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Adultos

Nova Geração

Atividades

Programação
Escola Bíblica

Nazarenos Petulantes e Incoerentes
Em um sábado qualquer numa sinagoga de
Nazaré, depois que Jesus lê uma profecia messiânica
de Isaías e reivindica que a mesma se cumprira nele
próprio, os seguintes fatos ocorrem:
"...Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele....
Todos falavam bem dele, e estavam admirados com as
palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas
perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes
disse: É claro que vocês me citarão este provérbio:
Médico, cura-te a ti mesmo! Faze aqui em tua terra o
que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele:
Digo-lhes a verdade: Nenhum profeta é aceito em sua
terra...Todos os que estavam na sinagoga ficaram
furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se,
expulsaram-no da cidade e o levaram até ao topo da
colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de
atirá-lo precipício abaixo." (Lc 4:21-24 e 28-29)

em relação a Jesus têm sido diversificadas,
surpreendentes e não poucas vezes antagônicas e
incoerentes como naquela ocasião.

Sempre há aqueles que, contrariando
previsões, rejeitam a oferta de salvação depois de
um empolgante interesse inicial pelo Evangelho. Há
os que admiram seu ensino ético mas rejeitam sua
divindade e obra expiatória. Há aqueles que
parecem aceitá-lo como salvador, mas com o tempo
se desviam tornando-se críticos ferrenhos e até
blasfemos impetuosos. Há muitos que o confessam
como senhor e salvador, mas vivem de modo que tal
confissão não faz a menor diferença em suas vidas.
Há os que se apresentam como cristãos, mas
desprezam a Sua vontade, e o desobedecem sem o
menor temor. Há ainda os cristãos
predominantemente apáticos na comunhão com Ele,
O já famoso carpinteiro, cujo ensino mas sempre ávidos pelo Seu favor.
extraordinário e sinais maravilhosos impactavam
Que o Senhor nos livre da petulância e da
toda a Galiléia, quando vai ensinar na cidade onde
sempre morou, se depara com uma sequência bizarra incoerência! Que nossas posturas em relação a Jesus
de atitudes: de elevada expectativa, atenção, elogio, sejam sempre compatíveis com a honra da qual
deslumbramento e reconhecimento da qualidade do nosso senhor e salvador é digno!
seu ensino, para desprezo, questionamento, desafio
insolente, rejeição, culminando em fúria assassina.
Vlademir Hernandes
Em poucos instantes aqueles nazarenos
petulantes, incoerentemente oscilaram entre
extremos opostos. Ao longo da história até os dias de
hoje, tanto dentro quanto fora da igreja, as atitudes

vlademir@ibcu.org.br
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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
Sábado
09h00 - Teatro

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

CONTATOS
Rua Tenente Alberto Mendes Júnior, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501 | www.ibcu.org.br
/ibcucampinas

/ibcu

secretaria@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES
Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08
Identifique a sua oferta para denise@ibcu.org.br
Itaú
Bradesco
Ag: 6548 CC: 26.468-5
Ag: 2297-7 CC: 5454-2
Você pode fazer suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo.
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

ANIVERSARIANTES

Notícias do Campo
Queridos irmãos da IBCU.
Esperamos que esta carta lhes encontre fortalecido no
Senhor.
Obrigado por investirem em nossas vidas e ministério.
Louvem ao Senhor porque chegamos bem de viagem. Nós
tivemos uma surpresa no check-in. Havíamos comprados
nossos tickets para uma viagem entre Miami e Belém, com
uma conexão em Manaus. Porém, descobrimos que nosso
voo não existia mais e a companhia aérea não tinha nos
avisado. Tivemos que voar até São Paulo no dia 07 e dormir
uma noite em hotel. Finalmente, no dia 08 às 6h30, nós
voamos para Belém. Apesar da viagem ficar mais longa, tudo
correu bem.
Depois de vários dias organizando nossa casa, finalmente
tudo está em ordem agora. Ruth e Nathan estão super felizes
por reencontrar os amigos.
Durante esses dias eu e Yohanna temos conversado com cada
membro da nossa equipe do IMPV para saber como estão e
também como anda o ministério. Orem por sabedoria no
pastoreio desses irmãos.

Nossos alunos acabaram de concluir seus estágios de férias
no Acampamento da Palavra da Vida Norte (primeiro ano),
Sertão Nordestino (segundo ano) e Ribeirinhos no Amazonas
Rute Cavalcanti
(terceiro ano). Agora estão em casa para uns dias de descanso
Vinicius Rossetto e voltarão no dia 6 de agosto. Nesse período de relaxamento
20/08
as tentações podem se intensificar. Orem por vitória sobre o
Alexandre Campos pecado.

14/08
Luiza Galli
Lélio Gurgel
18/08
15/08
Bianca Oliveira
Almiro Medeiros Neto Claudio Pereira
Gabriela Sousa
Eduardo Salgado Leonardo Gomes
Mayani Ribeiro
Enio Pereira
Lucas Barros
16/08
Isabella Salgado Luca Dillenburg
Alberto Martinez
Levi Melchiades
Valmir Lamarque
Ayam Tamietto
Nathalia Maudonnet
Elias Velho
Patrícia Barbiero
Lucas Dinnouti
19/08
Theo Lattaro
Eliane Faria
17/08
Gabriel Gomes
Davi Carmona
João Vitor Souza
Deoclice Ribeiro
Joaquim Silveira

Entre os dias 1 e 4 de agosto eu (Richard) vou ministrar pela
primeira vez uma disciplina para o curso de mestrado aqui no
IMPV. O tema será Resolução Bíblica de Conflitos. O curso será
intensivo e terá cerca de 50 alunos (pastores, missionários e
líderes). Orem por sabedoria e fortalecimento a todos.
Agradecemos suas orações!
Um forte abraço!
Richard e Yohanna Oliveita

richardoliveira@pvnorte.com.br

ESCOLA BÍBLICA

9h30 às 11h00

Curso

Professor

Local

O maior milagre de Jesus: A salvação

João Mengaldo

C1

Grego instrumental

Guilherme Wood

C2

Como ensinar a Bíblia para
crianças de 04 a 11 anos

Ministério Semear

C3

A mente de Cristo

Erasmo Cardoso

C4

Classe de Integração

Ministério Integração

C5

Buscando a excelência no casamento

Adalberto Vargas

C6

Leis dos homens ou leis de Deus?

Juscelino Mendes

PS

Curso

Professor

INFANTIL

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Local
Diversas

PREAS

As Bem-Aventuranças

Lucas Fonseca

Chalé 2

JOVENS

Amor e Sexo

Paulo Alves e Lucas Lyra

MZ

Curso

Professor

Local

A mensagem de Ezequiel

Luiz Riscado

C3

Hebreus

Dante Stopiglia

C5

Apocalipse

Abdênago Lisboa

C6

ADULTOS

Noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

ADOLESCENTES
CULTOS

9:30

Preletor

18:00

Preletor

ADULTOS

-

Edson Rodrigues

-

Edson Rodrigues

INFANTIL

-

-

PASTORES

Saulo Tamburus

ADULTOS

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.
Homens e Mulheres são bem-vindos!
FICOU INTERESSADO (A)?
Envie um e-mail para:
semear.ibcu@gmail.com
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NOVA GERAÇÃO

Acampamento de preas

O
amor
“jamais

ac aba“

Assim, permanecem agora estes três: a fé, a
esperança e o amor. O maior deles, porém, é
o amor. I Co 13.13

16 a 18 de setembro
Local
MAB Cosmópolis

Hotdog
+ Bebidas

R$ 10,00

NOITE DOS

JOGOS
Vários tipos de jogos para
vários tipos de pessoas!
CASA DOTUTS

20.08 | 19H00

Preletor
Lucas Fonseca

ADULTOS
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ANOTAÇÕES

Adultos

ANOTAÇÕES

Agenda de Pastores

• De 09 a 19 de agosto, o Pr. Fernando Leite
estará de férias.
• De 15 a 25 de agosto, o Pr. Lucas Tutui estará
de férias.

Falecimento

Comunicamos o falecimento do senhor Henrique,
pai de Orlando Chiarelli no dia 04 de agosto. Aos
familiares, a nossa oração para que Deus os conforte
e fortaleça.

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

