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Caso encontre algo suspeito, procure e informe 
um dos pastores.

Na condição de eleitor, haja com 
responsabilidade e sabedoria. Como?

- Ore por sua escolha, pela eleição, pelo seu 
município e autoridades;
- Con�e na soberania de Deus acima de toda 
autoridade;
- Pesquise na internet o que é dito dos 
candidatos em quem considera votar. Ainda que 
os padrões da sociedade sejam baixos, 
estabeleça você mesmo altos padrões para 
rejeitar ou escolher um candidato;
    - Marque sua presença e vote.

Em poucas semanas voltaremos às urnas 
para escolhermos novos governantes e 
representantes. Que privilégio e 
responsabilidade de vivermos um tempo em que 
participamos de novos rumos! Não sei ao certo 
quanto da população tem consciência de suas 
escolhas e decisões, mas nós podemos fazer a 
nossa parte.

    Por força da Lei e por escolha da IBCU, não 
promovemos qualquer ação ou evento em favor 
de um partido ou candidato. Temos candidatos 
dentro da IBCU e ainda outros irmãos em Cristo 
estão na corrida, mas não abrimos espaço para 
orar nos cultos por candidatos, nem abrimos 
espaço para divulgarem suas propostas ou 
posições, nem abrimos para entrega de folhetos, 
nem indicamos qualquer candidato. O que vier a 
acontecer do portão para  fora não está 
associado a alguma preferência ou indicação da 
IBCU. A rua é um lugar público e não nos cabe 
autorizar ou proibir a entrega de folhetos. 
Pedimos somente que não facilite recebendo de 
possível entrega de folhetos e assim atrapalhe o 
trânsito de acesso ou saída de nossas 
programações. Você pode nos ajudar passando 
esta mensagem para quem se propuser a vir com 
este propósito, e mesmo �scalizar se há quem 
esteja fazendo uso indevido de nosso espaço. 
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Fernando Leite
fleite@ibcu.org.br

Eleições 2016



ATIVIDADES

28/08
Caio Longo
Jônatas Fahl
Letícia Dias
Lívia Tamietto
29/08
Carolina Martins
Eda Souza
Luiz Henrique Souza
Patrícia Grigorio
30/08
Adriano Salgado
Marcela Kuroda
Michelle Kuroda

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

31/08
Luiz Henrique Lima
Marcelo Berti
Weida Agnello
01/09
Felipe Oliveira
Henrique Gonçalves
Maria Regina Lattaro
Mateus Oliveira 
Rafael Lima
02/09
Claudete Kallaur
Enrico Santos
Leonardo Azevedo

Pedro Puccinelli
Rosemeire Spanol
03/09
Carlos Vilas Boas
Eliete Bertoni
Kaique Souza
Mateus Bueno
Patrick Ferro

ANIVERSARIANTES

Prezados irmãos em Cristo,
Mês passado foi de poucas viagens e deslocamentos, mas 
de atividades normais, que podem ser realizadas a partir de 
nossa casa, sem que haja a necessidade de deslocar-se para 
algum lugar.
Eliane teve a oportunidade de estar em uma reunião de 
senhoras presbiterianas do Sul de Minas, que aconteceu na 
cidade de Itajubá o último dia 16. Ela teve a oportunidade 
de compartilhar sobre a mobilização de oração pelos povos 
não alcançados da África e orientar as Sociedades 
Femininas daquela região em como participar deste 
movimento.
Pessoalmente, eu estou em plena preparação para as 
reuniões que acontecerão na cidade de Lima no próximo 
mês de agosto. Serão vários dias de reuniões, com 
responsabilidades diferentes. Nos dias 18 e 19 eu assistirei 
as reuniões da Rede Trans Amazônica, que congrega os 
líderes principais das Redes Indígenas Nacionais, que já 
existem em vários países. Algumas pessoas, entre as quais 
eu estou incluido, funcionam como assessores da Rede 
Trans Amazônica e o nosso papel é o de estar presentes 
nestas reuniões a fim de ajudar estes líderes, da maneira 
que eles necessitarem. Dos dias 20 a 22 eu serei o 
responsável por coordenar e conduzir as reuniões do que 
chamamos de Equipe Três Ondas. Serão três dias de 
reuniões bem intensas, onde vários assuntos importantes 
referentes ao Movimento Três Ondas serão tratados. Dos 
dias 23 a 26 estaremos na cidade de Pucallpa, que está na 
Amazonia Peruana onde participaremos de um congresso 
de indígenas da Amazonia daquele país.
Passados estes compromissos, teremos a oportunidade de 
fazer uma visita de alguns dias na cidade de Arequipa a fim 
de rever os irmãos e amigos que deixamos ali, quando 
estávamos estudando espanhol.
Antes de por o pé na estrada para o exterior, vamos por o pé 
na estrada para o Paraná, onde vamos visitar algumas 
cidades, onde possivelmente existem imigrantes africanos, 
que podem se encaixar dentro do Ministério Diáspora. Esta 
será uma tentativa importante, pois carecemos de 
informações melhores e mais acuradas sobre isto.

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

Enoque e Eliana Faria
enoqueelianefaria@gmail.com



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Que todos saibam...Que todos saibam...

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

As Bem-Aventuranças Lucas Fonseca

Como ensinar a Bíblia para
crianças de 04 a 11 anos Ministério Semear C3

Classe de Integração Ministério Integração C5

C4A mente de Cristo Erasmo Cardoso

Leis dos homens ou leis de Deus? Juscelino Mendes PS

C6Buscando a excelência no casamento Adalberto Vargas

C2Grego instrumental Guilherme Wood

Chalé 2

JOVENS Amor e Sexo Paulo Alves e Lucas Lyra MZ

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Apocalipse Abdênago Lisboa C6ADOLESCENTES

ADULTOS
A mensagem de Ezequiel C3Luiz Riscado

C5Dante StopigliaHebreus

O maior milagre de Jesus: A salvação João Mengaldo C1
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ADULTOS
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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

ac
O amor
jamais

aba
“

“

NOVA GERAÇÃO
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dentro da IBCU e ainda outros irmãos em Cristo 
estão na corrida, mas não abrimos espaço para 
orar nos cultos por candidatos, nem abrimos 
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associado a alguma preferência ou indicação da 
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autorizar ou proibir a entrega de folhetos. 
Pedimos somente que não facilite recebendo de 
possível entrega de folhetos e assim atrapalhe o 
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Adultos 

ANOTAÇÕES
O que você deve saber | Que todos saibam... - 1Jo 5.18-21
Introdução

1ª Declaração: 1Jo 5.18
Nascido de Deus não peca - 1Jo 5.1,4; Jo 3.3; Jo 3.9

Deus o protege - 1Jo 5.18; 1Jo 3.24; Jo 10.28; 1Jo 3.8  

2ª Declaração:  1Jo 5.19
Somos de Deus - Jo 15.19; Cl 1.13; Sl 119.19; Fp 3.20

Mundo sob o Maligno - 1Jo 5.19; Ef 6.12



ANOTAÇÕES

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

3ª Declaração:
Filho veio - 1Jo 5.20

Deu entendimento - 1Jo 5.20

Estamos nEle - 1Jo 5.20; Jo 17.3

 Conclusão: Para que esse testemunho?       
1Jo 5.8-9,10,11-12; Jo 17.3; Jo 10.10; Jo 20.30-31; 1Jo 5.13; 
1Jo 5.6-13


