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trabalho de planejamento e execução do 
Ministério de Missões liderado pelo Lucas  
Tamburus foi excelente.

Sou grato a Deus pelos seus esforços 
pela causa do Senhor. Louvo ao nosso Deus 
por isso. Sei que para isso houve bastante 
sacrifício e dedicação. Muito obrigado líderes 
e repassem isso às suas equipes.

Entre os dias 16 e 20 de Junho tivemos 
nossa programação de Missões iniciando com 
um retiro com missionários, colegiado, 
candidatos a missões e sustentadores e 
passando à conferência propriamente dita. Foi 
um tempo em que destaco como dos 
melhores da nossa história como igreja em 
vários aspectos.

Sei que nenhum planejamento e 
atividade humana explicam e justi�cam tudo 
o que aconteceu, por essa razão sou muito 
grato a Deus por Sua bondade e misericórdia 
nos privilegiando com as intensas e 
agradáveis visitações nos aquecendo os 
corações com as mensagens, testemunhos, 
louvor, etc.

Destaco também minha alegria em ver o 
esforço empreendido por diversos ministérios 
para que isso fosse realidade. O capricho e 
precisão do trabalho de Infra-Estrutura 
conduzido pelo João Sachi, como por exemplo 
o cenário perfeito; a criatividade e preparo do 
pessoal de Ministério de Adoração e Artes 
conduzido pelo Marcelo Kalaur; todo o 
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ATIVIDADES

03/07
Gabriel Silva
Rosyara Killing
04/07
Alberto Santos
Rosana Marinho
Isabella Antonialli
Leonardo Ferreira
Maria José Cardoso
Miriam Kolinezuk
Nair Szamszoryk
Nathália Gravalos
So�a Onófrio
05/07
Cristiane Silva

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

Denise Gaspareto
Flavia Puglia
06/07
Guilherme Leite
João Mendonça
Maria Otília Santos
Otoniel Berti
07/07
Andréa Almeida
Enzo Tamietto
Kazue Takahashi
Vitor Albrecht
08/07
Bruno Souza
Elio Fernandes

Fernando Santos
João Pedro Silva
Jônatas Rosa
Maria Isabel Drummond
Priscila Peria
09/07
Ana Paula Carvalho
Eduardo Fabbio
Felipe Silveira
Floriane Copetti
Jéssika Yaguinuma
Joanna Pereira
João Paulo Melchiades
Maria Luiza Benetton
Ruth Braga

ANIVERSARIANTES

O mês de junho foi muito corrido, com vários eventos. Tivemos 
nosso Day Camp no dia 11 de junho com muitos adolescentes 
novos, aproximadamente 63 jovens desfrutaram da 
programação da JOY e com isso também tiveram a 
oportunidade para ouvir de Jesus.
Também tivemos nossa Reunião de Liderança, vários 
encontros com os grupos de discipulado e os eventos 
evangelísticos estão acontecendo simultaneamente em várias 
regiões de Campinas, Barão Geraldo e Vinhedo. 
 Eu e a Kat estamos em uma viagem de visitas a igrejas aqui nos 
USA e também tivemos o nosso Reunião da Diretoria em Los 
Angeles, e compartilhamos o que Deus tem feito nas vidas de 
tantos adolescentes no Brasil com os mantenedores e amigos 
da JOY.
Estamos divulgando o trabalho da missão JOY Brasil nas igrejas 
aqui nos USA, compartilhando o Plano Estratégico que está 
sendo executado no Brasil: 
Nosso objetivo, se Deus permitir e abrir as portas é: “5 cidades 
com missão JOY até 2020.”
Agora no mês de julho é o mês de férias e isso significa mais 
trabalho para toda equipe da JOY, realizando eventos  para 
conhecer mais adolescentes e desenvolver amizades com eles. 
Teremos vários eventos durante todo mês: passeio de bike, 
torneio de futebol, campeonato de FIFA, cinemas, boliche, etc...  
Com grande alegria queremos compartilhar que Deus tem 
respondido as muitas orações e tem levantado homens 
universitários para entrar para o trabalho. Somos gratos à Deus 
por estes jovens que estão colocando suas vidas à disposição 
do Senhor.
Bom, aqui estão alguns pedidos de orações da missão JOY:
1. Orem pelo mês de julho e por todos eventos evangelísticos 
que estaremos realizando;
2. Orem pelo sustento dos missionários e student-staff;
3. Orem pela chegada da Lívia, nova integrante da família 
Ferreira (Robinho e Bruna);
4. Orem pela nova área Vinhedo, pelo planejamento e 
evangelismo que será realizado nesta cidade;
5. Orem pelo final da viagem missionaria da Kathy e Edmur nos 
USA;
6. Orem por sabedoria para toda a Diretoria da JOY Brasil nesta 
fase de expansão.
Agradecemos muito a Deus pela participação da IBCU 
ajudando a JOY a evangelizar mais adolescentes. Deus os 
abençoem.

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

edmur@joybrasil.com.br
priscila.jarske@gmail.com

*Férias
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ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Não acredite, teste antes!

Saulo Tamburus- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

Pecado na Igreja! É possível?

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

As Bem-Aventuranças Lucas Fonseca

Descoberta Ministério Integração C4

Oração e Relacionamento com Deus Rosana Marinho C6

C5Humanos como nós
Antigo Testamento Vários

C3O papel dos avós no século XXI Ministério Cuidado do Rebanho

Chalé 2

JOVENS - - -

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Seitas e Heresias Wagner Fonseca C6ADOLESCENTES

ADULTOS
Paradoxos Bíblicos C4Vários

C6Abdênago LisboaEsoterismo evangélico
Origem, análise e libertação

O Justo e Soberano Deus
Profeta Naum Joel Guimarães MZ

Não acredite, teste antes!



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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ADULTOS

SUPERANDO OS

PROBLEMAS
DE ONTEM E DE HOJE

SEMINÁRIO DE ACONSELHAMENTO

23jul
8h30-12h00

Na IBCU

Dr. Robert Jones

Participe!

Com 

R$ 20,00/individual e R$ 30,00/casal



NOVA GERAÇÃO

ac
O amor
jamais

aba

Acampamento de preas

16 a 18 de setembro

Assim, permanecem agora estes três: a fé, a 
esperança e o amor. O maior deles, porém, é 

o amor. I Co 13.13

Local
MAB Cosmópolis

Preletor
Lucas Fonseca

“
“
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Adultos 

ANOTAÇÕES
O que você deve saber | Não acredite, teste antes! - 1Jo 4.1-6
Introdução

 Santa incredulidade - 1Jo 4.1

Para não sermos enganados precisamos considerar 
certos ensinos das Escrituras.

1ª Consideração: A realidade dos falsos mestres - 1Jo 4.1

Desde o início... - Gn 3.1-4

História de Judá - Jr 23.1,16,21,25-26

Alerta do Senhor Jesus e apóstolos - 2Co 11.13-14

Realidade dos nossos dias



ANOTAÇÕES
2ª Consideração: Aplicação do teste
Espírito revela e ilumina
1Jo 4.2; 1Jo 3.24; 2Pe 1.20-21; 1Co 1.16; 1Jo 2.27; Jo 1.26    

Con�ssão - 1Jo 4.2 
          • Jesus - Mc 1.24
          • Cristo - 1Jo 4.2; Mc 3.11
          • Procede de Deus

Divergência? - 1Jo 4.3

3ª Consideração: O antídoto para o engano   
Vocês venceram - 1Jo 4.4 

          • Ser de Deus
          • Maior é... 
          • Nós viemos de Deus   1Jo 4.5-6

Divergência? - 1Jo 4.3

Conclusão: Jo 16.14; 1Jo 4.1-6

• De 28 de junho a 14 de julho, o Pr. Oswaldo 
Carreiro estará de férias.

Agenda dos Pastores:


