
Um seminário direcionado àqueles que 
estão engajados na tarefa de discipular.

ibcu.org.br/discipular
InscriÇÕES ate 08/06

Apos o culto ou discipulado@ibcu.org.br

David N. Cox

Vida e Ministério dentro da organização. Atualmente é professor da matéria Discipulado e 
Mentoreamento, no curso de Mestrado em Ministérios, no SBPV. Um servo que tem 
impactado pessoas de épocas e idades diferentes através de sua vida e prática do 
discipulado.

Vidas transformadas
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Investimento - R$ 10,00

Seminario Discipular

11/06
Piso Superior - ibcu
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4. Para impedir o avanço das trevas em outras partes do 
mundo:  “... Há contextos onde a obra da cruz de Cristo ainda não é 
conhecida e uma das consequências é que de maneira explícita 
Satanás é tido como rei e permanece recebendo adoração que não 
lhe é devida. ...É importante dizer que quando nos omitimos em 
pregar a Palavra de Deus, estamos fazendo com que gerações 
inteiras permaneçam na escuridão... Desta forma, não podemos 
permanecer indiferentes enquanto temos todas as condições para 
interferir nestes cenários e fazer com que as trevas sejam dissipadas.
5. Por uma questão de coerência: ... “Se o acesso ao evangelho 
é tão abundante em nossas cidades, por que não compartilhá-lo 
com aqueles que ainda não o receberam?”...Se o evangelho é de 
fato boas-novas e há muitos que sequer tiveram acesso a ele, 
acredito que não podemos omitir aos outros tudo o que Cristo fez 
por nós...Foi em resposta a esse cenário que o apóstolo Paulo 
escreveu: “Sempre �z questão de pregar o evangelho onde Cristo não 
era conhecido. De forma que não estivesse edi�cando sobre alicerce de 
outro”. Rm.15.20.
6.  Por uma questão de estratégia: ... Por mais incrível que 
pareça, existem povos que nunca ouviram o evangelho e precisam 
ser focalizados pela Igreja de Jesus Cristo a �m de serem 
evangelizados. Eles representam nações inteiras intocadas pelo 
trabalho de evangelização da Igreja e ignorantes da revelação 
especial de Deus. ... Considerando a tarefa inacabada do anúncio do 
evangelho entre todas as nações, o desa�o que mais se destaca para 
a Igreja em nossa geração é exatamente anunciar o evangelho aos 
que ainda não ouviram.
7. Porque é um privilégio: ... A obra missionária é um grande 
privilégio para quem pode experimentá-la e investimento 
garantido para a eternidade, e certa é a recompensa.
“Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o 
evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas" 
Rm.10.15
Por todas estas razões, vale a pena alcançar aqueles que estão longe 
de nós!
Publicado na Revista Povos, número 10, dezembro de 2009.
Extraído e adaptado (Edson Rodrigues)

No mês passado tive o privilégio de visitar nossos missionários que 
estão atuando em terras distantes no sertão da Bahia, região que faz 
fronteira com os estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, ocasião 
em que pude conhecer mais de perto o ministério que Deus tem 
proporcionado a nós como igreja e aos nossos missionários, vivendo 
numa região remota do nosso Brasil! Passando por vilas, 
comunidades, povoados, agrovilas e comunidades indígenas, 
lembrei-me de um artigo intitulado: “Por que ir para tão longe se 
aqui perto há tanta necessidade?”, escrito em resposta a este  
questionamento, por um amigo e missionário Jairo Oliveira, que atua 
entre Povos Não Alcançados (PNAs), em regiões longínquas no 
continente africano. Resolvi então reproduzir trechos do artigo com 
algumas adaptações, visto que se aplica em outras realidades!
Por que ir para tão longe se aqui perto há tanta necessidade?
1. Porque é bíblico:  O fato é que a Bíblia é essencialmente um livro 
missionário e como tal requer que o povo do “caminho” concentre seus 
esforços no anúncio da glória de Deus também entre aqueles que estão 
distantes. Abraão foi o pioneiro a ter que deixar sua casa para se tornar 
bênção para as famílias da terra (Gn. 12.1-3), cumprindo assim os 
projetos missionários divinos...Sair da própria terra para levar o 
evangelho aos que estão distantes não se trata de uma proposta 
humana. Não é modismo, heroísmo ou tentativa de expansão religiosa. 
O trabalho missionário transcultural é vontade e propósito de Deus! A 
tarefa missionária da Igreja, antes de qualquer outra coisa, é bíblica.
2. Porque o Mestre Jesus ordenou: O missionário vai aos lugares 
mais distantes do planeta a �m de anunciar o evangelho em 
obediência a Jesus. Não se trata prioritariamente de responder a 
desa�os maiores ou menores dos encontrados em nossa pátria, mas de 
se submeter à ordem expressa de Jesus para anúncio do evangelho 
entre todas as nações. (Mt. 28.19-20).
Aquele que nos mandou ir, tem toda autoridade no céu e na Terra. 
Sendo assim, devemos nos submeter à sua autoridade obedecendo à 
sua convocação a �m de alcançarmos também os que estão distantes.
3. Por uma questão de exemplo: Quando olhamos para trás 
encontramos em toda a história bíblica e eclesiástica o exemplo de 
homens que cumpriram com obediência o chamado missionário divino... 
De fato, o evangelho chegou até nós porque esses valentes do passado 
compreenderam que a Igreja é a agência missionária de Deus para o 
mundo... Hoje, tendo sido alcançados com o evangelho, parece que o 
mínimo que podemos fazer é reproduzir o exemplo, assumindo esse 
mesmo tipo de iniciativa em relação aos que ainda não foram alcançados.
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Por que ir para tão longe se aqui perto há tanta necessidade?

Edson Rodrigues
edson@ibcu.org.br



ATIVIDADES

05/06
Amanda Vicente
Cláudia Bragatto
Felipe Santos
Lucas Tamburus Filho
Mônica Ferro
Valéria Oliveira
06/06
Benoar Paiva
Giovanna Canguçu
Marcelo Sgarbosa
Viviane Carvalho
Wagner Lima
07/06
Beatriz Souza
Fernando Moraes
Marta Bittencourt

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

Ronaldo Souza
Silma Rodrigues
08/06
Inaise Ribeiro
Lorena Velho
Maria Lúcia Andreo
09/06
Clara Sgnolf
Gustavo Fernandes
Gustavo Santos
Nayla Fonseca
Otávio Oliveira
Pedro Oliveira
Rafael Rodrigues
10/06
Cristiane Carmona
Eduardo Carvalho Filho

Silvana Maior
Tatiana Maudonnet
11/06
Davi Lino
Natália Costa
Théo Ligório

ANIVERSARIANTES

Depois de começar o ano apoiando na formação de uma 
fantástica equipe de obreiros para a América Latina e de 
trabalhar com a equipe global de IFES para o Compromisso 
com as Escrituras, nossa energia se voltou para duas 
estratégicas reuniões em Cuba.
Seguimos acreditando que a melhor maneira de preparar 
líderes se dá abrindo espaço para a construção de relações 
significativas, onde em comunidade se abre a Palavra, em que 
através de equipes com dons diversos se realiza a Missão, e 
onde se abre o coração para crescer no afeto e na dimensão 
Pastoral do ministério.
Com essa mesma ideia de apoiar na formação de líderes 
centrados na Palavra, a equipe global de IFES para o 
Compromisso com as Escrituras se reuniu na Alemanha. 
Excelente tempo não só para avaliar e planejar o uso de 
recursos como o "La Palabra en Medio Nuestro".
Agora sim, chegamos a Cuba, onde primeiro tivemos uma 
reunião da equipe regional com o grupo de suporte ao 
ministério na região. Trabalhar em um time de amigos, onde a 
gente também se diverte e desfruta dessa amizade é uma das 
grandes fortalezas dessa equipe.
Em Cuba, buscamos ser de apoio ao movimento estudantil no 
país, Koinonía, através de uma Consulta sobre Modelos de 
Cooperação Missionária. Pastores de Cuba e convidados 
internacionais nos ajudaram a refletir, a partir  da Palavra e da 
realidade cubana, acerca da melhor maneira de servir juntos. 
Foi muito especial ouvir e ser abençoados por nossas irmãs e 
irmãos cubanos. Esse por si só é um bom princípio: discernir o 
que Deus já está fazendo e, com humildade e discernimento, 
buscar cooperar e ser parte dessa obra.
Para agradecer
- Pelo tempo especial em Cuba, pela dedicação das irmãs e 
irmãos de Koinonía, pelo aprendizado através do que vimos e 
escutamos dos líderes cubanos; 
Para interceder
- Pelos bons sonhos e projetos para cooperar com 
Koinonía-Cuba, para o fortalecimento desse ministério e para o 
avanço da missão nas universidades desse país; 
- Pela implementação de um novo projeto de formação de 
líderes, Liderança Global de IFES, para que o Senhor prepare o 
primeiro grupo, de diversos países e regiões do mundo, que 
participará dessa nova iniciativa da IFES;
Muito obrigado pelo suporte e carinho a toda nossa família em 
missão.

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

Ricardo Borges e Ruth
borgesrw@gmail.com



INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Integração, 2040

Fábio Ferreira- -

Wagner Fonseca Wagner Fonseca

ESCOLA BÍBLICA

CULTOS

Como a Igreja foi formada

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Igreja Denise Motta

Mordomos na Terra Wesley Silva C5

Di�culdades Bíblicas Vlademir Hernandes PS

C6Hábitos Escravizadores Oswaldo e Edson Zenum

C4Os imperativos das Cartas Paulinas Maurício Gama

Chalé 2

JOVENS Evangelismo na prática Paulo Adolfo Mz

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Seitas e Heresias Wagner Fonseca C6ADOLESCENTES

ADULTOS

Provérbios - Sabedoria de Vida C4

Tenda

Paulo Marcos

Justiça Social, Socialismo e as Escrituras

Ch2

Wagner Lima e Gilberto Campos

Ministério de IntegraçãoClasse de Integração

Uma cultura, vários caminhos,
várias verdades, nenhuma vida! Alcides Bazioli C3

Integração, 2040



Venha servir no

PARTICIPE!

PROGRAMA DE
FÉRIAS

Vamos evangelizar centenas de crianças de
5 a 11 anos nos dias 12 a 15 de julho

Caso você tenha interesse em colaborar com os 
itens lanche que serviremos no programa de 

férias, procure  saber qual é o cardápio desse ano 
e as necessidades com Helenice ou Rosely no 
balcão de inscrição ou envie um email para: 

semear.ibcu@gmail.com 
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NOVA GERAÇÃO
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Conferência
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Integração, 2014 | Wagner Fonseca

4. Para impedir o avanço das trevas em outras partes do 
mundo:  “... Há contextos onde a obra da cruz de Cristo ainda não é 
conhecida e uma das consequências é que de maneira explícita 
Satanás é tido como rei e permanece recebendo adoração que não 
lhe é devida. ...É importante dizer que quando nos omitimos em 
pregar a Palavra de Deus, estamos fazendo com que gerações 
inteiras permaneçam na escuridão... Desta forma, não podemos 
permanecer indiferentes enquanto temos todas as condições para 
interferir nestes cenários e fazer com que as trevas sejam dissipadas.
5. Por uma questão de coerência: ... “Se o acesso ao evangelho 
é tão abundante em nossas cidades, por que não compartilhá-lo 
com aqueles que ainda não o receberam?”...Se o evangelho é de 
fato boas-novas e há muitos que sequer tiveram acesso a ele, 
acredito que não podemos omitir aos outros tudo o que Cristo fez 
por nós...Foi em resposta a esse cenário que o apóstolo Paulo 
escreveu: “Sempre �z questão de pregar o evangelho onde Cristo não 
era conhecido. De forma que não estivesse edi�cando sobre alicerce de 
outro”. Rm.15.20.
6.  Por uma questão de estratégia: ... Por mais incrível que 
pareça, existem povos que nunca ouviram o evangelho e precisam 
ser focalizados pela Igreja de Jesus Cristo a �m de serem 
evangelizados. Eles representam nações inteiras intocadas pelo 
trabalho de evangelização da Igreja e ignorantes da revelação 
especial de Deus. ... Considerando a tarefa inacabada do anúncio do 
evangelho entre todas as nações, o desa�o que mais se destaca para 
a Igreja em nossa geração é exatamente anunciar o evangelho aos 
que ainda não ouviram.
7. Porque é um privilégio: ... A obra missionária é um grande 
privilégio para quem pode experimentá-la e investimento 
garantido para a eternidade, e certa é a recompensa.
“Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o 
evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas" 
Rm.10.15
Por todas estas razões, vale a pena alcançar aqueles que estão longe 
de nós!
Publicado na Revista Povos, número 10, dezembro de 2009.
Extraído e adaptado (Edson Rodrigues)

No mês passado tive o privilégio de visitar nossos missionários que 
estão atuando em terras distantes no sertão da Bahia, região que faz 
fronteira com os estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, ocasião 
em que pude conhecer mais de perto o ministério que Deus tem 
proporcionado a nós como igreja e aos nossos missionários, vivendo 
numa região remota do nosso Brasil! Passando por vilas, 
comunidades, povoados, agrovilas e comunidades indígenas, 
lembrei-me de um artigo intitulado: “Por que ir para tão longe se 
aqui perto há tanta necessidade?”, escrito em resposta a este  
questionamento, por um amigo e missionário Jairo Oliveira, que atua 
entre Povos Não Alcançados (PNAs), em regiões longínquas no 
continente africano. Resolvi então reproduzir trechos do artigo com 
algumas adaptações, visto que se aplica em outras realidades!
Por que ir para tão longe se aqui perto há tanta necessidade?
1. Porque é bíblico:  O fato é que a Bíblia é essencialmente um livro 
missionário e como tal requer que o povo do “caminho” concentre seus 
esforços no anúncio da glória de Deus também entre aqueles que estão 
distantes. Abraão foi o pioneiro a ter que deixar sua casa para se tornar 
bênção para as famílias da terra (Gn. 12.1-3), cumprindo assim os 
projetos missionários divinos...Sair da própria terra para levar o 
evangelho aos que estão distantes não se trata de uma proposta 
humana. Não é modismo, heroísmo ou tentativa de expansão religiosa. 
O trabalho missionário transcultural é vontade e propósito de Deus! A 
tarefa missionária da Igreja, antes de qualquer outra coisa, é bíblica.
2. Porque o Mestre Jesus ordenou: O missionário vai aos lugares 
mais distantes do planeta a �m de anunciar o evangelho em 
obediência a Jesus. Não se trata prioritariamente de responder a 
desa�os maiores ou menores dos encontrados em nossa pátria, mas de 
se submeter à ordem expressa de Jesus para anúncio do evangelho 
entre todas as nações. (Mt. 28.19-20).
Aquele que nos mandou ir, tem toda autoridade no céu e na Terra. 
Sendo assim, devemos nos submeter à sua autoridade obedecendo à 
sua convocação a �m de alcançarmos também os que estão distantes.
3. Por uma questão de exemplo: Quando olhamos para trás 
encontramos em toda a história bíblica e eclesiástica o exemplo de 
homens que cumpriram com obediência o chamado missionário divino... 
De fato, o evangelho chegou até nós porque esses valentes do passado 
compreenderam que a Igreja é a agência missionária de Deus para o 
mundo... Hoje, tendo sido alcançados com o evangelho, parece que o 
mínimo que podemos fazer é reproduzir o exemplo, assumindo esse 
mesmo tipo de iniciativa em relação aos que ainda não foram alcançados.

Adultos 

ANOTAÇÕES

Introdução - Pv 16.1

Missão da IBCU:
Servir e honrar a Deus, e para isso...
- Buscar compreender e obedecer a Sua Palavra;
- Proclamar em amor o Evangelho ao mundo;
- Integrar os salvos na família de Deus;

- Ensinar as Escrituras para transformá-los à semelhança 
de Cristo;
- Nutrir neles um relacionamento amoroso com Deus e 
com o próximo;
- Capacitá-los para o Seu serviço.

Visão de Futuro:
Perfil da IBCU
- Tenha seus membros servindo ao Senhor com seus dons, 
talentos, recursos e habilidades.
Relacionamentos na Igreja
- Relacionamento alegre, descontraído, caloroso e sincero;
- Ênfase em relacionamentos seguros e autênticos a partir 
da integração em grupos pequenos.

Em Relação ao Mundo
Igreja acolhedora com os que se aproximam.

Por que ser uma Igreja Acolhedora?
Rm15.7

Especi�co
Cl4.10

Indiscriminado
Hb 13.1

Exemplos Práticos do Acolher
Positivo - 3Jo 5 a 8

Negativo - 3Jo 9 a 12



ANOTAÇÕES
Alcance aos Incrédulos:
At 2.47

Relacionamentos na Igreja:
Relacionamento alegre, descontraído, caloroso e sincero.
Ênfase em relacionamentos seguros e autênticos a partir da 
integração em grupos pequeno

Por que Servir?
1Pd 4. 10; Rm 12.6; 1Co12.12.26

Três possiblidades para não servir
 

Per�l da IBCU
Tenha seus membros servindo ao Senhor com seus dons, 
talentos, recursos e habilidades.

Louvamos a Deus juntamente com Elias e Marina 
Drummond pelo nascimento do Mateus  no dia 
26/05. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.

Nascimento

O Ministério de Missões precisa de uma máquina 
de lavar roupas, caso você tenha a possibilidade de 
contribuir nos procure!

Doação

Em Relação ao Mundo
Igreja acolhedora com os que se aproximam.

Por que Grupos Pequenos, Koinonias?
At2.42-47

Comunhão
At2.42

Exercer transparência
Hb 13.1

Importar-se
João 15.13; 1João3.17  

Admoestar ou Advertir

Aprendizado
At2.42; Hb 4.12 

Serviço
At2.42; Mc 10.45; Tg 1.27 


