
oportunidade para o ódio, mas sim para o amor.
No final do capítulo (vs. 34, 35) Ele revela a sua 

intensão que ultrapassa uma atitude de 
humildade e aponta para a necessidade de viver 
aquilo que Ele viveu e ensinou intensamente: o 
Amor. “Novo mandamento vos dou: que vos ameis 
uns aos outros; assim como eu vos amei, que 
também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão 
todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns 
aos outros".

Este amor que nos alcançou é tão maravilhoso 
que não conseguimos guardar apenas para nós. Já 
somos discípulos, perdoados, lavados pelo Senhor, 
desafiados a amar incondicionalmente ao Senhor 
de todo o coração e ao próximo como a nós mesmo.

Este maravilhoso amor desemboca de forma 
prática na vida dos que ainda andam descalços, 
com os pés feridos e cansados de andar em 
caminhos escuros e perigosos. Se este é o seu caso, 
saiba que Ele quer te lavar totalmente, não com 
água, mas com seu próprio sangue purificador, não 
apenas os pés, mas toda sua vida, seus pecados.

O Cristo humilde e servo é também Senhor e 
Rei. Ele nos ensinou o que é amor na prática, pois 
nos amou até o fim e se entregou na cruz em 
nosso lugar. Que este amor possa ser refletido em 
nossas vidas diariamente e que possamos amar ao 
Senhor e guardar o Seus mandamentos, pois 
como Ele mesmo diz em João 14:21 “Aquele que 
tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que 
me ama; e aquele que me ama será amado de meu 
Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele”. João 14:21

Adultos 

ANOTAÇÕES
Nova Identidade | Nada de Surpresas - 1Pe 4.12-19
Introdução
1Pe 4.12

1ª Surpresa - Vida cristã coexiste com antagonismo 
1Pe 4.15; 1Pe 4.12; 2Co 2.15-16

2ª Surpresa - Alegria deve ser parceira no sofrimento 
1Pe 4.13-14; 1Jo 2.28; Lc 6.22-23

3ª Surpresa - Cristo está presente no sofrimento
1Pe 4.14-16; At 6.15; 7.55-56; 2Co 12.10; At 16.25



ANOTAÇÕES
4ª Surpresa - Todos vão passar por julgamento 
Jo 5.24; 1Pe 4.17; 1Co 11.32; 2Co 5.10; 1Pe 4.17-18; 
Ap 20.11-15

Conclusão - Entregue-se a Deus
1Pe 4.19



Recreação no

último dia para
INSCRIÇÃO!

PROGRAMA DE
FÉRIAS

Caso você tenha interesse em servir
a Deus nessa área,

é necessário fazer sua inscrição
após o culto da noite!

Mais informações: rose.fonseca2@gmail.com

ATIVIDADES
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31/05
Gecilda Aquino
Marcos Aurélio do Couto
Raquel Schneicker
Renata Andreo
01/06
Luís Felipe Alonso
Marlene Eksteinas
Neuci Mazzel
Oswaldo Carreiro 
Vânia Ghencev
Wélida Macedo
02/06
Waldyr Mazzel

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
Sábado
08h30 - Trein. Conselheiro (Mensal)
09h00 - Teatro
Programação PREAS (Quinzenal)

03/06
Fernando Domingues
Julia Luiza Costa
Leonardo Coelho
Pedro Domingues
Rafael Barbosa
Renato Vieira
Vera Regina Sousa
04/06
Cristiano Augusto Cruz
Isac Emerick
Liduina Fiorini
Lydia Duduch
Marcelo de Castro

Sandra Regina Pisciotto
05/06
Cláudia Regina Bragatto
Lucas Tamburus Filho
Mônica Ferro
Valéria Oliveira
06/06
Benoar Paiva
Giovanna Canguçu
Marcelo Sgarbosa
Wagner Lima

ANIVERSARIANTES

Depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados 
proclamando as boas novas do Reino de Deus. Os Doze 
estavam com ele, Lucas 8:1 
Jesus ensinava enquanto andava; passando e proclamando. 
Jesus era peripatético.
Ontem (29) enquanto procurava uma ilustração para o 
estudo da koinonia achei a palavra e um artigo interessante 
escrito por Max Gehringer.
A palavra patético pode ter significados antagônicos: idiota 
ou comovente. Já peripatético significa originalmente 
ambulante ou aquele que ensina andando. A escola iniciada 
por Aristóteles é chamada de Escola Peripatética. 
Em poucos dias vamos começar a nossa peregrinação pelo 
sertão, parte no meu tempo neste mês foi consumido com 
pesquisas sobre a região de Paulo Afonso, olhando os 
mapas localizando sitios e povoados, entendendo as 
informações  do IBGE.
O projeto Moodle continua, nesta fase alguns voluntários 
estão avaliando o que foi produzido e relatando pontos para 
correção. Além disso avançamos na descoberta  para utilizar 
outros recursos como fórum, troca de mensagens e blog.
Outra vitória foi conseguir definir a estratégia de 
armazenamento de vídeos no Vimeo, o próximo passo de 
muito trabalho será fazer o upload de cerca de 1500 
arquivos mp4, agora em alta resolução, sendo que alguns 
vão precisar passar pelo processo de “hipper”.
O Lucas nasceu no dia 15 firme e forte e de forma bem 
natural, sem precisar a ajuda de Hospital. Agora sou tetra o 
time completo é Matteus, Pedro, Sofia e Lucas.
Bruno e Marina estão se preparando para mudar para 
Recife. Bruno assumiu nova posição na empresa que 
trabalha na filial daquela cidade no dia 24. Em 
consequência disso a Bia precisa dar uma atenção extra 
para a Marina.
Pedidos de oração.
Gratidão pelos netos saudáveis.
Gratidão pelos voluntários que ajudam no projeto Moodle.
Gratidão pelo grupo que participa da koinonia em Mogi 
Mirim.
Pelos novos alunos do SEDI, que prossigam com dedicação.

Notícias do Campo

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08

Identifique a sua oferta para denise@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

Programação Adolescentes
Programação Jovens
16h00 - Ensaio Nação Resgate
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
17h00 - Oração | Mulheres (Mensal)
17h00 - Oração | Homens (Mensal)
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Biblica de Adultos

ATIVIDADES

João e Beatriz Rodrigues
jrodrigues@ibcu.org.br

Ceia do Senhor

Próximo Domingo!

07 DE JUNHO AS 8h30`
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Preletor 18:00 Preletor
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Nada de Surpresas Nada de Surpresas

Especial Marcos Pereira- -

Fernando Leite Fernando Leite
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ESCOLA BÍBLICA

CULTOS

As notícias dos últimos dias não têm sido 
boas. Basta abrir qualquer portal de notícia para 
ver que as coisas não estão nada boas. Amargura, 
ódio, falta de amor com o próximo, descaso, 
indiferença, etc. Nós seres humanos, sabemos 
bem como não amar. Se tem alguém pronto para 
o ódio, este é o ser humano. O ódio não destrói 
apenas o outro, mas principalmente quem o 
alimenta e, alimentar estes sentimentos, como 
dizia Shakespeare é o mesmo que tomar um copo 
de veneno e esperar que o outro morra. 

Apesar de sermos inclinados para o mal, 
quando nos depararmos com Cristo, somos 
confrontados e constrangidos pelo seu amor real 
e verdadeiro.

No texto de João 13 encontramos algumas 
atitudes de amor incondicional e humilde de 
Cristo. Isso faz todo sentido para nós que 
precisamos aprender amar vivendo diariamente o 
verdadeiro amor na prática.

“Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era 
chegada a sua hora de passar deste mundo para o 
Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, 
amou-os até o fim”. João 13:1

Na primeira parte do texto (vs. 4-17) vemos o 
Deus encarnado em uma atitude de amor 
humilde lavando os pés dos seus discípulos. Ele 
sabia quem Ele era e para que tinha vindo ao 
mundo. Paulo expressa em Filipenses que Cristo 
"...sendo Deus não tomou isso como vantagem, mas 
esvaziou-se a si mesmo..." (Fp 2.6,7)

Ao lavar os pés daqueles discípulos, homens 
pecadores como eu e você, Jesus deixa o exemplo 
do que deve ser feito com os pés sujos e cansados 
da humanidade. Jesus sabia que seria traído, que 
iria morrer e até mesmo que alguém o negaria, 
mas Ele não olhou para isso como uma 

Curso

ADULTOS

PREAS

INFANTIL

Professor Local

Curso Professor Local

ADULTOS

Autoridade

Currículo Semear

Pelas Veredas da Justiça

Denise Motta

Dividido por faixa etária

Luiz Riscado

Tiago - Uma Fé Prática Fabio Grigorio C5

Classe de Integração Ministério de Integração C3

Habacuque Paulo Berti C2

Diversas

Chalé 2

C6

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Missão Impossível Paulo Adolfo TendaADOLESCENTES

Abdênago Lisboa Chalé 2Hermenêutica
Princípios de Interpretação Bíblica

A Soberania de Deus na Vida dos Patriarcas Valmir Gazolli e Eduardo Tamburus C6

Evangelismo - Teoria e Prática Paulo Adolfo C1JOVENS

O Rei Salomão e as Tentações de
Sexo, Dinheiro e Poder Alex Souza Chalé 3

Daniel - 1-6 Dominic Lipsi Mz

Educação de Filhos - 0 a 5 anos Edilson Ribeiro PS


