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ouviu quando lhe fiz a minha súplica.” - O Senhor sempre ouve 
e escuta o pedido de socorro e as orações daqueles que O buscam; 
- Um Deus cheio de misericórdia e confiável - v.5: “O Senhor é 
misericordioso e justo; o nosso Deus é compassivo” -  Ele é digno 
de con�ança sendo bondoso, �el, e cheio de compaixão;
- Um Deus protetor – v.6: “O Senhor protege os simples; 
quando eu já estava sem forças, ele me salvou” -  Deus protege, 
ampara e salva os humildes, abatidos e fracos;

3-) “O Livramento Providencial”– O salmista declara seu  
reconhecimento por quem Deus é e pelo que Ele faz:
- Uma declaração de amor - v.1- “ Eu amo o Senhor, porque ele 
me ouviu...”. O salmista declara seu amor por contar com um 
Deus constantemente atento e pronto para ouvi-lo;
- Uma declaração de plena confiança – v.7 “Meu ser inteiro, 
continue confiando em Deus, o SENHOR, pois ele tem sido bom 
para mim.”;
- Uma declaração de fé independente das circunstâncias – 
v.10 - “Eu cri, ainda que tenha dito: Estou muito aflito.”

A trajetória registrada neste salmo apesar de dolorosa e difícil, 
contempla um �nal com calmaria. O salmista poderia até dizer: 
“Tá tranquilo, tá favorável”. Entretanto nem sempre esta é 
realidade para todos, nem sempre contamos com um �nal feliz 
ou desejado. Porém, quando vivemos dias em que 
aparentemente, nada está “tranquilo e nem favorável”..., sim, 
são nestas ocasiões em que podemos com toda certeza 
desfrutarmos do cuidado disponibilizado pelo Senhor o 
Soberano, sabendo que não estamos sozinhos, e que podemos 
provar do Seu amor, de Sua mão estendida para nos socorrer, dos 
Seus ouvidos para nos atender. Este Deus, nos acolhe, consola, 
conforta, suporta, nos enche de paz e segurança, ainda que as 
circunstâncias nos “afoguem” ou nos a�ijam.

No último dia 15 assistimos um capítulo muito triste na vida real 
do ator Domingos Montagner. Um mergulho despretensioso no rio 
São Francisco, durante o intervalo das gravações, resultou em sua 
morte por afogamento. Este fato a�orou em minha memória uma 
situação quando tinha aproximadamente 11 anos. Fui nadar com 
um grupo de meninos em um pequeno lago próximo a minha casa. 
Com pouquíssima experiência na água, brincando próximo à 
margem, deparei-me com um cachorro nadando em minha 
direção. Assustado, parei de nadar e afundei, sendo encoberto pela 
água por causa da profundidade, �quei desesperado, tive medo, 
angústia e foi aí que gritei por socorro! A mão estendida de um 
garoto serviu para me livrar daquela situação!
O salmo 116 registra a experiência de alguém que provou a mão 
estendida em seu favor, no momento em que vivia como que um 
“afogamento”, diante do volume grandioso de circunstâncias 
extremamente difíceis a serem superadas!

1-) “Afogamento circunstancial” – O salmista expressa para 
Deus sua real situação e sua incapacidade de enfretamento 
das circunstâncias: 
- Um homem em perigo e fragilizado - v.2 - “...eu clamo 
pedindo socorro” - em desespero o salmista clama por  socorro;
- Um homem sem direção - v.3 “As cordas da morte me 
envolveram, as angústias do sheol vieram sobre mim; aflição e 
tristeza me dominaram.”  – O salmista, tem plena consciência dos 
riscos que enfrenta sendo envolvido por laços de morte que geram 
a�ições, tristeza e pavor;
- Um homem sem forças - v.6 – “O Senhor vela pelos simples; 
achava-me prostrado, e ele me salvou” - O salmista se vê diante 
de perigos e reage com humildade, protrando-se;
- Um homem aflito - v.10 – “Eu cri, ainda que tenha dito: Estou 
muito aflito” - Sua alma prova a mais profunda a�ição e temores.

2-) “A fonte do socorro espiritual” – O salmista expressa 
atributos, qualidades do verdadeiro Deus, o Senhor, sua fonte 
de esperança e socorro!
- Um Deus acessível - vs.1,2:  “Eu amo o Senhor, porque ele me 
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“Nada tranquilo e nem favorável”



ATIVIDADES

25/09
Lucimara Moreira
Luiza Fernandes

26/09
Ana Júlia Santos
Bruno Dias
Caio Bueno
Gabriel Mengaldo
Giovanni Dimarzio
Paula Lattaro

27/9
Arvid Duduch
Débora Gama
Maria Gomide
Renata Ferro
Rosimeri Pereira
Vitor Soares

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

28/09
Adrielle Coelho
Davi Kirsch
Delano He�ernan
Pedro Chaves
Renan Zanella

29/09
Ana Amália Nogueira
Cristiane Bittencourt
Ebenézer Bittencourt
Roberto Cosso
Valéria Perez
Vasti Mendes
Vivian Rodrigues

30/09
Adriana Trindade
Antonio Santos

Fabiana Bueno
Fany Lopes
Gabriel Figueiredo
Leandra Fernandes
Leonilda Jiménez
Luiza Martins
Maura Sgarbosa

01/10
Elisa Lipsi
Fernando Barbin
Lucas Fonseca
Luiza Ferrari
Marilza Ferreira

ANIVERSARIANTES

“Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, 
chamada Marta, hospedou-o na sua casa.” (Lucas 10.38)
Quantas vidas há do lado de fora da porta da nossa casa. 
Basta a gente sair para conhecer suas histórias. E são muitas 
histórias. 
É muito interessante este versículo, onde Lucas relata o início 
de uma amizade que renderia uma boa história. Lucas conta 
o começo e João o final. Lucas introduz na Bíblia o nome de 
“uma certa mulher, chamada Marta”. Conta ainda que ela 
morava num povoado e que tinha uma irmã chamada 
Maria. Talvez Jesus, quando a conheceu, tenha comentado: 
“Maria!?! É o nome de minha mãe”. Lucas ainda nos informa 
que Marta tinha aquele espírito de serva incansável e que 
ficava incomodada com quem não ajudava (bem 
característico de pessoas assim). Talvez Maria fosse a irmã 
mais nova, e estava encantada com as palavras daquele 
Homem recém chegado em sua casa.
João nos informa que o povoado onde elas moravam 
chamava-se Betânia e que tinham um irmão chamado 
Lázaro. Diz também que eles desenvolveram uma amizade 
tamanha com Jesus a ponto de relatar que Ele amava 
aqueles irmãos. Segue-se que Lázaro adoece, morre, é 
sepultado e Jesus chega atrasado. Propositalmente. Isto 
porque Ele utiliza esta situação para demonstrar todo seu 
poder e ensinar que a morte não é o fim, que Ele é o autor da 
vida e que é o único que pode devolvê-la. João encerra seu 
relato sobre esta família citando uma ceia que Jesus tomara 
junto com Lázaro e seus discípulos. Nesta ocasião, Maria, 
num gesto nobre, derrama uma libra de bálsamo de nardo 
puro (valiosíssimo) nos pés de Jesus e enxuga com seus 
cabelos. E sabe o que Marta estava fazendo? Servindo.  
Que história que Jesus teve com esta família! Mas o que me 
chama atenção é como ela começa: “Indo eles de caminho, 
entrou Jesus num povoado”. Quem já teve esta experiência 
pode confirmar que entrar nos povoados para conhecer 
pessoas e ouvir suas histórias é fantástica.
A passagem dos jovens aqui em julho deixou saudades nos 
moradores da Quixaba e também muito trabalho para nós. 
Estamos com nossa agenda lotada e ainda há muito que 
fazer. Olhando pela janela de minha casa, consigo avistar 
várias casas em alguns povoados. Estão bem perto, mas ao 
mesmo tempo tão distantes. A necessidade de 
trabalhadores para a seara é grande.

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

Reinaldo e Tina
retinabui@yahoo.com.br



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Amós: Ouçam a mensagem!Amós: Ouçam a mensagem!

-- -

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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Ceia do Senhor
02 de OUTUBRO às 08h30

Próximo Domingo!



ouviu quando lhe fiz a minha súplica.” - O Senhor sempre ouve 
e escuta o pedido de socorro e as orações daqueles que O buscam; 
- Um Deus cheio de misericórdia e confiável - v.5: “O Senhor é 
misericordioso e justo; o nosso Deus é compassivo” -  Ele é digno 
de con�ança sendo bondoso, �el, e cheio de compaixão;
- Um Deus protetor – v.6: “O Senhor protege os simples; 
quando eu já estava sem forças, ele me salvou” -  Deus protege, 
ampara e salva os humildes, abatidos e fracos;

3-) “O Livramento Providencial”– O salmista declara seu  
reconhecimento por quem Deus é e pelo que Ele faz:
- Uma declaração de amor - v.1- “ Eu amo o Senhor, porque ele 
me ouviu...”. O salmista declara seu amor por contar com um 
Deus constantemente atento e pronto para ouvi-lo;
- Uma declaração de plena confiança – v.7 “Meu ser inteiro, 
continue confiando em Deus, o SENHOR, pois ele tem sido bom 
para mim.”;
- Uma declaração de fé independente das circunstâncias – 
v.10 - “Eu cri, ainda que tenha dito: Estou muito aflito.”

A trajetória registrada neste salmo apesar de dolorosa e difícil, 
contempla um �nal com calmaria. O salmista poderia até dizer: 
“Tá tranquilo, tá favorável”. Entretanto nem sempre esta é 
realidade para todos, nem sempre contamos com um �nal feliz 
ou desejado. Porém, quando vivemos dias em que 
aparentemente, nada está “tranquilo e nem favorável”..., sim, 
são nestas ocasiões em que podemos com toda certeza 
desfrutarmos do cuidado disponibilizado pelo Senhor o 
Soberano, sabendo que não estamos sozinhos, e que podemos 
provar do Seu amor, de Sua mão estendida para nos socorrer, dos 
Seus ouvidos para nos atender. Este Deus, nos acolhe, consola, 
conforta, suporta, nos enche de paz e segurança, ainda que as 
circunstâncias nos “afoguem” ou nos a�ijam.

No último dia 15 assistimos um capítulo muito triste na vida real 
do ator Domingos Montagner. Um mergulho despretensioso no rio 
São Francisco, durante o intervalo das gravações, resultou em sua 
morte por afogamento. Este fato a�orou em minha memória uma 
situação quando tinha aproximadamente 11 anos. Fui nadar com 
um grupo de meninos em um pequeno lago próximo a minha casa. 
Com pouquíssima experiência na água, brincando próximo à 
margem, deparei-me com um cachorro nadando em minha 
direção. Assustado, parei de nadar e afundei, sendo encoberto pela 
água por causa da profundidade, �quei desesperado, tive medo, 
angústia e foi aí que gritei por socorro! A mão estendida de um 
garoto serviu para me livrar daquela situação!
O salmo 116 registra a experiência de alguém que provou a mão 
estendida em seu favor, no momento em que vivia como que um 
“afogamento”, diante do volume grandioso de circunstâncias 
extremamente difíceis a serem superadas!

1-) “Afogamento circunstancial” – O salmista expressa para 
Deus sua real situação e sua incapacidade de enfretamento 
das circunstâncias: 
- Um homem em perigo e fragilizado - v.2 - “...eu clamo 
pedindo socorro” - em desespero o salmista clama por  socorro;
- Um homem sem direção - v.3 “As cordas da morte me 
envolveram, as angústias do sheol vieram sobre mim; aflição e 
tristeza me dominaram.”  – O salmista, tem plena consciência dos 
riscos que enfrenta sendo envolvido por laços de morte que geram 
a�ições, tristeza e pavor;
- Um homem sem forças - v.6 – “O Senhor vela pelos simples; 
achava-me prostrado, e ele me salvou” - O salmista se vê diante 
de perigos e reage com humildade, protrando-se;
- Um homem aflito - v.10 – “Eu cri, ainda que tenha dito: Estou 
muito aflito” - Sua alma prova a mais profunda a�ição e temores.

2-) “A fonte do socorro espiritual” – O salmista expressa 
atributos, qualidades do verdadeiro Deus, o Senhor, sua fonte 
de esperança e socorro!
- Um Deus acessível - vs.1,2:  “Eu amo o Senhor, porque ele me 

Adultos 

ANOTAÇÕES
Amós: Ouçam a mensagem! | Fernando Leite
Introdução
Am 1.1-3; Am 7.10-15

Quem dá a última palavra?        
Am 7.16-17; Am 8.11-13; Mt 10.14; Mt 7.6; Mc 4.24-25

Advertências de Amós 
A falsa con�ança na eleição      
Am 3.1; Am 3.2; 1Pe 4.17; Lc 12.48; Am 3.7-8

A ganância e opressão   
 Am 4.1; Am 3.9-10,15; Am 6.4-6; Am 4.6-12



ANOTAÇÕES

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

A religião sem obediência  
  Am 5.1,4-7,15,18-19,21-24

Quem dá a última palavra?

Conclusão:

Agenda de Pastores
De 14 a 27 de Setembro, o Pr. Wagner Fonseca estará
de férias.


