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bênçãos e instrução do Senhor. Ele diz que esse 
homem é o que con�a no Senhor a quem eleva a 
sua alma; que revela um coração humilde, limpo, 
que admite seu pecado e que teme ao Senhor.

Há situações em que escolhemos mal e não 
obtemos bons resultados porque tememos o que as 
pessoas nos possam fazer ou o que elas pensam 
sobre nós. A busca por aprovação dos homens ou 
tentativa de agir motivados pelo que os outros 
possam pensar a nosso respeito, é uma cilada que 
nos leva à queda. Mas, o que Deus nos ensina é: 
“Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas 
quem con�a no Senhor está seguro”. (Pv 29.25)

Quero encorajar você a ser aplicado no estudo 
da Palavra e a examiná-la com dedicação e 
profundidade para pautar suas escolhas e sua vida 
conforme a direção do Senhor. Enquanto você 
caminha e busca a direção certa, priorize e 
dedique-se à oração, orando como Davi, por auxílio 
divino: 

“Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, 
ensina-me as tuas veredas; guia-me com a tua 
verdade e ensina-me, pois, tu és Deus, meu Salvador, 
e a minha esperança está em ti o tempo todo”. (Sl 
25.4-5)

Em nome de Seu Filho e para Sua glória! 
Amém!

A vida exige que tomemos decisões, que 
façamos planos e escolhamos caminhos o tempo 
todo. Não deixamos que outros tomem decisões que 
cabem a nós ou que façam escolhas que nós devemos 
fazer.

Embora isso faça parte do nosso dia a dia, nem 
sempre nos vemos preparados para tal; nem sempre 
nos sentimos seguros para decidir. Há momentos, 
inclusive, em que nos vemos numa encruzilhada, sem 
saber aonde ir. Entretanto, nossas escolhas serão 
sempre bem-sucedidas se decidirmos trilhar pelo 
caminho certo, alinhado com a vontade do Senhor, o 
caminho que visa agradar a Deus e que busca a Sua 
glória.

Se nossas escolhas forem motivadas pelo desejo 
de glori�carmos a Deus, é certo que obteremos o 
melhor!

Para nosso auxílio, esperança e segurança, as 
Escrituras nos mostram o fundamento, o contexto e a 
possibilidade de sermos sempre instruídos no 
caminho que devemos seguir. No Salmo 25, Davi nos 
apresenta diretrizes para que não sejamos levados 
por escolhas erradas e nem venhamos a �car 
decepcionados, a�itos ou sem esperança diante de 
decisões a serem tomadas. Ele declara que o Senhor é 
bom e justo, por isso aponta o caminho aos pecadores 
e que todos os caminhos do Senhor são amor e 
�delidade. Ele instruirá o homem no caminho que 
deve escolher, conduzindo-o na justiça.

Mas, devemos notar que o salmista descreve 
também, quem é esse homem que receberá essas 

Oswaldo Carreiro
oswaldo@ibcu.org.br

Escolha Bem!



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

Com alegria podemos compartilhar o que 
fizemos no último mês. 

Tivemos o privilégio de participar das 
comemorações dos 25 anos do PV Norte. Muito bom 
ver o que Deus tem feito através daqueles 
missionários.

Depois fui para Unaí em Minas Gerais onde 
participei de um encontro de casais. A Priscila foi 
para Campinas ajudar nossa filha com o nenê. Na 
volta tivemos o Day Camp com 336 crianças.

Pudemos participar  do Day Camp em 
Curitiba-PR onde 600 crianças passaram pelo 
acampamento. Foi uma alegria muito grande poder 
ver aquilo que tivemos o privilégio de construir está 
sendo usado para honra e glória do nosso Deus.

Pedidos de Oração:
- Gostaria de pedir que orassem por nós e pelas 
viagens que já temos agendado para maio e junho.
- Também orem pela nossa saúde e disposição ao 
trabalho do Senhor;
- Orem também pela nossa família;

Que a graça e o amor do nosso Deus estejam 
com todos vocês.

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

Valentim e Priscila Jarske
priscila.jarske@gmail.com

14/05
Claudio Concon
Elcio Fernandes
Simon Lee

15/05
Davi Signorelli
Eduardo Tamburus
Luana Lopes
Melina Tamburus

16/05
Camila Costa
Daniel Emidio
Gislene Giardiello
Tiago Neves

17/05
Alcino Soares
José Roberto Paim
Maria Gineusa Souza
Pedro Aquino

18/05
Adriana Silva
Mariana Montebugnoli
Raquel Bueno

19/05
Elisabete Melo
Guilherme Lima
Ivan Pinheiro

20/05
Eclair Lino
Felipe Martins
Livia Concon
Lucca Concon
Miriam Gazzoli
Syrio Silva



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Nova SociedadeNova Sociedade

Marcos Pereira- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

Adoração

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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ADULTOS



Adultos 

Nova Sociedade | Ef 2.14-18  | Preletor: Fernando Leite
ANOTAÇÕES

Introdução

A obra salvadora de Cristo foi eminentemente paci�cadora

Aspectos da obra de Cristo que trazem paz e cria uma nova 

sociedade – a igreja.

1º Aspecto: A destruição    
Ef 2.14-15; Rm 3.19-20; Gl 3.24-25; Ef 2.14



ANOTAÇÕES

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

2º Aspecto: A recriação     
Ef 2.14-15; Gl 6.15; Mt 16.18

3º Aspecto: A nova reconciliação     
Ef 2.16; Gl 3.10,13; Ef 2.17-18

Conclusão: Passado e presente
Ef 2.18


