbia, Peru e Bolívia); uma viagem de um companheiro 
da equipe a Cuba para preparar a conferência missionária 
que realizaremos lá na Páscoa do próximo ano; também a 
viagem de duas outras integrantes da nossa equipe para 
servir como mentoras no encontro global de líderes jovens 
que o Movimento Lausanne está realizando na Indonésia.
Quanto ao programa de mentoria e formação de líderes 
jovens de todo o mundo que a IFES está organizando, a 
Iniciativa Global da IFES, estamos na fase final de seleção. 
Não será tarefa fácil, já que serão somente 15 a 18 
participantes na primeira turma, e 136 candidatos de alto 
nível, de diversas partes do mundo, se inscreveram. Por favor 
orem pela seleção final e pelo primeiro encontro que 
teremos ao final de novembro, na Inglaterra.
Para agradecer
- Pela bom encontro de formação de líderes em El Salvador, 
e pela oportunidade de viajar e servir junto com a Ruth;
- Enquanto estávamos viajando, nossas filhas Ana Júlia e 
Carolina participaram de um Acampamento para filhos de 
missionários organizado pela Associação de Missões 
Transculturais do Brasil. Elas voltaram muito animadas por 
compartilhar a sua história e por identificar-se com muitos 
outros adolescentes de famílias missionárias.
Para interceder
- Pelas viagens que farei a Bolívia e Venezuela no mês de 
setembro. Mais detalhes no próximo update.
Muito obrigado pelo suporte e carinho a toda nossa família 
em missão.

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

Ricardo e Ruth Borges
borgesrw@gmail.com



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Testemunhas da VidaTestemunhas da Vida

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
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ADULTOS

Como é notório, o número de bebês de 0 a 3 anos 
tem aumentado.
Necessitamos de mais pessoas integrando a 
equipe de cuidado para com os pequenos. 
Para isso, realizaremos um treinamento com as 
pessoas interessadas em servir ao Senhor nesse 
ministério.

Homens e Mulheres são bem-vindos!

FICOU INTERESSADO (A)? 
Envie um e-mail para: 
semear.ibcu@gmail.com



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 | Testemunhas da Vida - 1Jo 5.7-13

Adultos 

ANOTAÇÕES

Introdução
1Jo 5.9; Dt 19.15; Mc 14.56,59; 1Jo 5.9-10

1ª Testemunha: A Água    
1Jo 5.6-8; Jo 19.34-35; Jo 1.29-34; Mt 3.11,13,16-17    

2ª Testemunha: O sangue
1Jo 5.6-8; Jo 19.34-35; Sl 22.7-8,14-18; Mt 27.45,51-54;
Hb 10.19-20; 2Co 5.21 



ANOTAÇÕES
3ª Testemunha: O Espírito
1Jo 5.6-8; Jo 1.1-2,14; Jo 16.28; 1Pe 1.10-12; Mt 1.18-20; 
Mt 3.16; Mt 4.1; At 10.38; Jo 15.26

 

Conclusão: Para que esse testemunho?
1Jo 5.8-9,10,11-12; Jo 17.3; Jo 10.10; Jo 20.30-31;
1Jo 5.13; 1Jo 5.13

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

Louvamos a Deus juntamente com Luiz Fernando e 
Bruna Ferreira pelo nascimento da Lívia no dia 
17/07. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-la em Seus caminhos.

Nascimento

• De 09 a 19 de agosto, o Pr. Fernando Leite estará 
de férias;

Agenda de Pastores:


