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as demais pessoas consciente de que foram 
criadas à imagem e semelhança de Deus? 
Tem expressado o amor sabendo que Deus as 
amou a ponto de entregar Jesus para que 
fossem salvas? Você trata os irmãos em Cristo 
como autênticos �lhos de Deus? Você tem 
buscado formas de servir àqueles que fazem 
parte da família de Deus?

Não se esqueça, a maneira como você 
considera e trata as pessoas, sejam elas 
crianças ou adultos, empregados ou 
superiores, ricos ou pobres, cultos ou 
simples, etc, etc, contribuirá com a maneira 
como se veem e agem; e consequentemente 
com a maneira que retribuirão a você.

Certa ocasião ouvi o testemunho de uma 
mulher muito capaz que se destacara na 
administração de um governo: ‘Nós acabamos 
nos tornando o que as pessoas esperam de 
nós.’ Ela se referia à experiência voluntária de 
trabalhar como empregada doméstica para 
descobrir os impactos que isso teria nela, que 
já fora secretária de governo. Com os tratos 
nada bons que recebeu, ela disse que começou 
a se sentir burra.

Conforme sua observação, embora fosse 
inteligente e bem-sucedida, os maus tratos a 
levaram a questionar quem era ela. 
Certamente sofremos a in�uência externa e 
também in�uenciamos aqueles que estão à 
nossa volta. Qual tem sido a sua contribuição 
na vida dos que o cercam? A sua maneira de 
tratar aos demais in�ui na maneira como estas 
pessoas se veem e que acabam por ser. 
Lembremos que as Escrituras nos ensinam: 
‘Amai-vos cordialmente uns aos outros com 
amor fraternal, preferindo-vos em honra uns 
aos outros.’ (Rm 12.10) É preferível nos 
tratarmos de maneira honrosa, pois isso 
implica nos padrões de relacionamento e no 
desenvolvimento de cada um.

Assim cabe considerar: Você tem tratado 

Fernando Leite
fleite@ibcu.org.br

Preferir honra



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

No mês de abril tive o privilégio de visitar e cooperar com o GEU 
(Grupo Evangélico Universitário de Guatemala). Estive a cargo 
das exposições bíblicas, que foram baseadas na 1ª e na 2ª cartas 
de Paulo a Timóteo. O tema geral do encontro de formação foi: 
“Regeneração – assumindo o chamado, a missão e a vocação”. 
Além das exposições bíblicas compartilhei em alguns fóruns de 
discussão, em especial na área da sexualidade, um tema tão 
importante para que cresçamos em santidade, para que assim 
sejamos melhores vasos nas mãos de nosso Pai. Antes do 
acampamento falei a profissionais que se reuniram na capital do 
país. E após o acampamento a alegria foi a de acompanhar a 
equipe de obreiros do GEU em seu encontro pastoral.
Uma curiosidade nesse encontro com a jovem equipe de 
obreiros do GEU. Dois deles são filhos de pessoas que anos atrás 
me inspiraram e me ajudaram a preparar-me para o obra 
estudantil. Um deles foi com sua família para que pudessem ser 
missionários para a Espanha, nos anos 90. Certamente uma 
inspiração em meus sonhos que se concretizaram mais tarde, de 
servir ao Senhor com minha família, como missionários no 
Uruguai. E o outro foi um dos meus mestres nos encontros de 
formação de obreiros da Comunidade Internacional de 
Estudantes Evangélicos, a IFES, quando eu primeiro comecei a 
me capacitar para o ministério estudantil. Sempre é assim no 
ministério, recebemos do Senhor, também damos, e assim os 
ciclos vão se fechando, ou melhor dizendo, se renovando.
Em breve, em maio, saio para duas outras reuniões importantes. 
A primeira na Irlanda do Norte, no encontro dos líderes sênior da 
IFES de todo o mundo. Logo depois vou para a Gana, na África, 
onde estarei servindo na equipe de facilitadores do programa 
Iniciativa de Liderança Global, da IFES, onde acompanhamos o 
processo de formação de 18 líderes jovens de todo o mundo.
Para agradecer
- Pela excelente viagem a Guatemala. Pela qualidade dos líderes 
estudantis, pela sua criatividade, amor ao Senhor, pelo uso que 
fazem das Artes na missão, e porque procuram conectar sua fé e 
missão com os temas que são desafios em seu contexto.
Para interceder
- Pelo encontro de líderes sênior da IFES na Irlanda do Norte, em 
maio. Pelo compartilhar que farei ali sobre o ministério na 
América Latina.
- Pelos preparativos para o segundo encontro da Iniciativa de 
Liderança Global da IFES. Por favor, orem pelas 
responsabilidades que terei nesse encontro, dirigindo o 
programa e fazendo uma introdução às exposições bíblicas cada 
manhã.
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 Bíblica de Adultos

Ricardo e Ruth Borges
borgesrw@gmail.com

07/05
Aline Fonicola
Antonio Piau
Daniel Couto
Daniel Minami
Edilson Ribeiro
Evelyn Magri
Fernando Bordrin
Jeane Leite
Raquel Prates
08/05
Angelo Giardiello
Antonio Temple
Eliana Monteiro
Frederico Tamburus
Gabriel Alves
Guilherme Avansi
Lidiane Francisco
Lilia Gomes
09/05
Amanda Leite

Débora Santos
Eduardo Teixeira
Ester Corrêa
Inayá Carreiro
Jóshua Sardinha
Marcelo Corilow
Sofia Ferrari
10/05
Adilson Guimarães
Amanda Carvalho
Gabriel Chone
Helena Bosoni
Maria Clara Martins
Maristela Mattos
Paulo Rocha
Pedro Neves
Raquel Campos
Rhaulen Mello
11/05
Adriano Diniz
Fábio FerreiraF

Filipi Gomes
Laura Costa
12/05
Bruno Albrecht
Diomar Benites
Giulio Dimárzio
Guilherme Trindade
João Pedro Lopes
Rafael Almeida
Renata Machado
Teresa Dimárzio
Valéria Redivo
13/05
Anik Santos
Jucirene Souza
Juliana Falciroli
Sophia Leite
Vinicius Souza



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Não se esqueça!Não se esqueça!

Marcos Pereira- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

Luta Interior

ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Pré-adolescentes em busca da excelência Efraim

10 regras para a santidade Edilson Ribeiro C5

Em busca da Paz
Exclusivo para mulheres

Maria Sgnolf, Fátima Uzun e
Rosana Marinho PS

C4Panorama do Antigo Testamento Paulo Marcos

Chalé 2

JOVENS Humildade - Verdadeira Grandeza Lucas Tutui MZ

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

O mal que habita em mim Liderança Impulse C3ADOLESCENTES

ADULTOS

Ser presbítero - “O que vem a ser isto?” C4Willing Sgnolf

Cântico dos cânticos
Amor conjugal em intimidade e pureza

C5Oswaldo Carreiro

Colossenses
Uma vida alinhada com o Senhor C6Fabio Grigorio

A vida de Jesus Saulo Tamburus C6

C3Ministério IntegraçãoClasse de Integração
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NOVA GERAÇÃO

ADULTOS
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ADULTOS

OFICINA DA FAMÍLIA

DEUS
VIVENDO EM UMA SOCIEDADE SEM

O DESAFIO DA UNIVERSIDADE

20/05 às 19h00
Na IBCU | Sala C6

Com Edilson Ribeiro

Ministérios de Casais e Educação de Filhos 



Adultos 

Nova Sociedade | Não se esqueça! - Ef 2.11-13  | Preletor: Fernando Leite
ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 2.11-13; Is 51.1

A consciência das piores condições pelas quais passou destaca a 
grandeza da graça de Deus.

Paulo exorta-nos e lembrarmos do passado considerando 
destacar a grandeza da graça de Deus.

1ª Lembrança: Gentios de nascimento
Ef 2.11

2ª Lembrança: Chamados incircuncisos
Ef 2.11

3ª Lembrança: Sem Cristo
Ef 2.11-12; Gn 49.10; Dt 18.15;Sl 89.22-25 

4ª Lembrança: Separados da comunidade de Israel
Ef 2.12



ANOTAÇÕES

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

5ª Lembrança: Estranhos às alianças das promessas
Ef 2.12; Gn 12.1-3; Jr 31.31-34

6ª Lembrança: Sem esperança
Ef 2.12

7ª Lembrança: Atheos 
Ef 2.12 

8ª Lembrança: Estavam longe
Ef 2.13; Sl 148.14

 Conclusão: Não se esqueçam que agora...
Ef 2.13

Foram aproximados  
Ef 2.13

Pelo sangue de Cristo
Ef 2.13,16


