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presos em nossos círculos de a�nidades ou centrados 
em nós mesmos ou apenas nos nossos próprios 
interesses e não nos consideramos ou reconhecemos 
como instrumentos de transformação além das 
fronteiras que nós mesmos estabelecemos. Mas, não é 
isso que vemos no texto bíblico. Há um propósito 
muito maior e melhor do que a busca pela nossa 
própria realização e conforto. O plano de Deus para 
seus �lhos é muito mais elevado! Deus está em Cristo 
Jesus resgatando a humanidade caída para 
transportá-la para o Seu Reino e progressivamente 
conformá-la à imagem de Seu Filho. Ele nos escolheu 
e capacitou para participarmos do Seu plano de 
crescimento e edi�cação da igreja e as mudanças 
genuínas e profundas acontecem mediante o 
ministério da Palavra, quer seja ele público ou pessoal 
e privado e isso deve nortear e fundamentar os nossos 
relacionamentos e aconselhamentos. 
Como cristãos, não venceremos a batalha contra o 
pecado e nem �caremos mais parecidos com Cristo se 
não ministrarmos a Palavra uns aos outros. Re�ita 
sobre o quanto você tem sido instrumento de 
transformação na vida de seus irmãos, sua família, no 
seu dia a dia. Quando e como você tem ministrado a 
Palavra ou aconselhado biblicamente nos seus 
relacionamentos? Nada se compara à Igreja de Cristo! 
Que grande privilégio fazer parte dela! Que o Senhor 
da igreja nos use como Seus instrumentos de 
transformação!

Não havia no tempo em que foi estabelecida e nem há 
nos nossos dias nada que se pareça com a igreja de 
Cristo. Além da sua origem e natureza divina, sua 
constituição, propósito e destino são divinos. Ela é 
singular! Um dos fatores que a distingue de qualquer 
outra associação ou organização é que sendo ela um 
organismo vivo, cada membro que faz parte dela por 
ter sido regenerado em Cristo e recebido como �lho em 
Sua família é um representante de Deus na vida dos 
irmãos e instrumento de transformação e edi�cação.
Como membros da Sua igreja Deus nos escolheu para 
sermos instrumentos de transformação na vida dos 
outros da mesma família. Há muitos privilégios e 
responsabilidades, bem como diversidade na igreja de 
Cristo. Mas o que nos une é Cristo e o alvo é a 
maturidade e não simplesmente a membresia. 
As Escrituras declaram que transformação pessoal e 
crescimento acontecem quando nossos corações são 
transformados pela graça de Deus e as nossas mentes 
são renovadas pelo Espírito Santo. É Deus quem nos 
transforma e Ele opera essa transformação e 
crescimento à medida que a Sua Palavra é transmitida, 
ensinada, aconselhada e praticada.
Em Efésios 4.11-16, ao descrever a igreja como Corpo, 
Paulo transmite muito bem através dessa �gura, a ideia 
do plano de Deus para que o alvo da maturidade cristã 
seja alcançado. Deus concede líderes à igreja para 
equipar, treinar, preparar cada membro tendo em vista 
a sua própria edi�cação e também a transformação e o 
crescimento dos outros. Esse corpo cresce à medida que 
cada um faz a sua parte.
A metáfora do corpo evidencia também o propósito 
cuidadoso na igreja. Temos a responsabilidade de 
cuidar uns dos outros! O problema é quando �camos 
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ATIVIDADES

04/09
Cristiane Nunes
Diogo Lopes
Elena Puccinelli
Patrícia Santos
Paula Costa
Pedro Nogueira
05/09
Gabriel Oliveira
Giulia Badan
Maria Eduarda Higa
Romulo Guimarães
Walter Mahfuz
06/09
André Lessa
Caio Puglia
Lúcia Neves

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

Nelson Peregrino
Welbe Bragança
07/09
Heitor Silva
Liliam Camargo
Lucelene Leite
Mirian Jovanini
Rosely Campos
Thaís Gama
08/09
Alexandre Mingone
Elione Souza
Gabriel Cruz
João Paulo Martins
Leticia Alonso
Luca Rebouças
Luiz Munhoz

Manuella Belizário
Maria Frungilo
09/09
Carolina Libanori
João Kallaur
Lucielen Ortinho
Marcos Bon�m
Valdomiro Ghencev
10/09
Mayline Mendes
Natália Vasconcelos
Pedro Puglia
Priscila Jarske
Raquel Campos
Rosana Rossetto
Suzete Chiarinotti

ANIVERSARIANTES

Este mês, tivemos a alegria de encontrar nosso filho 
Marcelo e sua família que, depois de quatro anos vivendo 
no Seminário Teológico de Dallas, voltaram para iniciarem 
o trabalho que Deus tem preparado para eles aqui no 
Brasil.
A Amanda tem sofrido com baixa resistência e está 
realizando exames que vão direcionar um tratamento. Eles 
foram bem acolhidos pelos irmãos em Campinas e, estão 
recebendo todo o apoio necessário.
Foi muito bom também receber em nossa casa a Mariana 
e suas crianças. O Daniel ministrou um curso para líderes 
em Bebedouro durante uma semana e a deixou conosco. A 
vovó vibrou com essas visitas.
A Marília continua firme em seu novo projeto junto ao 
Seminário Bíblico Palavra da Vida e a Marina continua 
conosco firme para mais um semestre de estudos em seu 
curso de Nutrição. Também colabora na igreja que 
freqüentamos.
Eu e a Izilda continuamos em nossa rotina de trabalho, 
semeando a Palavra de Deus. Este mês ela teve também a 
oportunidade de compartilhar para um grupo de senhoras 
da Segunda Igreja Batista de Araraquara.
Enfim, foi um mês em que pudemos ver a soberania e 
misericórdia de Deus sobre nossa vida mais uma vez.
Uma das passagens bíblicas que nos tocou neste mês foi: 
“Feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se 
encontra os caminhos planos, o qual, passando pelo vale 
seco, faz dele um manancial; de benções o cobre a 
primeira chuva”  (Salmos 84:5-6).
Pedidos de oração:
- Pela saúde da Amanda e o acompanhamento que ela 
precisa;
- Pela Nara (Meva) que continua em sua luta contra o 
câncer;
- Pelo nosso trabalho de evangelização.
Agradecimentos:
- Pela bondade de Deus para com a nossa família;
- Pelos irmãos que nos apóiam com fidelidade nesse 
trabalho evangelístico;
- Pelo conforto que recebemos do Senhor quando 
passamos pelos vales secos.

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



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Somos uma ComunidadeSomos uma Comunidade

-- -

Oswaldo Carreiro Oswaldo Carreiro

CULTOS

-

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
NoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoiteNoite

Curso

9h30 às 11h00

Apocalipse Abdênago Lisboa C6ADOLESCENTES

ADULTOS
A mensagem de Ezequiel C3Luiz Riscado

C5Dante StopigliaHebreus

O maior milagre de Jesus: A salvação João Mengaldo C1
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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
“

“
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Adultos 

ANOTAÇÕES
Somos uma Comunidade | Oswaldo Carreiro
Introdução
Ef 2.19-22

I. Uma Comunidade Única:
Mt 16.18; 2 Pe 1.4; Ef 3.6; Ef 1.22,23; Ef 1.12-14; Rm 15.17; 
Cl 1.28

II. O Alvo da Maturidade:
Ef 4.13-16; Rm 8.28,29; Ef 4.11-12

III. O Compromisso de cada um 
Ef 4.11-16; Cl 1.28; 2 Tm 3.16-17; Rm 5.14; 1 Ts 5.14; Gl 6.1,2



ANOTAÇÕES

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

Conclusão:
A Bíblia pressupõe que todos os cristãos...

Tarefa:

*Este irmão está em processo de ser recebido como 
membro. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que 
desabone a doutrina ou conduta dele , 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:

- Gustavo L.M.P. Rodrigues

- Caroline Guissi - Valter Sanerip - Naimi Sanerip

Membros recebidos por testemunho:
- Priscila Franchini

Membros recebidos por batismo em 14/08/2016
- Alexsandro Toaldo
- Ricardo Silva
- Luiz Fernando Perez
- Matheus Correia
- Suzana Santos
- Gabriel Chaves

- Gustavo Alves
- Daniel Albarelli
- Patrícia Barbiero
- Amanda Carvalho
- Roberta Tsunoda
- Thales Pereira

- Walter Lima
- Pedro Puglia
- Caroline Lourenço
- André Blandy
- Rosane Lima

- Carolina Capodalio

Membro transferido para outra igreja:
- Vivian Ulguim
Membro desligado por ausência prolongada:

- Maria Paula M. Moraes

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Igor e Raquel Belan 
pelo nascimento do Lucca no dia 30/08. Que o Senhor 
dê aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo em Seus 
caminhos.


