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um dos que estavam com ele à mesa..." (Jo 12:2). 
Maria novamente escolhe, não só estar com o 
Senhor, mas também honrá-lo ungindo-lhe os pés 
com um preciosíssimo perfume: "Então Maria 
pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume 
caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou 
com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a 
fragrância do perfume." (Jo 12:3). Veja a avaliação 
que os seus próprios discípulos escolhem dar para 
tal ato:  "Os discípulos, ao verem isso, �caram 
indignados e perguntaram: Por que este 
desperdício?" (Mt 26:8). 

Enquanto Maria e Lázaro escolheram 
desfrutar do privilégio de estar com o Senhor, 
"...Marta servia..." (Jo 12:2). E nem era a sua casa! 
Estavam todos na casa de Simão, o leproso (Mt 
26:6). A pobre Marta não mudou suas escolhas, 
mesmo depois da repreensão que recebeu do 
Senhor na sua casa. 

Diante desses exemplos de escolhas, 
cabe-nos pelo menos dois autoexames:

Que escolhas têm nos impedido de desfrutar 
da comunhão com o Senhor?

Quando escolhemos priorizar outras coisas 
em detrimento do Senhor, o que isso nos mostra 
sobre a importância que damos a Ele?

Marta! Marta! Você está preocupada e 
inquieta com muitas coisas; todavia apenas uma é 
necessária.

"... certa mulher chamada Marta O recebeu em 
sua casa. Maria, sua irmã, �cou sentada aos pés do 
Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava 
ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, 
perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã 
tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe 
que me ajude! Respondeu o Senhor: Marta! Marta! 
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas; 
todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a 
boa parte, e esta não lhe será tirada." (Lc 10:38-42)

Cada irmã fez uma escolha. Maria escolheu 
deixar seus muitos afazeres para �car aos pés do 
Senhor e aprender com Ele. Marta escolheu 
desperdiçar a singular oportunidade de aprender 
com Jesus, pois tinha coisas, para ela, mais 
importantes para fazer. Note que ela �cou 
indignada com sua irmã Maria, pela escolha que 
fez, e até com o próprio Senhor, por apoiar sua 
escolha! De�nitivamente, Marta não achava 
importante desfrutar da presença e ensinos do 
Senhor!

O que as escolhas de cada uma revelam sobre 
elas?  Marta considerava um absurdo priorizar estar 
com Jesus em detrimento dos importantes afazeres 
da casa. Maria não perderia tal oportunidade, 
mesmo que a casa estivesse caindo! 

Em uma outra ocasião, alguns dias antes da 
morte de Jesus, Ele se encontra novamente com as 
duas irmãs e com seu irmão, Lázaro, a quem o 
Senhor havia ressuscitado. Neste encontro, Lázaro 
também escolhe não perder a oportunidade de 
desfrutar da presença do Senhor: "... sendo Lázaro 
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ATIVIDADES
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

ANIVERSARIANTES

"Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem 
esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe 
corresponda." (Gn 2.18)
Este mês senti na pele o que é isto. Um mês sozinho, longe da 
esposa, que foi passar um tempo em Campinas. E olha que 
Adão não tinha roupa ou louça para lavar, casa para arrumar, 
e nem precisava cozinhar. Ainda bem que Deus fez a mulher. 
Tá certo que deu uma dor de cabeça danada depois, mas 
agradeço pela minha esposa todos os dias. Antes que 
alguém me acuse de ser machista, já vou logo avisando que 
sempre dividimos os afazeres domésticos, e que este mês de 
estágio forçado e intenso só me ajudou a valorizar mais ainda 
minha "auxiliadora idônea" (versão Almeida).
Também percebi quanto somos um. Foi como se estivesse 
faltando minha metade. Ainda mas que tive que responder 
milhões de vezes a mesma pergunta a todo mundo que 
encontrava:
- E Tina?
Todo santo dia. Trezentas mil vezes por dia. Mesmo sabendo 
que ela estava em Campinas, com nossas filhas, cuidando da 
neta. Ainda assim perguntavam. E eu respondia, mostrava 
fotos e vídeos que elas enviavam, compartilhava de minha 
saudade, etc.
Bem, isto mostra que somos queridos aqui, temos amigos e 
pessoas que nos querem bem. O sertanejo é assim. Ele gosta 
de saber notícias, de compartilhar coisas de família. Isso abre 
portas, nos faz alguém igual a eles, pois família é muito 
importante para o sertanejo.
O trabalho na Quixaba está caminhando bem, e se 
consolidando. Temos alguns discipulados, fruto do trabalho 
de evangelização que os jovens fizeram em julho. Mas ainda 
não demos conta de todas as casas que foram visitadas.
As turmas de violão estão se consolidando. Já aconteceu 
aquela "seleção natural" dos desistentes e os persistentes já 
estão começando arranhar algumas melodias.   São duas na 
Escola Dionísio, uma na aldeia do Brejo do Burgo e uma na 
aldeia dos Xucuru-Kariri (atenção: ainda estou procurando 
desesperadamente um professor de violão de verdade!!!).
Bem, com todas as nossas deficiências, estas aulinhas ainda 
são um bom pretexto para estar junto com os jovens e 
adolescentes daqui, nos dando oportunidades para 
compartilhar da Palavra com eles. Vamos aprendendo juntos, 
caminhando, indo, falando..

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

23/10
Roseli Ahlgrimm

24/10
Felipe Fernandes
Lucas Costa
Melissa Melchiades
Silvia Cueva

25/10
Bruno Olympio
Camila Agnello
Cláudia Santos
Enoque Faria

26/10
Beatriz Mengoni
Giovanni Chiavaro
Giovanni Melo
Luiz Rossi
Sérgio Lovato

27/10
Aline Fahl
Caio Carvalho
Mariana de Paula

28/10
Clara Coelho
Cristiane Baptista
Manuela Rosa
Pedro Ligório

29/10
Ana Paula Freitas
Antonio Costa
Elizabete Pattaro
Osmair Rohwedder
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O que Deus quer de você?O que Deus quer de você?
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Fernando Leite Fernando Leite
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-

Curso

ADULTOS
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Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Oração Bruno Boroto

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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um dos que estavam com ele à mesa..." (Jo 12:2). 
Maria novamente escolhe, não só estar com o 
Senhor, mas também honrá-lo ungindo-lhe os pés 
com um preciosíssimo perfume: "Então Maria 
pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume 
caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou 
com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a 
fragrância do perfume." (Jo 12:3). Veja a avaliação 
que os seus próprios discípulos escolhem dar para 
tal ato:  "Os discípulos, ao verem isso, �caram 
indignados e perguntaram: Por que este 
desperdício?" (Mt 26:8). 

Enquanto Maria e Lázaro escolheram 
desfrutar do privilégio de estar com o Senhor, 
"...Marta servia..." (Jo 12:2). E nem era a sua casa! 
Estavam todos na casa de Simão, o leproso (Mt 
26:6). A pobre Marta não mudou suas escolhas, 
mesmo depois da repreensão que recebeu do 
Senhor na sua casa. 

Diante desses exemplos de escolhas, 
cabe-nos pelo menos dois autoexames:

Que escolhas têm nos impedido de desfrutar 
da comunhão com o Senhor?

Quando escolhemos priorizar outras coisas 
em detrimento do Senhor, o que isso nos mostra 
sobre a importância que damos a Ele?

Marta! Marta! Você está preocupada e 
inquieta com muitas coisas; todavia apenas uma é 
necessária.

"... certa mulher chamada Marta O recebeu em 
sua casa. Maria, sua irmã, �cou sentada aos pés do 
Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava 
ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, 
perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã 
tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe 
que me ajude! Respondeu o Senhor: Marta! Marta! 
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas; 
todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a 
boa parte, e esta não lhe será tirada." (Lc 10:38-42)

Cada irmã fez uma escolha. Maria escolheu 
deixar seus muitos afazeres para �car aos pés do 
Senhor e aprender com Ele. Marta escolheu 
desperdiçar a singular oportunidade de aprender 
com Jesus, pois tinha coisas, para ela, mais 
importantes para fazer. Note que ela �cou 
indignada com sua irmã Maria, pela escolha que 
fez, e até com o próprio Senhor, por apoiar sua 
escolha! De�nitivamente, Marta não achava 
importante desfrutar da presença e ensinos do 
Senhor!

O que as escolhas de cada uma revelam sobre 
elas?  Marta considerava um absurdo priorizar estar 
com Jesus em detrimento dos importantes afazeres 
da casa. Maria não perderia tal oportunidade, 
mesmo que a casa estivesse caindo! 

Em uma outra ocasião, alguns dias antes da 
morte de Jesus, Ele se encontra novamente com as 
duas irmãs e com seu irmão, Lázaro, a quem o 
Senhor havia ressuscitado. Neste encontro, Lázaro 
também escolhe não perder a oportunidade de 
desfrutar da presença do Senhor: "... sendo Lázaro 

ANOTAÇÕES
12 Homens com uma missão | O que Deus quer de você? - Texto: Miquéias
Introdução
Mq 1.1; Mq 6.1-2; Mq 1.2; Mq 1.9-16

Duas CERTEZAS que deve ter:

1ªCerteza: Apesar das impressões em contrário o 
pecado sempre leva à perda e destruição.
Pecados cometidos - Mq 2.1-3; Pv 6.16-17; Mq 3.2,11; 
Mq 6.10-11;  Mq 7.3,4; Mq 2.6-7; Mq 2.11; Mq 3.5-6

Consequências naturais - Mq 7.5-6

Juízos de Deus - Mq 1.3-7,12; Mq 2.3; Mq 6.13,16

É de dar dó - Mq 2.4; Mq 3.4; Mq 1.8; Mq 6.14-15; Mq 7.1; 
Rm 6.21; Gl 6.7



ANOTAÇÕES

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

2ªCerteza: Apesar dos pesares, você ainda pode 
desfrutar de toda bondade do Senhor
Reino messiânico - Mq 5.2

Tem à disposição a graça - Mq 3.8

Tem plenas condições de cumprir o que Ele quer?
Mq 6.6-11

Deus restaura - Mq 7.7-9,15,18-20

Conclusão: 


