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glori�cado aparece a João em visão, na ilha de 
Patmos, o apóstolo vê que o rosto de Jesus era como 
o sol em todo o seu esplendor (Apocalipse 1:16) – 
como uma luminosidade nuclear irradiada a partir 
de um corpo humano. Vemos, nessa descrição, a luz 
ofuscante do Filho, cuja presença torna 
insigni�cante o poder dos imperadores.

Quando João é transportado ao céu, em 
visão, contemplamos o Filho de Deus glori�cado. 
Mesmo assim, ele é descrito como um cordeiro que 
havia sido morto (Apocalipse 5:6). Que imagem 
mais estranha e chocante. Então, Jesus é adorado 
por ter sido morto e, com seu sangue, ter 
comprado homens de toda tribo, língua, povo e 
nação (5:9). A glória do Filho no céu se concentra 
no fato de ele ter se tornado o substituto dos 
pecadores. Ele pagou a dívida. Essa é a doutrina da 
salvação que vem do céu.

Ao longo do restante do livro de Apocalipse, 
Jesus é “o Cordeiro”. É verdade que o Filho é criador, 
julga e legisla sobre tudo e todos, mas a obra mais 
impressionante que ele realizou foi ter se entregado 
como sacrifício, como o Cordeiro de Deus. A 
encarnação e a cruz revelam a profundidade do 
coração do Deus trino. O Natal teve sua origem antes 
da criação do mundo.

O nascimento do nosso Salvador estava 
planejado antes mesmo que o mundo fosse formado. 
Nosso Deus não será pego de surpresa, ele nunca 
precisará de um "plano b". Somos alvos de um plano 
incrível de amor. É sobre isso que o Dr. J. Scott Horrel, 
trata neste seu pequeno texto sobre o Cordeiro: 
entregue antes da fundação do mundo. Desfrute desta 
verdade bíblica e dá esperança que temos em Cristo.

O Natal tem origem no Deus trino – o plano do 
Pai, a escolha do Filho e o mover do Espírito – e essa 
origem remete a antes da criação do mundo. A 
encarnação e o sacrifício do Salvador compreendem 
o �m da narrativa que de�ne o propósito da história 
terrena e divina.

Na narrativa bíblica, Abel cuidava de ovelhas. A 
morte dele marca o começo de uma analogia notável 
que se revela no decorrer das páginas do Antigo 
Testamento, seguida do cordeiro da Páscoa (Êxodo 
12:3-27), a Lei dada a Moisés a respeito dos 
sacrifícios, os quais incluíam “um cordeiro macho 
sem defeito”, sobre o qual era simbolicamente 
depositado o pecado para fazer a expiação (Levítico 
1:3-4). Finalmente, no batismo de Jesus Cristo, João 
Batista exclama “eis o cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo” (João 1:29).

Das 32 vezes em que o termo “cordeiro” ocorre no 
Novo Testamento, 27 estão no livro do Apocalipse 
como um dos nomes do Filho de Deus. Quando o Cristo 
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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*

ANIVERSARIANTES

Nesse dia em que lhes escrevo estou de partida para a 
Inglaterra, mais precisamente para a cidade de Oxford, onde 
teremos o primeiro encontro da Iniciativa de Liderança Global, 
um novo programa de formação de jovens líderes (a maioria 
entre 27 e 33 anos de idade) que terá a duração de 18 meses.

Há alguns anos na IFES temos pensado nas melhores 
estratégias para formar líderes que conduzirão a missão 
estudantil em meio aos desafios de nossos tempos 
conturbados. Depois de um longo processo de preparação, 
temos agora um primeiro grupo de líderes que foram 
selecionados entre muitos que se inscreveram, de várias partes 
do mundo. Serão 18 líderes, vindos desses países: Gana, 
Armênia, Ucrânia, Madagascar, México, Brasil, Israel, EUA, Sri 
Lanka, Trinidad e Tobago, Indonésia, Gâmbia, Áustria, Suécia, 
Ruanda, Índia e Nepal. O grupo de facilitadores que está 
coordenando esse programa vem da: Alemanha, Letônia, 
Nova Zelândia, Burundi, Noruega, Malásia e do Brasil, que é o 
caso desse servo que lhes escreve.

Convidados especiais nos ajudarão a conduzir o tema desse 
primeiro encontro, que enfocará em nossa jornada com o 
Senhor, em como ele nos forma e nos prepara para que 
sejamos os líderes que ele deseja que sejamos. Entre reflexão 
na Palavra, trabalho em equipe, avaliações de nossas 
habilidades (fortalezas e onde devemos crescer), buscaremos 
ser formados juntos, em um processo de encontros e mentoria 
que durará um ano e meio.

Teremos um próximo encontro com esse grupo de líderes em 
2017, que se realizará em Gana, na África, e um outro em 
2018, em lugar ainda por ser definido. Alguns projetos e 
mentoria entre os encontros conformarão o programa de 
formação.

Para agradecer
- Pelo tempo de trabalho que tive com a Sabine Kalthoff, que 
veio da Alemanha ao Brasil para trabalhar comigo em alguns 
projetos por esses dias. Ela é a Secretária de Compromisso com 
as Escrituras da IFES, e temos trabalhado em uma equipe que 
busca ajudar estudantes de todo o mundo amem, estudem, 
vivam e compartilhem a Palavra de Deus no mundo estudantil.

Para interceder
- Por esse primeiro encontro do programa Liderança Global de 
IFES, e pelos frutos desse processo de formação, seja na vida de 
todos os participantes como também na vida daqueles que 
estão facilitando esse programa. 

Muito obrigado pelo suporte e carinho a toda nossa família em 
missão.

Notícias do Campo

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08

Identi�que a sua oferta para felipe@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

Sábado
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
*Férias

Ricardo e Ruth Borges
borgesrw@gmail.com

25/12
Carla Mazzel
Carlos Mostasso
Jhonatas Nascimento

26/12
Edmur Fahl
Maria Guerin

27/12
Fernando Oliveira
Giovanna Garotti
Juliana Lima
Lucas Beltrão

Mirval Almeida
Tiare Barcellos
Yara Mendes

28/12
Cícera Silva
Davi Francisco
Débora Lima
Flávio Miglorância
Ian Degressi
Irany Lattaro
Pedro Kallaur
Thais Custodio

29/12
Lucas Ferro
Tassiane Castilho

30/12
João Vasconcelos Neto
Rafael Silva
Simony Azevedo

31/12
Cássia Sachi
Luciana Sousa
Paulo Berti Jr.



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

As lições do nascimento
de Jesus-

-- -

- Abdênago Lisboa

CULTOS

-

Escola Bíblica – Especial de Férias
Dezembro/Janeiro

22/01 - Manhã

22/01 - Noite

Tema

...na eficácia da oração Oswaldo Carreiro C6

Professor Sala

Maurício Gama C5...na soberania de Deus na história

Lucas Fonseca PS...em pureza moral mesmo em um mundo imoral

Paulo Berti C3...que Cristo voltará!

Tema

...no cristianismo e não em outras religiões Luiz Américo C5

Professor Sala
Edson Rodrigues C3...no poder do evangelho para tranformar vidas

Juscelino Mendes C6...que Jesus realmente existiu

08/01 - Manhã

08/01 - Noite

Tema

...na eficácia do aconselhamento bíblico Thiago Zambelli C6

Professor Sala

Luiz Américo C5...no cristianismo e não em outras religiões

Welbe Bragança PS...que ser cristão não é suicídio intelectual

Abdênago Lisboa C3...em um Deus de milages

Tema

...na eficácia da oração Oswaldo Carreiro C5

Professor Sala
Élcio Fernandes C3...na existência do céu e do inferno

Marcelo Berti C6...no nascimento virginal de Cristo

RAZÃO PARA CRER...



BEBÊSBEBÊS
ApresentaçãoApresentação

de

A próxima
apresentação de bebês

será no culto do dia

se você deseja apresentar seu bebê,
entre em contato com a secretaria.

22 de Janeiro

secretaria@ibcu.org.br
(19) 3289-4501 
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ADULTOS

Amigas
Jantar das 

MINISTÉRIO DE 

Mais informacoes
em Breve!

10/MARCO,
,

,



Ceia do Senhor
no dia 08/01

Celebraremos a
FIQUE ATENTO!

ADULTOS
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Adultos 

ANOTAÇÕES
AS LIÇÕES DO NASCIMENTO DE JESUS | Preletor: Abdênago Lisboa
Introdução
O signi�cado do natal -  João 1.14 
Algumas lições da história. 

I. O NASCIMENTO DE JESUS NOS LEVA A DESCANSAR 
NA SOBERANIA DE DEUS NA HISTÓRIA
Mateus 2.13 – Gálatas 4.4-5 – Mateus 2.13 – Mateus 2.19

 

II. O NASCIMENTO DE JESUS NOS APONTA PARA A 
SIMPLICIDADE. 
Lucas 2.6-7 

III. O NASCIMENTO DE JESUS NOS ESTIMULA A 
PERSEVERAR NAS ADVERSIDADES 
Lucas 2.4-5  



ANOTAÇÕES

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

Agenda de Pastores:
Pastor Paulo Alves
Treinamento/Capacitação - 03/12 a 23/12
Férias - 24/12 a 14/01
Pastor Vlademir Hernandes
Férias - 22/12 a 15/01
Pastor Luscas Tutui
Férias - 26/12 a 09/01
Pastor Fabio Grigorio
Férias - 27/12 a  18/01
Pastor Wagner Fonseca
Férias - 02 a 09/01

Membresia
Membros a serem recebidos por transferência: (*)

- Mariana Calipo
- Camila Faria
- Jóshua Sardinha
- Wesley Silva
- Felipe Baptista

- Max Douglas Silva
- Jônathas Sardinha
- Myrian Silva
- Lucas Santana
- Mariana Montebugnoli

- Carlos Eduardo Pena
- Douglas F. Faria
- Lucas Lima
- Carolina Coelho

Membros recebidos por transferência:
- Ariel Mogor

Membro desligado por ausência prolongada:
- Fábio Ligório
- Edilene Souza

- Maurícia Ligório
- Osvaldo Kaise

- Pedro Ligório
- Davi Ligório

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros. 
Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou 
conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15 dias, após este prazo 
serão automaticamente aceitos como membros.           

IV. O NASCIMENTO DE JESUS NOS CONVIDA A MUDAR 
DE VIDA.  
A. A reação dos pastores - Lucas 2. 15-16, 20 

B. As reações dos Magos - Mateus 2.1-2 – Mateus 2.12   

CONCLUSÃO:


