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seu lugar e, respectivamente cada um tem o seu papel. Eu e 
você estamos nesta história que já tem o �nal de�nido e 
acredite o �nal não é o �m. 
Somente lendo o roteiro você saberá qual será desfecho no 
último capítulo e como o titulo deste texto é SPOILER, só 
posso dizer que o perfeito roteiro diz que todos estarão 
diante do autor e consumador de toda história. Alguns 
serão julgados/condenados a morte e outros viverão com 
Ele para sempre.
Como saber em qual cenário do capítulo da eternidade nos 
encontraremos?! O roteiro diz que “Deus amou o mundo de 
tal maneira que enviou seu �lho unigênito, para que todo o 
que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porquanto 
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o 
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele 
crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto 
não crê no nome do unigênito de Deus”. João 3:16-18
Enquanto vivemos as cenas desta história aqui na terra, 
temos a oportunidade de atuar nesta de diversas formas e 
uma delas é a cumprindo a ordem que o autor nos dá de 
soltar SPOILERS sobre a história eterna do amor de Deus 
para todas as pessoas com quem interagimos, dizendo que 
Ele, apesar de autor e consumador desta linda história não 
está distante, pelo contrário Ele quer se relacionar com seus 
personagens dando a cada um a oportunidade de desfrutar 
da Sua presença aqui e agora e também na eternidade. 
Como eu disse no começo, spoiler pode não ser tão ruim 
assim, principalmente quando tem um bom propósito que 
é dizer a todos que SÓ EXISTE SALVAÇÃO, LIBERDADE E VIDA 
ETERNA EM CRISTO JESUS.

Pablo Escobar morre e Frank Underwook vira presidente. Tá! 
Isso é obvio para quem já assistiu as séries Narcos e House Of 
Cards. Em Game Of Thrones a única coisa que posso dizer é: 
“winter is coming”, até porque eu não seria capaz de dizer que 
na temporada 7, haverá um grande confronto entre o 
exército de Daenerys e as forças do novo rei das Ilhas de 
Ferro. Euron será o principal inimigo da rainha e, em algum 
momento, irá capturar um de seus sobrinhos, Yara ou Theon. 
Dizem que existem dois tipos de pessoas: as legais e as que 
soltam spoilers. Para quem não sabe, o nosso amigo Google 
diz que Spolier “é quando algum site ou alguém revela fatos 
a respeito do conteúdo de determinado livro, �lme, série ou 
jogo. O termo vem do inglês, mais precisamente está 
relacionado ao verbo “To Spoil”, que signi�ca estragar. No 
popular seria o famoso ‘estraga-prazeres’ que �ca contando 
os �nais”. Às vezes dá raiva quando alguém faz isso, não é, 
mas já parou para pensar que o spoiler pode não ser tão ruim 
assim?! 
Vamos lá... Pense na história da humanidade como uma 
série, destas que a gente assiste no Net�ix. Nesta série, a 
Bíblia é o livro base. Tudo está neste livro que contém outros 
sessenta e seis livros, completos, com roteiros, tramas e tudo 
relacionado à história da humanidade e seus desfechos, 
sempre apontando para a perfeição do autor. 
Nesta série percebemos em sua primeira temporada, o 
Antigo Testamento soltando spoilers do Novo Testamento 
(segunda temporada) que por sua vez concretiza tudo no 
decorrer da história com seus momentos de clímax perfeitos, 
mas que ainda não acabaram (pois a história não acaba na 
segunda temporada)... 
A questão é que não se entende spoilers se não se envolver 
na série. Nesta série, a história contempla autor e 
personagens atuando. O autor se envolve com seus 
personagens. Eles se encontram, uma hora ou outra neste 
enredo eterno. O autor cuidadosamente coloca cada um em Igreja Batista Cidade Universitária | 18 de Setembro de 2016
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ATIVIDADES

18/09
Alana Fernandes
Beatriz Fernandes
Carla Coelho
Daniel Costa
Gabriela Silva
Isabela Barroso
Rogério Antunes
Silvana Gurgel

19/09
Emerson Copetti
Guilherme Lisbão
Luiz Claudio Sabaini
Luíza Oliveira
Márcia Santos

20/9
Érica Oliveira

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

Karen Zambelli
Matheus Brisolla

21/09
Amy Loures
Davi Falciroli
Débora Prandini
Leonardo Camargo
Rebeca Marinho
Suellen Canelhas

22/09
Adriana Couto
Bruno Bui
Elaine Fonseca
Letícia Sousa
Lohan Rossi
Mirian Fujiy
Nina Barroso

23/09
Daniel Pacci
Daniel Salgado
Filipe Zanelato
Mariana Ferreira
Michelle Leite

24/09
Cláudia Lisboa
José Batista Leite
Maria Celeste Silva
Mariana Eberlin
Nuno Carreiro
Roberto Brito
Roger Souza

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
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INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Joel e as calamidadesJoel e as calamidades

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

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
NoiteNoite

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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ALMOÇO

25.09
Domingo

Pizzaria Esposito | Barão Geraldo

Compre seu convite com Lucas Tamburus

Toda venda é revertida para missões

ADULTOS
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Adultos 

ANOTAÇÕES
Joel e as calamidades | Fernando Leite
Introdução
Jl 1.1; Jl 3.1

A calamidade chegou    
 Jl 1.2-3; Jl 3.2; Jl 1.4,7,11-12,10,16,18,20,9,13,17,9,12,16

Perspectivas da calamidade

 1ª Reação - Lamento, choro, clamor e ...   
Jl 2.1-3,6,10-11; Jl 1.5,8,11,13

2ª Reação: Cultivar esperança   
Jl 1.15; Jl 2.11-13,17



ANOTAÇÕES

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

3ª Reação: Ficar de olho nas implicações Futuras   

Caso de arrependimento
 Jl 2.18-20,22-25,28-32,21,26

Retribuição aos inimigos  
Jl 3.1,16,2,11,4,19,2-3,5-6;12,14,4

Vale da Decisão

Conclusão:

Agenda de Pastores
De 14 a 27 de Setembro, o Pr. Wagner Fonseca estará
de férias.


