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assim, com o intuito de esclarecer nossas 
tendências e providências teremos uma 
reunião com os interessados para 
esclarecimento dessa situação e planos. Essa 
não será uma reunião de consulta, mas de 
esclarecimento e você que está interessado 
pode vir para a reunião no domingo 13/11, às 
11h15min, no auditório da IBCU.

Aguardo vocês!
Abraço!

Os nossos tempos de�nitivamente se 
caracterizam por mudanças. Os avanços 
tecnológicos, o aumento do conhecimento, as 
facilidades dos transportes e as demandas 
globais fazem com que estejamos 
continuamente aprendendo novas formas de 
se fazer algo, tenhamos que nos deslocar  e 
inclusive mudar para lugares longínquos. 
Essas mudanças implícitas à vida moderna 
afeta-nos inexoravelmente.

Além destes fatos, a vida em si traz 
novas fases e mudanças que requerem 
adaptação e essa também é realidade na vida 
da IBCU, que sofre as consequências dessa 
dinâmica que acaba por nos levar à 
necessidade de alterações e adaptações no 
ministério da IBCU a partir de Janeiro/17, 
quando dois membros fundamentais no 
ministério da IBCU, Denise e Rose, se afastam 
de suas responsabilidades  depois de servir por 
décadas na IBCU à frente do SEMEAR, PREAS e 
na ADMINISTRAÇÃO. Essas mudanças 
demandam adaptações importantes na 
estrutura e pessoal, o que traz perguntas: O 
que acontecerá? Como será? Quem fará?

Por estes motivos, creio que vários de 
nós temos essa preocupação e já oram por isso, 
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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

Em nossas visitas semanais a Fundação Casa, sempre 
encontramos situações diferentes. Ao terminar a última 
reunião, Pedro Luis um adolescente presidiário, veio até mim 
pedindo oração. Antes de ser preso, sua esposa havia perdido 
o bebê aos três meses de gravidez e agora não queria mais 
continuar nesse relacionamento. Seu pedido foi para que ela 
não o abandonasse e nem encontrasse outra pessoa 
enquanto estivesse na prisão. Ele não perde uma reunião, diz 
que tem orado e, aparentemente ama muito sua 
ex-companheira. Porém, não sabemos porque ele está ali e 
nem perguntamos sobre detalhes de sua vida. Fisicamente é 
um rapaz cheio de tatuagens, inclusive no rosto e, em uma 
das faces, tem um revolver que vai do queixo até a testa. Fico 
tentando imaginar porque fez aquilo. Também penso que 
será difícil para ele conseguir um emprego quando sair dali. 
Enfim, ele se ajoelhou junto com Luiz Fernando, outro jovem 
presidiário, que fez um pedido semelhante e oramos por 
eles. Vou continuar orando por eles e peço suas orações 
também. Quando encontro casos que parecem impossíveis 
lembro-me de Jesus:

"Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará 
a torcida que fumega, até que faça vencedor o 
juízo" (Mateus 12:20).
Ele não despreza a flauta rachada e nem o pavio queimado. 
Nosso Senhor é mestre em ressurreição de mortos. Por isso, 
temos o prazer e a alegria de continuar semeando a Sua 
Palavra.

Este mês, tive o privilégio de participar de mais um 
Congresso do Conplei (Conselho Nacional de Pastores e 
Líderes Evangélicos Indígenas) na aldeia de Córrego do Meio, 
no Mato Grosso do Sul. Aconteceu em uma aldeia da tribo 
Terena. Foram momentos especiais revendo muitos irmãos 
missionários e indígenas. A organização foi muito boa e os 
próprios indígenas lideraram toda a logística, inclusive das 
mensagens. Dormir em barraca, pegar filas para usar 
banheiros e conseguir um prato de comida não teve 
relevância nenhuma diante da comunhão com o Senhor e os 
irmãos! É um momento em que podemos ver o que Deus 
tem feito além de nossas fronteiras. Estiveram presentes 
cerca de 2.000 pessoas, com quase cinqüenta etnias 
diferentes e vários líderes de outros países, especialmente da 
América Latina. Henrique Terena sempre traz a lembrança 
sobre a unidade entre os cristãos indígenas. Orem por eles!

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

06/11
Daniel Frungilo
Renata Cruz
Ricardo Borges

07/11
Ana Regina Sabaini
André Blandy
Arminda Oliveira
Edielce Guimarães
Fernanda Freitas
João Butuem
Karina Delcaro
Marília Berti
Sara Guilherme
Tamy Silva

08/11
Beatriz Butuem
Gabriela Alonso
Gisane Dinnouti
Joel Guimarães
Silvana Souza

09/11
Dila Sardim
Guiomar Barros
Rafael Martines
Samuel Santos

10/11
Abner Fernandes
Anna Clara Marsolla
José Moraes
Silvia Tsumoto

11/11
Arthur Souza
Fabiana Freitas
Je�erson Fernandes
Marly Salgado
Milton Fonseca
Sandra Rodrigues
Wlademir Lataro

12/11
Fábio Violin
Gabriela Rodrigues
Gustavo Rodrigues
Karen Fernandes
Matias Melchiades
Myrian Silva
Pedro Gomes



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Habacuque e o SoberanoHabacuque e o Soberano

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

Curso

ADULTOS

PREAS

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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Adultos 

ANOTAÇÕES
12 Homens com uma missão | Habacuque e o Soberano - Texto: Habacuque
Introdução
Hc 1.2-4

Capítulo 1: A perplexidade humana diante de Deus
Quando Deus não resolve - Hc 1.2

Quando Deus complica - Hc 1.5-11,12-17

Quem entende esse Deus? - Hc 2.1; Hc 1.11,16



ANOTAÇÕES

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

Capítulo 2: A resposta de Deus à perplexidade humana
Visão para um tempo - Hc 2.2-3

Certeza dos ‘Ais’ - Hc 2.5,6-11,12-13,15-17,18-19

Glória do Senhor - Hc 2.14

Advertência - Hc 2.4,20

Capítulo 3: A postura que Deus espera de nós
Oração - Hc 3.1-2, 3-15,16-19

Conclusão:

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE
O presidente da ADORE convoca os membros para 
reunir-se em Assembleia Geral Ordinária às 11h30, no dia 
13 (treze) de novembro de 2016 na sede administrativa 
da Igreja Batista Cidade Universitária, localizada na Rua 
Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 - Vila Independência - 
Barão Geraldo - Campinas - SP, para tratar da seguinte 
ordem do dia: orçamento do ano de 2017. Com quorum 
de metade mais um dos membros. Caso não haja quorum 
su�ciente na primeira convocação, a Assembleia �ca 
convocada desde logo para reunir-se no mesmo dia, em 
segunda convocação, 15 (quinze) minutos após a 
primeira, com no mínimo de um quinto dos membros.


