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apresenta e que é possivel aplicar na vida cristã: o 
retorno à caverna. Apesar dele não colocar como regra 
e sim como consequência a possível volta à caverna, 
na vida cristã é imperativo que isso acontece. 
Entretanto há uma grande diferença entre voltar a 
caverna e pertencer a caverna. Por exemplo, é 
responsabilidade de todo cristão falar para os que 
ainda estão na caverna, presos e enganados que há 
vida lá fora e que é possível ser liberto, porém ao 
voltar para fazer isso, muitas vezes os prisioneiros 
querem silenciar, chacotam, descreditam do que está 
sendo falado e preferem a vida de sombras, de 
ideologias, do conforto do achismo a conhecer a luz. 

Apesar disso, aqueles que foram libertos não 
podem deixar isso os intimidar. Na oração sacerdotal 
para Deus não tirar os seus do mundo, mas livrá-los do 
maligno. (João 17. 18,20). Diante disso percebemos 
que é necessário avançar, levar o conhecimento da 
Verdade que liberta, sem medo, sem vergonha, mas 
com ousadia, dependendo daquele que o libertou, ir 
até a “caverna”, mesmo que este ir seja dentro de casa, 
trabalho, universidade, etc (João 8.32; Marcos 16.15);

Haverá sempre a sombra da antiga vida 
querendo o levar de volta às práticas da caverna, mas 
é sempre bom lembrar que uma vez iluminado pela 
verdade, não há cavernas escuras ou prisioneiros 
obstinados capazes de amedrontar o cristão. Não há 
mito da caverna da vida cristã, pelo contrário, há uma 
luz que guia e guiará o cristão por onde quer que 
andar e através desta luz, muitos poderão ser libertos 
(Salmos 119.105; Romanos 8.37-39). 

Quando Platão escreveu o Mito da Caverna  estava 
ensinando alguns conceitos profundamente verdadeiros 
da vida. Resumindo, o mito propõe que o homem nasce 
preso em correntes, vive em uma caverna escura em que 
o máximo que consegue ver são as sombras do que se 
passa externamente (pessoas, animais, cenas do 
cotidiano, etc) e a partir do que vê, como sombra (sem 
conhecer a sua realidade) faz seus julgamentos, 
tornando verdade aquilo que acreditam ser o certo.

O mito diz que se alguém sair das correntes e 
explorar o interior da caverna, bem como o que acontece 
externamente vindo a conhecer a realidade - sem 
sombras, percebendo suas belezas e cores, encantado, 
consequentemente voltaria à caverna para iluminar o 
pensamento dos prisioneiros e falar sobre tudo que viu. 
Platão diz que os prisioneiros não acreditariam no que 
seu colega estava falando (por não crerem em outra 
realidade a não ser aquele que enxergam) e ainda 
poderiam matá-lo caso ele não parasse de fazer tais 
considerações. 

A Bíblia diz que todos nascem em pecado, 
afastados de Deus, condenados a morte eterna 
(Romanos 3.23; 6.23). Ainda diz que o príncipe deste 
mundo cegou o entendimento das pessoas para que não 
vejam a luz do Evangelho de Deus que é Jesus Cristo (2 
Coríntios 4.4). 

Entretanto, uma vez que se é liberto da escravidão 
do pecado, é possível ver as coisas como elas realmente 
são, desfrutamos das belezas da criação de Deus e 
principalmente do relacionamento com Ele e com outros 
que foram por Ele libertos, pois em e através de Cristo é 
possível ter uma nova vida vivida de cenas reais e não 
das antigas sombras tidas como verdades (2 Coríntios 
5.17; Gálatas 5.1; Efésios 2.1-10).

Há, porém uma problemática que Platão 

Paulo Alves
paulo@ibcu.org.br

O MITO DA CAVERNA DA VIDA CRISTÃ



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

Completamos quatro meses desde que aterrissamos em 
terras baianas. Desde antes de nossa chegada, o plano era 
observar e paulatinamente engajar com o trabalho 
evangelístico de alcançar homens e mulheres perdidos, que 
ainda não conhecem a verdade suprema: Jesus Cristo, a luz 
do mundo.
Com isso, duas coisas são essenciais: orar e planejar. Sem a 
primeira, não há obreiros para a colheita: “A seara é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da 
seara que envie trabalhadores para a sua seara” (Mt 9.37-38 
– ênfase dada). A segunda não subsiste sem a primeira, visto 
que “do Senhor vem a resposta da língua,” “é Ele quem 
determina os seus [dos homens] passos” (Pv 16.1,9). 
Precisamos nos deleitar e nos entregar ao Senhor nosso Deus. 
Precisamos esperar com fé que Ele atenda aos desejos do 
nosso coração; seguramente Ele agirá de acordo com a Sua 
vontade (Sl 37.4-5).
E assim nos encontramos todos bem. Karen tem se 
empenhado em cuidar das crianças e do lar; semanalmente 
recebemos visitas de pessoas que têm buscado conhecer 
mais a Deus. Enzo tem se saído bem na escola, em seus novos 
relacionamentos e, graças a Deus, no “conhecimento daquele 
que nos chamou para a sua própria glória e virtude” (2Pedro 
1.3b). Mila está cada vez mais sapeca. Com sua alta 
voltagem, exige mais do papai e da mamãe que não cansam 
de paparicá-la.
No final de junho pretendemos passar alguns dias em 
Campinas-SP. As férias escolares na Bahia, e em vários lugares 
do Nordeste, acontecem antes do que estamos acostumados 
no estado de São Paulo. Disseram-nos que é em razão das 
festas de São João. Voltaremos à Bahia para nos prepararmos 
para receber a equipe de jovens que a IBCU enviará e 
trabalhará conosco durante uma semana em prol do Reino 
de Deus.
Pedidos de Oração
• Para que o Senhor nos dê boas estratégias. Peçam por 
sabedoria junto conosco!
• Para que, em tudo o que fizermos, dependamos do Senhor, 
para que nunca haja confusão de quem é toda honra e toda 
glória.
• Pela equipe de jovens da IBCU que em breve estará conosco. 
Os esforços deles potencializam o trabalho aqui. Orem 
também para que essa experiência desperte alguns deles 
para sempre zelarem pela Grande Comissão, fazer discípulos 
de todas as nações (Mt 28).

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

11/06
Davi Lino
Marcos Ucio
Natália Mincov

12/06
Anderson Olympio
André Santos
Luiz Waldemar Oliveira
Mariana Rezende
Melissa Ferreira
Pietro Duduch

13/06
André Martins
Delma Gravalos
Kamila Cergol
Rodrigo Vasconcelos
Wesley Aquino

14/06
Cláudia Zenum
Helenice Mengaldo
Larissa Chiarelli
Letícia Nunes
Lídia Mincov
Matheus Redivo

15/06
Edmilson Souza
Juliana Silva
Larissa Freitas
Henri Roulet
Silvana Violin
Thomás Moscofian
Viviane Silva

16/06
Carlos Henrique Silva

Felipe Araújo
Rodrigo Gushikem

17/06
Beatriz Borges
Carlos Chone
Erica Marcatto
Isabel Vilha
Julia Bui
Luis Felipe Frediani
Marli Ferreira



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

O plano de DeusO plano de Deus

Fábio Ferreira- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

PETIÇÃO

ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

EU SOU... Efraim e Lucas Lisboa

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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Como é notório, o número de bebês de 0 a 3 anos tem 
aumentado.
Necessitamos de mais pessoas integrando a equipe de 
cuidado para com os pequenos. 
Para isso, realizaremos um treinamento com as pessoas 
interessadas em servir ao Senhor nesse ministério.

25/06 - 09:30 - Sala C1
Homens e Mulheres são bem-vindos!

FICOU INTERESSADO (A)? 
Envie um e-mail para: 
semear.ibcu@gmail.com 

ADULTOS
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24.06
das 19h00 às 22h00

Casa dos Pedrosas
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apresenta e que é possivel aplicar na vida cristã: o 
retorno à caverna. Apesar dele não colocar como regra 
e sim como consequência a possível volta à caverna, 
na vida cristã é imperativo que isso acontece. 
Entretanto há uma grande diferença entre voltar a 
caverna e pertencer a caverna. Por exemplo, é 
responsabilidade de todo cristão falar para os que 
ainda estão na caverna, presos e enganados que há 
vida lá fora e que é possível ser liberto, porém ao 
voltar para fazer isso, muitas vezes os prisioneiros 
querem silenciar, chacotam, descreditam do que está 
sendo falado e preferem a vida de sombras, de 
ideologias, do conforto do achismo a conhecer a luz. 

Apesar disso, aqueles que foram libertos não 
podem deixar isso os intimidar. Na oração sacerdotal 
para Deus não tirar os seus do mundo, mas livrá-los do 
maligno. (João 17. 18,20). Diante disso percebemos 
que é necessário avançar, levar o conhecimento da 
Verdade que liberta, sem medo, sem vergonha, mas 
com ousadia, dependendo daquele que o libertou, ir 
até a “caverna”, mesmo que este ir seja dentro de casa, 
trabalho, universidade, etc (João 8.32; Marcos 16.15);

Haverá sempre a sombra da antiga vida 
querendo o levar de volta às práticas da caverna, mas 
é sempre bom lembrar que uma vez iluminado pela 
verdade, não há cavernas escuras ou prisioneiros 
obstinados capazes de amedrontar o cristão. Não há 
mito da caverna da vida cristã, pelo contrário, há uma 
luz que guia e guiará o cristão por onde quer que 
andar e através desta luz, muitos poderão ser libertos 
(Salmos 119.105; Romanos 8.37-39). 

ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 3.11

A mão Poderosa e Soberana de Deus está sobre a história 

humana e Ele intervém para manter Seu propósito.

O conhecimento do alcance do plano de Deus maravilha e 
encoraja o coração dos �lhos de Deus.

1º Alcance: O homem perdido
O �m - Ef 3.12; Lc 19.10

O meio - Ef 3.12,11; At 2.22-23

Nova Sociedade - O Plano de Deus | Ef 3.10-13  | Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES

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

2º Alcance: As esferas celestiais
Ef 3.10; 1Pe 1.12; Ef 3.10

Conclusão: Vencendo as di�culdades
Ef 3.13;2Co 11.23-28


