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Lembremos que Paulo nos exorta a que andemos 
dignamente a altura da chamada que tivemos do 
nosso Deus. (”Como prisioneiro no Senhor, 
rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação 
que receberam. - Efésios 4:1”) Jamais poderemos 
lançar ao mundo uma imagem melhor do que 
nosso Deus e Pai é, mas podemos torcer e 
corromper a Sua imagem com nosso proceder. Viva 
dentro dos padrões e propósitos de Deus!

Neste último domingo 17, independentemente da 
opção política, e de que lado estava na votação do 
impeachment, muitos foram surpreendidos e 
�caram estarrecidos com a participação daqueles 
que nos representam. Ignorância, inadequação, 
mentira, ofensa, cuspe, desrespeito, hipocrisia, etc, 
foram parte da manifestação de nossos 
representantes. Poderia dizer que quem me 
representa ali não me comprometeu; mas estes 
foram escolhidos pelo povo, e tal é o povo, tal é o seu 
representante. Esse é um quadro da sociedade 
brasileira, ainda que possa não ser do seu micro 
ambiente de família e amigos. Não se surpreenda.

Então eu penso, fomos feitos representantes de Deus 
neste mundo. Paulo diz que somos embaixadores 
em nome de Cristo. (“Portanto, somos embaixadores 
de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo 
por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes 
suplicamos: Reconciliem-se com Deus. - 2 Coríntios 
5:20”). Como temos agido diante dos que nos 
‘assistem’? Que imagem passamos de Deus, nosso 
Pai, que nos nomeou Seus representantes? 
Causamos espécie ou deixamos as pessoas 
surpreendidas e estarrecidas conosco e por 
conseguinte, com nosso Deus?
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Que vergonha dos representantes!

Fernando Leite
fleite@ibcu.org.br



ATIVIDADES

24/04
Angela Nascimento
Clarice Ide
Eliel Tonini
Jorge Andor
25/04
Elaine Falchione
Gustavo Rosa
Lucas Ribeiro
Márcia Mantovani
Marcos Santos
26/04
Ana Flávia Santos
Carmem Rodrigues
Carolina Perez
Elenir Fabbio
Giuliano Dimárzio

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
09h00 - Teatro

Júlio Del Valle
Maria José Lopes
Matheus Ghiraldelli
Matheus Magri
Pedro Carnielli
Saulo Nascimento
27/04
Laís Lima
Lucas Barbosa
Márcia Oliveira
Pedro Oliveira
Renato Bachega
28/04
Patrícia Côdo
29/04
Daniela Tutui
Helena Salgado

M. Imaculada Melchiades
Priscilla Ferreira
30/04
Barbara Lopes
Dante Stopiglia
Denise Loures
Rarena Pereira
Veridiana Kallaur

ANIVERSARIANTES

Amados irmãos é com alegria que mais uma vez 
podemos compartilhar o que Deus tem feito.       

No mês de fevereiro tivemos a primeira semana de Day 
Camp. O Carnaval foi lotado aqui na estância o que 
significou muito trabalho mas também muitas vitórias.
Tivemos na semana de Day Camp com 312 crianças.

No mês de março estivemos em MG numa igreja falando 
para casais o que foi bem interessante e com muitas 
experiências. 
Temos muito a louvar a Deus:
- Pelo cuidado dEle conosco nessas estradas que estão 
cada vez piores;
- Por ter nos dado cada vez mais oportunidades de 
trabalho;
- Pela nossa saúde e família que vai aumentar mais um 
pouquinho. Em outubro vamos ganhar mais um netinho 
ou netinha da nossa filha Raquel.
 
Pedidos de oração
- Estou planejando uma viagem missionária para 
Namíbia na África do Sul. Para isso gostaria de pedir que 
orem para que o tempo lá seja bem proveitoso. Vou com 
um amigo e vamos falar em vários lugares que falam o 
idioma português e alemão.
- Gostaria de levar 1.000 dólares para comprar cobertores 
para crianças de orfanatos porque lá o clima  é de deserto, 
então a noite esfria muito. Cada cobertor custa 5 dólares, 
quanto mais levarmos mais podermos comprar e 
também levaremos mini bíblias para distribuirmos.
- Também gostaria que orassem para que o Senhor nos 
mantenha firmes e dispostos no Seu ministério.
 
Deus os abençoe e guarde. 
Somos muito gratos pelo amor de vocês.

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 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 Biblica de Adultos

Valentim e Priscila Jarske
priscila.jarske@gmail.com



INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Cuidado, não ame...

Saulo Tamburus- -

Fernando Leite Fernando Leite

ESCOLA BÍBLICA

CULTOS

Especial

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

- Efraim Albrecht

O enigma do mal Douglas Costa C5

C61 Samuel Wagner Fonseca

PSFé e Ciência – um olhar para o Gênesis Welbe Bragança

C4Igreja Hoje:
Propósito e Valor (Eclesiologia) Oswaldo Carreiro

Chalé 2

JOVENS Cristianismo puro e simples Universitários - GP C1

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Sexualidade Líderes Impulse TendaADOLESCENTES

ADULTOS Classe de Integração

C4

C6Ministério Integração

Lições do deserto Ch2Abdênago Lisboa

Adalberto VargasRelacionamento Conjugal

Eu e minha casa serviremos ao Senhor Edson Rodrigues MZ

O sermão do monte Élcio Fernandes C3

Cuidado, não ame...
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ADULTOS

Ceia do Senhor
01 de MAIO às 08h30

Próximo Domingo!

 



NOVA GERAÇÃO
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O que você deve saber | Cuidado, não ame...

Lembremos que Paulo nos exorta a que andemos 
dignamente a altura da chamada que tivemos do 
nosso Deus. (”Como prisioneiro no Senhor, 
rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação 
que receberam. - Efésios 4:1”) Jamais poderemos 
lançar ao mundo uma imagem melhor do que 
nosso Deus e Pai é, mas podemos torcer e 
corromper a Sua imagem com nosso proceder. Viva 
dentro dos padrões e propósitos de Deus!

Adultos 

ANOTAÇÕES

Introdução
1Jo 2.15; Sl 24.1; Jo 3.16

1˚ Lição: Que mundo é esse
1Jo 2.15-17; Ef 2.2; 1Jo 5.19  

2º Lição: A que este mundo está relacionado
1Jo 2.16,14; Ef 2.1-3

3˚Lição: Sua abrangência
1Jo 2.16; Jr 17.9

Ca
rn

e

Definição

Apetites físicos:
comer, beber, sexo..

Maçã era boa 
para se comer

Apetites da alma:
Ser amado, pertencer,

possuir...

Agradável 
aos olhos

Boa para dar 
entendimento: 

igual a Deus

Transforma pedra 
em pão

Mostrou os reinos 
e prometeu se...

Atira-te e manda 
que os anjos te 

segurem

Próprio orgulho:
Ser adorado e reconhecido

como glorioso: fama

Gn 3 Mt 4

Ol
ho

s
So

be
rb

a



ANOTAÇÕES
4˚Lição: Sua incompatibilidade com Deus
1Jo 2.15-17; Tg 4.4; Mt 6.24  

Conclusão 
1Jo 2.17; 1Co 7.31; 1Jo 2.15-17

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como 
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que 
desabone a doutrina ou conduta deles, procure um dos 
pastores dentro de 15 dias, após este prazo serão automati-
camente aceitos como membros.           

Membresia
Membros a serem recebidos por transferência: (*)

Membro desligado por ausência prolongada:

- Dante Stopiglia       - Carolina Stopiglia

- Lorena Dourado    


