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aguardamos uma indicação sua para as 
seguintes funções:
- Ancião: um homem que seja reconhecido por 
seu caráter cristão, família exemplar e 
capacidade de apresentar as Escrituras, como 
de�nido em 1Tm 3.1-7 e Tt1.5-11

- Conselho Fiscal: uma pessoa que tenha 
capacidade de avaliar a documentação 
�nanceira e contábil da IBCU para dar parecer 
sobre a idoneidade e práticas por parte dos 
administradores.

Para indicar alguém para uma destas 
posições, você deve fazê-lo por e-mail para 
indique@ibcu.org.br

Ore por esta liderança a ser formada.

Comissão de Indicação:
- Fernando Leite
- Henrique Blandy – Relator
- Lucas Tamburus

Estamos saindo de eleições municipais e 
também estamos em ano de eleições dentro da 
IBCU.

A IBCU é liderada por um Colegiado que 
tem dois anos de mandado, que é formado por 
seus pastores, coordenadores de ministérios e 
anciãos. Além disso, a IBCU tem seu Conselho 
Fiscal cuja responsabilidade é examinar e 
relatar à Assembleia da igreja a maneira como 
os gastos são feitos, se estão conforme as 
políticas estabelecidas, princípios de 
integridade e melhores práticas.

Para que estas posições sejam ocupadas, a 
igreja como um todo pode indicar seus 
membros para as posições necessárias. Estes 
nomes serão avaliados e aprovados pelo 
Colegiado reconhecendo as quali�cações 
necessárias segundo as Escrituras. Dentre os 
nomes aprovados pelo Colegiado, a Comissão 
de Indicações apontará os nomes a serem 
levados à Assembleia da IBCU, e esta 
referendará ou não tais indicados. A Comissão 
de Indicações é composta de três nomes: o 
Presidente da IBCU, um Coordenador de 
Ministério e um Membro da IBCU, estes, 
escolhidos pelo Colegiado.

Considerando esta necessidade e processo, 
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Fernando Leite
fleite@ibcu.org.br

Indicações Conselho Fiscal & Colegiado 



ATIVIDADES

09/10
Beatriz Veris
Larissa Stopiglia
Leticia Silva
Luiz Filipe Ferreira
Mariângela Sichmann
Matheus Faveri

10/10
Adalberto Machado
Alda Steinscherer
Bruno Silva
Fábio Violin
Frederico Vieira
Matheus Maudonnet
Nelson Joanine
Tatiane Silva
Thiago Ferrari
Vinicius Santos

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

11/10
Denise Motta
Joseli Ribeiro
Rebecca Behar
Sandro Santos

12/10
Alexandre Mingone Filho
Brenda Leite
Cleide Spoliante
Gabriel Anami
Guilherme Camargo
Rafael Leite

13/10
Adriana Bragança
Priscila Corilow
Romolo Tacchelli

14/10
Cristina Camargo
David Aguilar
Igor Souza
José Augusto Santos
Priscila Siqueira
Roberta Tsunoda
Sandra Brito

15/10
Elisabeth Vieira
Isabella Medeiros
João Marcos Souza
Pedro Oliveira

ANIVERSARIANTES

Nunca cansamos de agradecer o apoio que recebemos de 
vocês. Saibam e sintam-se parte do ministério que 
desenvolvemos no Norte do Brasil!

O mês de setembro começou com planejamento. Durante o 
primeiro final de semana, toda a equipe PV-Norte se reuniu 
para planejar o ministério. Celebramos o que já foi alcançado e 
estabelecemos algumas metas na expectativa de 
aperfeiçoarmos ainda mais o ministério e alcançarmos ainda 
mais pessoas.
Este ano, tivemos a alegria de receber o pastor Edson Rodrigues 
para ministrar a disciplina "Estratégias Missionárias" para os 
alunos do segundo e terceiro anos do IMPV. Sempre é uma 
alegria tê-lo com a gente. Os alunos foram desafiados a pensar 
mais alto e em novas possibilidades de alcance missionário. 
Agradecemos a liderança da IBCU que permite seus pastores 
ministrarem em outros ministérios.

Desde de novembro de 2012, surgiu um movimento de 
mobilização muito interessante no Brasil VOCARE. Trata-se de 
um movimento, sob a liderança da AMTB (Associação de 
Missões Transculturais Brasileiras), que reúne organizações, 
agências missionárias e ministérios que levam a sério a 
juventude e também a experiência espiritual do chamado de 
Deus. O VOCARE concentra seu principal e maior evento no 
mês de abril de cada ano na cidade de Maringá-PR. Porém, a 
liderança do VOCARE deseja promover encontros regionais 
visando alcançar ainda mais a juventude brasileira. No dia 17 
de setembro, ocorreu o primeiro encontro regional do VOCARE 
no PV-Norte. Na ocasião, 450 jovens participaram de palestra, 
louvor, orientação vocacional, conversas e vivência missionária. 
Esperamos dar nossa contribuição à igreja da região, no esforço 
de ajudar a juventude cristã a assumir um compromisso maior 
com a vocação que recebida em Cristo.

Durante os dias 19 e 22, eu (Richard) participei da conferência 
trienal da AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica 
da América Latina) na cidade de Quito, Equador. O tema da 
conferência foi o Impacto da Educação Teológica em várias 
áreas: igreja, sociedade, vida dos alunos e na missão. Foi 
importante atualizar a compreensão destes temas e firmar 
laços de cooperação para o ministério. Na ocasião, demos 
entrada no processo de reconhecimento por parte da AETAL. O 
processo é longo e requer auto avaliação cuidadosa em vários 
aspectos do IMPV.
Obrigado pelas orações!

Motivos de Oração
1. Agradecer o sustento e as oportunidades de ministério;
2. Pedir por sabedoria e santidade para cada dia;
3. Pedir pelo crescimento físico, emocional e espiritual dos 
filhos: Ruth (15 anos) e Nathan (13 anos).

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 Yohana Oliveira
richardoliveira@pvnorte.com.br



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

O Soberano
Senhor retribuidor

O Soberano
Senhor retribuidor

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Oração Denise Motta

O Rei Salomão e as tentações de sexo,
dinheiro e poder Alex Souza e Leonardo Salgado C5

C6As Parábolas de Jesus Willing Sgnolf

PSPneumatologia | O Espírito de Deus
e a sua atuação Vlademir Hernandes

C4A História das Missões Paulo Adolfo

Chalé 2

JOVENS A fé na era do Ceticismo Ariel Mógor e Glauco Moreira MZ

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

- - TendaADOLESCENTES

ADULTOS
Conversa Franca: De pai para �lho C3Ministério de Homens

Classe de Integração C6Ministério de Integração

C5Marcelo BertiTeologia de Cristo

Métodos de Estudos Bíblicos e
Di�culdades Bíblicas Marcelo Feltrin C3
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Adultos 

ANOTAÇÕES
12 Homens com uma missão | O Soberano Senhor retribuidor - Texto: Obadias
Introdução
Ob 1 

Visão de Deus
Soberano
Ob 1,4,5-6,7,8-9

Retribuidor
Ob 15



ANOTAÇÕES

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

Pecado a ser tratado
Soberba   
Ob 3,8, Dn 5.20,22; Pv 6.16-17; Pv 16.18; Ob 3 

Prazer no mal do inimigo
Ob 11-13; Pv 24.17-18; Ob 13-14,10,16; Gl 6.7

Por �m, o que podemos esperar?  
Ob 17,20-21    

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Lucas e Camila 
Lattaro pelo nascimento do Fred no dia 03/10. Que o 
Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo 
em Seus caminhos.


