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não deve ser uma obrigação, mas um 
privilégio, pois deve ser feito em 
reconhecimento a graça e a bondade de Deus 
em sua vida. Assim coloque seus dons a 
serviço do Senhor.

Tenhamos em mente que a obra que 
realizamos não é para homem algum, mas 
para o Senhor, sem dúvida que pessoas serão 
bene�ciadas, mas se elas forem nosso 
destino �nal muitas vezes �caremos 
frustrados e desanimados. Lembremos do 
que Paulo nos diz em 1Co15.58 “Portanto, 
meus amados irmãos, sede �rmes, inabaláveis 
e sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não 
é vão.”

Dediquemo-nos a servir ao Senhor, pois 
nEle esse trabalho não é inútil, não é vão.

Pode parecer que servir ou ser um servo 
seja algo pejorativo ou algo que nos torne uma 
pessoa de segunda categoria. Quando 
consideramos o Senhor Jesus, o �lho do Deus 
Altíssimo, que realizou o que realizou em seu 
ministério terreno como exortar religiosos, 
curar as doenças da alma e do físico, lidar com 
oposição do malígno, vencer a morte com a 
ressureição de pessoas bem como a sua 
própria, transformar elementos como água em 
vinho, multiplicar pães e peixes. Esse Senhor 
fez tudo, sem perder a sua divindade nem sua 
humanidade.

Marcos 10.45: “Pois o próprio Filho do 
Homem não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida em resgate por muitos.” O 
próprio Senhor Jesus veio para servir, Ele que é 
o Senhor dos senhores, tomou uma postura de 
servo! Por que fez isso? Para tornar-se 
exemplo! O nosso orgulho pode falar alto 
desejando ou requerendo uma postura de 
senhor enquanto devemos ter uma atitude 
como a de Jesus.

São muitas as oportunidades que temos 
de servir ao Senhor dentro da IBCU, são muitos 
os ministérios que dependem do serviço de 
servos dedicados a obra do Senhor. Nestes 
ministérios seu serviço não é, ou pelo menos 

Wagner Fonseca
wfonseca@ibcu.org.br

Servir! Que Privilégio



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 inicio deste mês, nós da equipe do Ministério 
Diáspora, nos reunimos a fim de preparar materiais para a 
sequência deste trabalho. Estivemos reunidos mais 
especificamente no dia 10 de março em nossa residência, e 
os 4 membros da equipe estavam presentes. O alvo principal 
era o de preparar as 13 lições do Livro Revelando, que é um 
curso básico sobre o Islamismo. Assim, neste dia, nós 
conseguimos formatar a apresentação das lições e em como 
elas serão apresentadas em uma sequência de slides. Este 
curso deverá ser ministrado em igrejas locais, que tenham 
interesse pelos africanos muçulmanos que vivem no Brasil. O 
desafio da falta de informações sobre estas pessoas presentes 
em nosso país, parece que em breve será resolvido pelo 
menos em parte, por algumas luzes que começam a aparecer 
no cenário. Também a respeito deste assunto, nos próximos 
dias 7 e 8 de abril, nossa equipe estará participando de 
reuniões, que contarão com a participação de várias agencias 
missionárias, igrejas e pessoas que estão no Brasil. Sem 
dúvidas este encontro trará bastante informações que 
interessa à nossa equipe. Também está implícita a idéia de 
conjugar esforços, para responder a esta grande demanda, 
que é a presença de pessoas de muitas nações e povos não 
alcançados com o Evangelho de Cristo, que estão entre nós.

Renovamos com todos a nossa gratidão, pela bondade 
de Deus revelada através de cada um de vocês, intercessores e 
mantenedores, pois todos vocês têm se disposto nas mãos de 
Deus para nos ajudar e para ajudar a tantos outros que 
militam na causa do Evangelho.

Deus os abençoe grandemente!
Agradecimentos:
- Pela boa saúde em geral que temos, que nos possibilita 
continuar os nossos trabalhos;
- Pelo suprimento de nossas necessidades espirituais e 
materiais, sempre renovadas;
- Pelas poucas mas importantes informações sobre os 
africanos no Brasil.
Pedidos de Oração:
- Pelas muitas responsabilidades que temos diante de nós 
neste ano;
- Por sabedoria em realizar o que vier às nossas mãos para ser 
feito;
- Pelas reuniões que teremos em breve para falar do desafio 
dos migrantes no Brasil.

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

Enoque e Eliana
enoqueelianefaria@gmail.com

21/05
Daniela Oliveira
Gabriel Oliveira
Helen Alves
Maurício Rossetto
Raísa Uzun
Ricardo Gomes
Priscila Lino

22/05
Gleice Olympio

23/05
Guilherme Antunes
Vitor Silva

24/05
Cosete Carvalho

Daniela Drummond
Débora Carreiro
Guilherme Steinscherer
Ivan Corilow
Maria Angélica Puntel
Matias Cavalcanti
Sônia Verginelli

25/05
Ana Lia Lo Ré
Andreia Huarachi
Caio Tamburus
Jessica Reis
Jéssica Gurgel
Júlio Lattaro
Marcelo Cassiano
Maya Barroso
Milena Julio

Orlando Chiarelli

26/05
George Canelhas Jr.
Mateus Drummond
Michelle Dimarzio

27/05
Arivaldo Albino
Gláucia Silva
Julia Marques
Lucas Marques
Marlene Campagnoli
Nelson Nascimento
Ricardo Torres



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Grande Edifício:
A Igreja

Grande Edifício:
A Igreja

Marcos Pereira- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

REVISÃO

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 C3

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

MzMinistério IntegraçãoClasse de Integração
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ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 2.19; Fp 3.20

Deus idealizou e constituiu a Igreja para inevitavelmente 
cumprir com seu propósito.

O conhecimento de particularidades da verdadeira Igreja nos 

estimulam ao compromisso com Deus e Sua igreja.

1ª Particularidade: A fundação da Igreja
Pedra Angular - Ef 2.20; Mt 16.18

Apóstolos e profetas - Ef 2.20; Jo 14.26

Nova Sociedade - Grande Edifício: A Igreja | Ef 2.19-22  | Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES

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

2ª Particularidade: A formação da Igreja
Edi�cado sobre - Ef 2.20

Edifício ajustado - Ef 2.21

3ª Particularidade: A função da Igreja
Naós - Ef 2.21

Morada do Espírito  - Ef 2.22

Conclusão: Conhece um projeto assim?

NASCIMENTO
Louvamos a Deus juntamente com Arthur e Tarciana 
Souza pelo nascimento do João Pedro  no dia 10/05. 
Que o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria 
para criá-lo em Seus caminhos.


