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Adultos

Nova Geração

Atividades

Programação
Escola Bíblica

Compromisso que é privilégio
Nós que somos membros desta igreja,
desfrutamos de uma série de privilégios e assumimos
uma série de compromissos com a mesma. É muito
interessante perceber que um dos maiores privilégios
que temos como membros da igreja é ao mesmo
tempo um importante compromisso assumido:
colaborar com a edificação do corpo de Cristo através
do serviço a esta igreja.
Se nos tornamos meros expectadores,
participantes passivos mesmo que fieis às variadas
programações e eventos da igreja, colhemos pelo
menos dois prejuízos importantes com inevitáveis
repercussões eternas: o desvio da vontade do Senhor e
a violação de um importante compromisso assumido.
Seguramente a agitação da vida moderna nos
oferece várias desculpas que invariavelmente tentam,
tomara que sem sucesso, explicar um compromisso
diminuto ou inexistente com a edificação da igreja do
Senhor. Que todos nós cresçamos a ponto de não
sermos mais enganados e seduzidos por justificativas
que invocam responsabilidades e alocações de tempo
em projetos e atividades cuja importância é desprezível
diante da grandiosa Obra do Senhor! Nós gastamos
tempo com aquilo que damos valor! Infelizmente o
oposto à essa afirmação também é verdadeiro...
Que todos nós aproveitemos as inúmeras
oportunidades que os diversos ministérios da igreja
nos oferecem para fazermos a vontade de Deus através
do nosso serviço, e que assim, honremos o
compromisso que um dia assumimos com o Senhor e
com esta igreja!
Uma excelente maneira para alguém reverter sua

falta de serviço na igreja ou renovar seu compromisso
já existente é através do nosso Planejamento. Durante
o mês de Setembro, todos os ministérios da igreja
terão uma reunião de planejamento para definição
dos trabalhos e responsáveis pelos mesmos no
próximo ano. Ao participar de uma destas reuniões de
planejamento, além de trazer suas ideias, você deve
trazer também sua disposição para se comprometer
com a concretização dos planos e projetos. Existem
oportunidades de serviço para todos que tenham
disposição para servir. Todos os nossos ministérios
precisam de servos fieis e comprometidos. Seja um
deles!
Verifique as datas, horários e locais que os
ministérios têm definido para as reuniões e
inscreva-se onde quiser ser útil. Não deixe sua
inscrição para depois. Faça-a logo após o culto,
colocando seu nome em uma das listas
disponibilizadas no balcão lá atrás do templo, ou
acesse a ficha de inscrição no site da igreja. Que a
vontade do Senhor seja uma realidade em cada um de
nós: "... seguindo a verdade em amor, cresçamos em
tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o
corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de
toda junta, segundo a justa cooperação de cada
parte, efetua o seu próprio aumento para a
edificação de si mesmo em amor." Ef 4:15-16.
Vlademir Hernandes
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

21/08
Ana Elisa Frediani
André Madureira
Edson Silva
Lucas Bassani
Maria Fátima Teixeira
Rodrigo Rodrigues
22/08
Lucas Sgarbosa
23/08
Bruna Oliveira
Camila Martines
Daniel Albarelli
24/08
Ana Paula Minami

Elisa Pauzer
Gabriel Garotti
Poliana Finamore
Vanessa Camargo
25/08
Cíntia Albrecht
Iole Ferreira
Mariana Neves
Rafael Freitas
Thiago Knecht
Victor Mincov
26/08
Alberto Maza
Daniel Bragion
Hilda Joanine

Vladimir Vieira
27/08
André Melchiades
Angela Piau
Cinthia Lahr
Débora Oliveira
Lucio Camargo

Notícias do Campo
Tempo de muitas oportunidades
É interessante notar que quanto mais tempo passamos nos
EUA, mais oportunidades temos de ministrar a Palavra de
Deus. Durante um ano o Zambelli ajudou ao lado do Dr. Sam
Williams no Converting Hearts Ministry. Há alguns meses ele
serve como conselheiro na igreja North Wake e muito
recentemente foi contratado pelo patrão de um homem de
El Salvador para aconselhar seu empregado que há 16 anos
mora nos EUA, mas não fala inglês – o aconselhamento é
somente em espanhol.
Como devem saber, ainda estamos bastante envolvidos com
um grupo de cristãos brasileiros da região. Nós nos
encontramos quinzenalmente para comungar, compartilhar
a Palavra de Deus, louvá-lO por meio de canções e orar, tudo
em português. Karen tem ajudado especificamente em
ensinar as crianças a Palavra de Deus, um grande desafio.
Enzo tem curtido muito esses encontros e, de alguma forma,
se preparado para o retorno ao Brasil.
E as oportunidades não param por aí. Para citar uma delas,
Zambelli possivelmente auxiliará alguns professores do
seminário corrigindo trabalhos acadêmicos que foram
aplicados nas extensões do Brasil com as duas juntas
missionárias batistas. A Karen seguramente não ficará fora
deste projeto. Todas as oportunidades de ministrar sempre
envolvem toda a família, de uma forma ou de outra.
Visitas e o aniversário da Mila
Por aqui as férias de verão estão praticamente no fim. Enzo
voltarás às aulas no primeiro dia de agosto e Zambelli já tem
deveres com leitura antes mesmo das suas aulas
começarem.
Em julho Mila fez seu primeiro aniversário. Os pais da Karen
estavam presentes conosco durante duas semanas. Como
outrora, foi muito bom tê-los conosco. A presença deles é
muito especial para o Enzo e para a Mila.
Neste mês completamos dois anos aqui nos EUA (e onze
anos casados!). Agora que finalmente sentimos que
sabemos viver aqui, começamos a última volta do nosso
circuito. Até aqui Deus foi bom conosco; não há nada que nos
faça duvidar que Ele agirá assim conosco nos meses porvir –
e por toda a eternidade.
Thiago e Karen Zambelli
tzambelli@gmail.com

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

Seguro, não morre...

Fernando Leite

Seguro, não morre...

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

-

-

ADULTOS
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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

Preletor
Lucas Fonseca

Venha servir com a gente

Sábado
no
Village
27/08 - 8h30
Escola Dora Kanso

Rua Emílio Coelho, Sn, Bairro Village
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ANOTAÇÕES

O que você deve saber | Seguro, não morre... - 1Jo 5.13-17
Introdução
Jó 5.7; Jó 14.1

Adultos

Qual é a nossa segurança?
1Jo 5.12; 1Jo 5.13; Jo 20.30-31

A implicação da segurança
1Jo 5.14; Is 6.1-5; Hb 10.19-22; 1Jo 5.14; Jo 11.41-42; Jo 9

ANOTAÇÕES

Na prática, qual a implicação dessa segurança?
1Jo 5.16; Jr 7.16; Jr 11.14; Jr 14.11; Rm 6.23; 1Jo 5.16; 1Jo
2.9-11; Jo 8.24; Jo 3.18; 1Tm 2.1-8; Mt 12.22-32; 1Jo 5.17

Por quem vamos orar?
1Jo 5.13-17

Agenda de Pastores

• De 15 a 25 de agosto, o Pr. Lucas Tutui estará
de férias.

Falecimento
Comunicamos o falecimento da senhora
Florentina, mãe de Fernando Bueno no dia 10 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

