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4 – Os discípulos intencionalmente constroem 
relacionamentos - Discipulado não é algo que 
simplesmente acontece. Nós precisamos ser intencionais em 
cultivar relacionamentos profundos e honestos nos quais 
possamos fazer bem espiritual a outros cristãos.
Os relacionamentos de discipulado que surgem e são 
cultivados entre os seguidores de Cristo devem ser tanto 
estruturados como espontâneos. Em seu relacionamento com 
Seus discípulos, Jesus ensinava formalmente aos Seus 
seguidores (Mt 5-7; Mc 10.1), enquanto também permitia que 
eles observassem Sua obediência a Deus à medida em que 
caminhavam juntos (Jo 4.27; Lc 22.39-56).
5 – Os discípulos dependem da graça - Embora seja 
verdade que um discípulo de Jesus deva ajudar outros a 
seguirem a Jesus, nós devemos sempre nos lembrar de que, à 
parte da graça sustentadora e fortalecedora de Deus, nada 
podemos fazer (Jo 15.5). 
Ao seguirmos Jesus e ajudarmos outros a seguirem-nO, somos 
constantemente lembrados de que precisamos da graça. Nós 
falhamos. Nós pecamos. Nós lutamos. Mas, ainda bem, a graça 
de Deus abunda sobre os Seus �lhos. Essas são boas notícias ao 
buscarmos juntos seguir a Jesus e sermos transformados nesta 
jornada, segundo a sua gloriosa imagem (2 Co 3.18). 
Que possamos olhar constantemente para as Escrituras 
buscando conhecer sobre as bênçãos e responsabilidades em 
ser um discípulo de Cristo. Que possamos seguir �elmente a 
Cristo e ajudar outros a fazerem o mesmo até que nos 
encontremos com Ele. 
Quer saber mais sobre o ministério ou mesmo como fazer 
parte de um grupo de discipulado, entre em contato conosco.

Ministério Discipular – IBCU
discipulado@ibcu.org.br

(O artigo na íntegra você encontrara em: www.goo.gl/V3j89s 

O que as Escrituras nos apresentam sobre discipulado? Você já 
parou para pensar que a conversão é o ponto de partida para 
esta jornada de toda uma vida? De todas as questões com as 
quais os cristãos precisam lidar, essa é uma das mais 
importantes. Ser discípulo de Jesus é essência de quem nós 
somos e do que devemos fazer com as nossas vidas, e o 
discipular é uma consequência direta de ser um discípulo de 
Jesus. Discípulos são chamados a seguir a Cristo, e segui-lO 
signi�ca ajudar outros também a segui-lO.
Em um artigo escrito por Garret Kell, pastor sênior da Del Ray 
Baptist Church em Alexandria, Virginia, ele faz algumas 
considerações muito pertinentes sobre o discipulado, que 
queremos também compartilhar com você.
1 – Os discípulos seguem a Jesus - Ao encontrarmos Jesus, 
conhecemos um homem que nos chama a segui-lO e a aprender 
dEle (Mt 4.19, 11.29). Um chamado que envolve abnegação e 
compromisso (Mc 8.34-35) por parte dos Seus seguidores.
2 – Os discípulos imitam a Jesus - No coração do seguir a 
Jesus está o chamado para tornar-se um imitador. Enquanto 
discípulos, somos chamados a imitar o amor de Jesus (Jo 13.34), 
sua missão (Mt 4.19), sua humildade (Fp 2.5), seu serviço (Jo 
13.13), seu sofrimento (1 Pe 2.21) e sua obediência ao Pai (1 Jo 
2.3-6). Uma vez que Ele é o nosso mestre, somos chamados a 
aprender com Ele e lutar, no poder do Espírito Santo, para 
sermos como Ele é (Lc 6.40). 
3 – Os discípulos ajudam outros a seguirem Jesus - Ao 
seguirmos nosso Senhor, rapidamente aprendemos que parte 
da imitação é a replicação. Ter um relacionamento pessoal com 
Jesus é magní�co, mas é incompleto se termina em nós 
mesmos. Parte de ser Seu seguidor é intencionalmente ajudar 
outros a aprenderem dEle e se tornarem mais parecidos com Ele. 
Nós fazemos isso ao proclamar o evangelho entre os amigos, 
familiares e em todo e qualquer lugar (Mt 28.19-20). Fazemos 
isso também ao instruirmos a outros sobre Cristo (Rm 15.14), ao 
imitarmos aqueles que estão seguindo a Cristo e ao levarmos 
outros a seguirem o nosso exemplo como discípulos (1 Co 4.16; 
11.1; 2 Ts 3.7, 9). 
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ATIVIDADES

02/10
Amanda Zanelato
Anna Brisolla
Mateus Pantalena
Noemi Mincov
Saulo Santos

03/10
Claudinei Pacci
Danielle Emerick
Conchita Barroso
Robson Tsumoto

04/10
Elaine Santos
Elisa Cecatti
Gláucia Siena
Joelson Santos
Klaus Sgnolf

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

Luíza Santos
Melissa Dias
Raíssa Alves
Rosane Carvalho

05/10
Saulo Tamburus

06/10
Laisa Chone
Patrícia Medeiros
Rebecca Chone
Rogério Pisciotto

07/10
Adriane Reis
Débora Melchiades
Edenilson Gianni
Fabio Grigorio

Gustavo Alves
Rafaela Mengoni
Roberta Toalda

08/10
André Nogueira
Daniel Nauvirth
Paulo Velho

ANIVERSARIANTES

Nesse mês de setembro regresso a algumas viagens pela 
América Latina, apoiando os movimentos estudantis da 
região no avanço da missão em meio aos desafios de nosso 
contexto. O primeiro país a ser visitado será a Bolívia. Ali, 
junto à Comunidade Cristã Universitária (CCU), teremos 
primeiro um encontro com os assessores (missionários) que 
atuam nas diferentes regiões do país. Ensinando a partir do 
profeta Ageu, auxiliarei como facilitador em um processo de 
planejamento estratégico para os próximos anos do 
ministério da CCU. Também estarei com comitê 
administrativo do movimento, auxiliando-os em um 
momento de transição de sua liderança nacional.
Logo após a viagem à Bolívia estarei visitando a Venezuela. 
Ali estarei expondo na celebração do jubileu do Movimento 
Evangélico Estudantil da Venezuela (MUEVE). Estarei em três 
cidades, Caracas, El Tigre e Cumaná, em encontros 
estratégicos com a liderança do MUEVE, buscando 
discernimento do Senhor quanto à fidelidade a Ele e à sua 
Palavra em momentos de crise.
Por favor, também estejam intercedendo por uma visita, 
ainda por se confirmar, no mês de outubro, à República 
Dominicana, que também passa por um momento de 
transição da liderança nacional da Associação Dominicana 
de Estudantes Evangélicos (ADEE). 
Uma responsabilidade importante agora a partir de 
setembro é que estarei substituindo de maneira interina ao 
meu chefe, que saiu para um período de sabático nos EUA, 
como coordenador de nossa equipe da IFES para a América 
Latina. Seguirei com esse desafio, supervisionando o 
trabalho de nossa equipe até o final de maio do próximo ano.

Para agradecer
- Pelos 18 líderes de diferentes regiões do mundo que foram 
recrutados para o programa de mentoria e formação de 
líderes jovens (Iniciativa Global da IFES). Será um privilégio 
servir na equipe que coordena esse programa.

Para interceder
- Pelas viagens que farei a Bolívia e Venezuela, também 
pelos planos para a viagem à República Dominicana.

Muito obrigado pelo suporte e carinho a toda nossa família 
em missão.

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

Ricardo Borges e Ruth
borgesrw@gmail.com



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

O Sertão que ninguém vê!O Sertão que ninguém vê!

-- -

Paulo Alves Paulo Alves

CULTOS

-

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Oração Denise Motta

O Rei Salomão e as tentações de sexo,
dinheiro e poder Alex Souza e Leonardo Salgado C5

C6As Parábolas de Jesus Willing Sgnolf

PSPneumatologia | O Espírito de Deus
e a sua atuação Vlademir Hernandes

C4A História das Missões Paulo Adolfo

Chalé 2

JOVENS A fé na era do Ceticismo Ariel Mógor e Glauco Moreira MZ

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Provérbios | Anatomia da Sabedoria Lucas Tutui e Liderança Impulse TendaADOLESCENTES

ADULTOS
Conversa Franca: De pai para �lho C3Ministério de Homens

Classe de Integração C6Ministério de Integração

C5Marcelo BertiTeologia de Cristo

Métodos de Estudos Bíblicos e
Di�culdades Bíblicas Marcelo Feltrin C3
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4 – Os discípulos intencionalmente constroem 
relacionamentos - Discipulado não é algo que 
simplesmente acontece. Nós precisamos ser intencionais em 
cultivar relacionamentos profundos e honestos nos quais 
possamos fazer bem espiritual a outros cristãos.
Os relacionamentos de discipulado que surgem e são 
cultivados entre os seguidores de Cristo devem ser tanto 
estruturados como espontâneos. Em seu relacionamento com 
Seus discípulos, Jesus ensinava formalmente aos Seus 
seguidores (Mt 5-7; Mc 10.1), enquanto também permitia que 
eles observassem Sua obediência a Deus à medida em que 
caminhavam juntos (Jo 4.27; Lc 22.39-56).
5 – Os discípulos dependem da graça - Embora seja 
verdade que um discípulo de Jesus deva ajudar outros a 
seguirem a Jesus, nós devemos sempre nos lembrar de que, à 
parte da graça sustentadora e fortalecedora de Deus, nada 
podemos fazer (Jo 15.5). 
Ao seguirmos Jesus e ajudarmos outros a seguirem-nO, somos 
constantemente lembrados de que precisamos da graça. Nós 
falhamos. Nós pecamos. Nós lutamos. Mas, ainda bem, a graça 
de Deus abunda sobre os Seus �lhos. Essas são boas notícias ao 
buscarmos juntos seguir a Jesus e sermos transformados nesta 
jornada, segundo a sua gloriosa imagem (2 Co 3.18). 
Que possamos olhar constantemente para as Escrituras 
buscando conhecer sobre as bênçãos e responsabilidades em 
ser um discípulo de Cristo. Que possamos seguir �elmente a 
Cristo e ajudar outros a fazerem o mesmo até que nos 
encontremos com Ele. 
Quer saber mais sobre o ministério ou mesmo como fazer 
parte de um grupo de discipulado, entre em contato conosco.

Ministério Discipular – IBCU
discipulado@ibcu.org.br

(O artigo na íntegra você encontrara em: www.goo.gl/V3j89s 

O que as Escrituras nos apresentam sobre discipulado? Você já 
parou para pensar que a conversão é o ponto de partida para 
esta jornada de toda uma vida? De todas as questões com as 
quais os cristãos precisam lidar, essa é uma das mais 
importantes. Ser discípulo de Jesus é essência de quem nós 
somos e do que devemos fazer com as nossas vidas, e o 
discipular é uma consequência direta de ser um discípulo de 
Jesus. Discípulos são chamados a seguir a Cristo, e segui-lO 
signi�ca ajudar outros também a segui-lO.
Em um artigo escrito por Garret Kell, pastor sênior da Del Ray 
Baptist Church em Alexandria, Virginia, ele faz algumas 
considerações muito pertinentes sobre o discipulado, que 
queremos também compartilhar com você.
1 – Os discípulos seguem a Jesus - Ao encontrarmos Jesus, 
conhecemos um homem que nos chama a segui-lO e a aprender 
dEle (Mt 4.19, 11.29). Um chamado que envolve abnegação e 
compromisso (Mc 8.34-35) por parte dos Seus seguidores.
2 – Os discípulos imitam a Jesus - No coração do seguir a 
Jesus está o chamado para tornar-se um imitador. Enquanto 
discípulos, somos chamados a imitar o amor de Jesus (Jo 13.34), 
sua missão (Mt 4.19), sua humildade (Fp 2.5), seu serviço (Jo 
13.13), seu sofrimento (1 Pe 2.21) e sua obediência ao Pai (1 Jo 
2.3-6). Uma vez que Ele é o nosso mestre, somos chamados a 
aprender com Ele e lutar, no poder do Espírito Santo, para 
sermos como Ele é (Lc 6.40). 
3 – Os discípulos ajudam outros a seguirem Jesus - Ao 
seguirmos nosso Senhor, rapidamente aprendemos que parte 
da imitação é a replicação. Ter um relacionamento pessoal com 
Jesus é magní�co, mas é incompleto se termina em nós 
mesmos. Parte de ser Seu seguidor é intencionalmente ajudar 
outros a aprenderem dEle e se tornarem mais parecidos com Ele. 
Nós fazemos isso ao proclamar o evangelho entre os amigos, 
familiares e em todo e qualquer lugar (Mt 28.19-20). Fazemos 
isso também ao instruirmos a outros sobre Cristo (Rm 15.14), ao 
imitarmos aqueles que estão seguindo a Cristo e ao levarmos 
outros a seguirem o nosso exemplo como discípulos (1 Co 4.16; 
11.1; 2 Ts 3.7, 9). 

Adultos 

ANOTAÇÕES
O Sertão que ninguém vê! | Paulo Alves
Introdução
Gn 3.15; Rm 16.20; Mc 16.15; 

1. OBEDIÊNCIA HUMILDE         
1 Co 9.16-17

2. DESAPEGO PROPOSITAL 
1 Co 9.18-19; 1; 12

3. CONTEXTUALIZAÇÃO SANTA   
1 Co 9.20-22; Rm 5.8; Gl 1.9; 10



ANOTAÇÕES

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

4. DEDICAÇÃO AO SENHOR   
1 Co 9.23; Fp 1.27; At 19.9-10;18;20 

Conclusão:
O que concluímos dessas atitudes de Paulo?
1 Co 9.16-23

Como aplicamos isso aos nossos desafios?
1 Co 9.26-27; Mt 16.16-17; 24-25; 2Co 4.7

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Michael e Carla 
Mazzel pelo nascimento do Pedro no dia 28/09. Que o 
Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo 
em Seus caminhos.


