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Eu volto já
Me espera
(...) ”Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: 

Também vamos contigo. Saíram, e entraram no barco, e, naquela noite, 
nada apanharam (...) Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a 
Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se 
com sua roupa, porque havia despido, e lançou-se ao mar...” João 21.3,7.  

- Pedro:
Mesmo quando me descuido
Me desloco
Me deslumbro
Perco o foco
Perco o chão
E perco o ar
Me reconheço em teu olhar
Que é o �o pra me guiar
De volta
De volta
(...) “Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: 

Simão, �lho de João, amas-me mais do que estes outros? (...) tornou a 
perguntar, tu me amas? (...) Pela terceira vez perguntou: Tu me amas? 
(...) Apascenta as minhas ovelhas. João 21.15-17

- Jesus:
Tenta me reconhecer no temporal
Me espera
No temporal
Me espera
Tenta não se acostumar
Eu volto já
Me espera
Eu ainda estou aqui
Todos nós temos um pouquinho de Pedro, seja nos nossos 

impulsos de fé ou falta dela, nas horas de desespero, do aperto, do 
temporal. Apesar dos seus diversos defeitos e pecados, Pedro pôde 
contar com Cristo e sua misericórdia nos momentos mais críticos. Isso 
nos faz lembrar que ele está presente, cuidando de tudo, apesar de nós, 
das circunstancias difíceis que passamos nesta vida, nos faz lembrar que 
sua promessa é real e que um dia voltará para nos buscar e nos levar 
para um lugar onde viveremos para sempre em sua presença. 

Por enquanto Ele diz: “tenta não se acostumar, eu volto já, me 
espera!”

Diálogos entre Pedro e Jesus
Pedro, após uma milagrosa experiência de pescaria, foi convidado a 

ser um pescador de homens e caminhar com Jesus. Sua vida foi marcada 
por altos e baixos que se pode ler nas Escrituras em algumas narrativas. 

Acredito que não tenha sido a inspiração da Sandy quando escreveu 
a música “Me Espera”, mas as vezes ressoa na minha imaginação esta 
música como trilha de alguns diálogos entre Pedro e Jesus e isso me faz 
observar atentamente aos textos, procurando entender a grandeza dos 
diálogos, expressões, sentimentos, tensões e ternuras em cada um destes 
encontros. 

“Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça; tu, pois 
quando te converteres, fortalece os teus irmãos”. (...) Senhor, estou pronto 
para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte”. Lucas 22.23-24

- Pedro: 
Eu ainda estou aqui
Perdido em mil versões irreais de mim
Estou aqui por trás de todo o caos
Em que a vida se fez
(...)“O que faço não o sabes agora; compreendê-lo-ás depois. (...) Se 

não te lavar não tens parte comigo...”, João 13.7-8.
- Jesus:
Tenta me reconhecer no temporal
Me espera
Tenta não se acostumar
Eu volto já
Me espera
(...) “Então, voltando-se o Senhor, �xou os olhos em Pedro, e Pedro se 

lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, três vezes me 
negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou 
amargamente”. Lucas 22.61-62

- Pedro: 
Eu que tanto me perdi
Em sãs desilusões
Ideais de mim
Não me esqueci
De quem eu sou
E o quanto devo a você
(...) ”Ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as 

águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo; 
e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, 
Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, 
porque duvidaste”? Mateus 14.29-31

- Jesus:
Tenta me reconhecer no temporal
Me espera
Tenta não se acostumar
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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

Queridos amigos,
Este foi um mês atípico em relação ao nosso trabalho 
rotineiro em Araraquara. Como muitos de vocês estão 
acompanhando, nossa nora, Amanda têm passado por 
situações difíceis de saúde. Marcelo, nosso filho, nos 
pediu ajuda e entendemos ser prioridade auxiliá-lo e 
outros irmãos aqui deram continuidade ao nosso 
trabalho.

Foram três semanas em que aprendemos muitas lições 
em nosso relacionamento com Deus e família.  Nesta 
última semana do mês, estamos novamente em nossa 
rotina com o trabalho de evangelização e atendendo às 
necessidades por aqui. Porém, atentos para voltar, se 
necessário.

Parafraseando, deixar as “noventa e nove ovelhas” e sair 
em socorro daquela que está em dificuldade, 
especialmente familiar, é nosso dever e compromisso 
de amor cristão.

Agradecemos de coração ao Marcelo por sua dedicação 
e firmeza, e também aos pais e irmãos da Amanda que 
são o grande apoio que ela precisa neste momento.

Enfim, Deus é bom e Sua fidelidade dura eternamente!

Pedidos de oração:
- Pela cura de nossa querida Amanda;
- Por Elias, Nayane e Eliseu que agora seguem suas 
vidas sem a presença da Nara que está com o Senhor.

Agradecimentos:
- Pelo conforto e a paz que o Senhor tem nos dado em 
momentos de lutas;
- Por suas orações, que nos têm carregado;
- Pela certeza da eternidade com Deus que está bem à 
frente de todos nós.

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 Bíblica de Adultos

Otoniel e Izilda Berti
weyberti@gmail.com

02/04
Daniel Oliveira Jr.
Davi Campos
Juliana Campagnoli
03/04
Edimeia Bordrin
Fernanda Pereira
Luciana Santos
Sylvia Veris
Theo Soares
04/04
Carlos Monteiro
Gabriel Lo Ré
Helga Soares
Henrique Oliveira
Isabel Perez
Mariana Figueiredo
Sarah Clemente

Tiago Ferreira
Vitor Zanella
05/04
Ana Beatriz Baptista
Ana Célia Casiano
Anesia Ganev
Anne Caroline Neves
Arthur Lipsi
Celiane Fonseca
Edson Sousa
Elisa Arruda
Lucas Tutui
Paulo Vital
Renan Greters
06/04
Daniela Oliveira
Flávia Garcia
João Pedro Dillenburg

Mario Ahlgrimm
Matheus Correia
07/04
Ana Paula Munhoz
Leandro Gurgel
Leonardo Aguiar 
Lucas Gurgel
Marina Souza
Vinicius Lima
08/04
Amanda Barsi
Ana Célia Cassiano
Ana Paula Souza
Elisabeth Ucio
Fernando Corilow
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9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Criação e Redenção Criação e Redenção

Saulo Tamburus- -

Welbe Bragança Welbe Bragança

CULTOS

O Escudo da Fé

ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Quem curte, compartilha Caio Bueno e Lucas Lisboa

Deuteronômio - “Não era para ser assim” Alcides Basioli C5

Justiça Social, Socialismo e as Escrituras Wagner Lima e Gilberto Campos PS

C4Filoso�a e as Escrituras Juscelino Mendes

C6Vlademir Hernandes

Chalé 2

JOVENS Jovens aconselhando jovens Ministério Conecte e Aconselhamento MZ

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Adolescentes em busca da excelência Lucas Tutui TendaADOLESCENTES

ADULTOS

Fundamentos da Fé Cristá C3Marcelo Berti

Eclesiastes
Em busca do homem integral C4Laércio Ribeiro

Classe de Integração
(duração de 2 meses | FEV-MAR)

C5Ministério de Integração

C6Ministério Educação de FilhosEducação de Filhos 12 a 17 anos

Religiões Orientais Élcio Fernandes C3

Romanos 1 - 8
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Adultos 

ANOTAÇÕES
Fé e Ciência | Criação e Redenção  | Preletor: Welbe Bragança
1. E se...

Da Ciência para a Fé.

2. Gênesis 1: 1-28



ANOTAÇÕES

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

3. A História da Vida 4. O que é mais importante?
Cl 1:15-17; João 3:16-20; Romanos 5:08


