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no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam 
inoperantes e improdutivos.”

Este ORIENTADOR exige PRODUTIVIDADE! Diante de 
toda essa descrição do PROJETO lançado pelo MESTRE, 
poderíamos descrever sua metodologia da seguinte maneira:
MATERIAL: Doze homens de currículos desconhecidos ou 
questionáveis.
MÉTODO: Doze homens, em duplas, anunciando uma 
mudança radical de vida a todos que pudessem in�uenciar; 
tendo momentos para ouvir o mestre, tirar dúvidas, aprender 
e praticar; tendo oportunidades para interagirem nas vidas 
uns dos outros.
OBJETIVO: Gerar pessoas semelhantes a Jesus, o modelo 
original.
RESULTADOS e CONCLUSÃO: Este pode parecer um projeto 
simples e que, como utiliza seres humanos falhos e pecadores 
como material, é aparentemente muito frágil. Mas Jesus 
sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o 
princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos 
padrões da sua própria vida, e mesmo depois de trabalhar em 
suas vidas para que se tornassem semelhantes a ELE, 
tendo-os formado e fortalecido numa sólida base, Jesus 
ainda enviou-os para fazerem novos discípulos, para 
contagiarem mais indivíduos carentes de sua Graça. Isso 
iniciou ali há cerca de 2000 anos e continua até hoje, e assim 
deverá se manter até o �m da existência humana. 

Este MESTRE não lançou apenas um PROJETO e 
delegou aos seus ORIENTADOS o papel de cada um e, após 
isso, se ausentou! Ele ainda fez a promessa de que permanece 
disponível aos seus até o �m, apoiando, auxiliando, 
contribuindo e sustentando o trabalho, para garantir que no 
�m se conclua a obra iniciada naquele momento,  com 
aqueles 12 humanos falhos, com INEQUÍVOCA PERFEIÇÃO.

Vamos seguir ao MESTRE?

O que é o Discipulado?  Em Mateus 28:18-20 está 
registrado: “E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me 
dado todo o poder no céu e na terra. Portanto ide, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas 
as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 
Amém.”  

Com base em toda a autoridade expressa por Jesus esta é 
uma ordem que devemos cumprir. É um PROJETO lançado pelo 
Mestre onde ele não nos deu a opção de não executarmos. Não 
podemos ser alunos relapsos e relaxados sem seguir ao nosso 
“ORIENTADOR”. Nesse PROJETO os que aprenderam os 
mandamentos de Jesus devem passá-los a outras pessoas, para 
que essas também sigam a Cristo e se tornem a cada dia mais 
parecidos com ELE.

O fundamento principal e chave do DISCIPULADO é 
esse: Desenvolver mais de perto os ensinos de Jesus 
aplicando-os na minha vida e ensinando a outros a fazer o 
mesmo. Sempre nos espelhando em Cristo.

Se nosso objetivo é sermos como o MESTRE, qual foi a 
METODOLOGIA usada para com os seus discípulos imediatos?

Em Marcos 6:7 encontramos: Chamando os Doze para 
junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade 
sobre os espíritos imundos. Após convocar seus discípulos, 
Jesus os enviou em duplas conforme vemos no texto de 
Marcos. Jesus conhecia a cada um e sabia da importância do 
apoio mútuo no cumprimento de sua missão. A Bíblia é cheia 
de estímulo para exortarmos, auxiliarmos, confortarmos ou 
instruirmos uns aos outros. 

Mas como devemos agir na prática do discipulado? Um 
bom modelo, não exaustivo, encontramos em 2Pedro 1.5-8: 
“Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a 
virtude; à virtude o conhecimento; ao conhecimento o 
domínio próprio; ao domínio próprio a perseverança; à 
perseverança a piedade; à piedade a fraternidade; e à 
fraternidade o amor. Porque, se essas qualidades existirem e 
estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, 

Welbe Bragança
welbeb@gmail.com
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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

Engrenando com o trabalho
Ainda não temos dois meses desde que chegamos em 
Paulo Afonso-BA, mas já temos uma boa ideia do trabalho. 
Assim, precisamos do discernimento e sabedoria de Deus 
para engajarmos corretamente com as oportunidades que 
Ele mesmo nos dá. Sabemos que é desnecessário tornar o 
evangelho mais relevante,  mas acreditamos que é valioso 
apresentá-lo contextualmente, semelhantemente como 
fazia o apóstolo Paulo, reflexo do seu amor pelo perdido.
Uma lei mais firme resolve? (Um relato evangelístico)
Em uma de minhas visitas a Quixaba, dessa vez junto com 
o Reinaldo, tive a chance de com ele evangelizar o Sr. Régis, 
aposentado da pesca.
Ao comentar que eu era novo na região, ele disse que aqui 
é muito bom (com relação à segurança). Ainda assim, ele 
disse que não é mais como antes – eles vivem dizendo isso.
Reinaldo então perguntou: “para o Sr., qual a solução?” Sr. 
Régis disse que a lei deveria ser mais rígida e cumprida. 
Então o Reinaldo compartilhou sua experiência quando 
trabalhava evangelizando num presídio: “dentro do 
presídio existem dois tipos de gente. O primeiro grupo diz 
que, assim que deixar o recinto, vai atrás daquele que o 
colocou na prisão, vai se vingar. O segundo grupo é aquele 
que sabe que está preso porque cometeu um crime, mas 
que esse crime já foi perdoado por Deus. As pessoas deste 
grupo, quando deixam a prisão, não são as mesmas 
pessoas que entraram.”
Explicamos então ao Sr. Régis que, sem Deus, ainda que a 
lei seja mais rígida, isso não muda a condição do coração 
das pessoas. Adicionamos a minha experiência nos EUA. Eu 
disse que lá a lei é rígida e cumprida, mas isso não impede 
de ouvirmos das barbáries que lá acontecem, como um 
rapaz que entra dentro de um cinema para atirar nas 
pessoas. 
Por fim, concluímos que somente Deus pode nos mudar, 
porque Ele nos ama. “Ele nos ama de tal forma, Sr. Régis, 
que enviou seu filho Jesus Cristo para morrer em nosso 
lugar, assim, aquele que crê não morre, mas tem a vida 
eterna.”

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

Thiago e Karen Zambelli
tzambelli@gmail.com

16/04
Katrina Heffernan
Marcos Marcatto
17/04
Cleide Ribeiro
Ednilson Fernandes
Ester Ozana
Laura Bertoni
Leonardo Aguiar Neto
Sandra Campos
Théo Pereira
18/04
Beatriz Rodrigues
Edilene Moraes
Eliezer Aquino
Fernando Bueno
Karina Chiavaro
Lucas Chun

Mariana Lo Ré
19/04
André Macedo
Damares Teixeira
Luciene Tamburus
Maria Susana Gianni
Rafael Moraes
20/04
Antilha Tamburus
Eliana Santos
Yasmin Pereira
21/04
Adilson Momente
Arthur Bachega
Fabiano Martins
Irivelton Oliveira
Ivany Sprogis
Jônatas Camargo

Marta Frota
Phelipe Frota
Sonia Dente
Suely Medeiros
Thiago Gama
22/04
Daniel Cardoso
Eryka Souza
Evandro Oliveira
Fábio Piau
Ismael Dantas
Maria Cristina Cardoso
Mateus Sgarbosa
Rafael Baptista
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9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Musical de Páscoa
Livre sou

Musical de Páscoa
Livre sou

Saulo Tamburus- -

- -

CULTOS

A espada do Espírito

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


