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podemos a�rmar que a igreja não é a principal 
responsável pela educação religiosa das 
crianças. Esta tarefa pertence aos pais. Diante 
disto, entendemos que nossa função é 
auxiliá-los neste processo, da melhor forma 
possível.

Por isso temos insistido na construção de 
uma Escola Bíblica de qualidade, que ofereça 
um ensino e�ciente, capaz de promover 
mudanças permanentes na vida dos alunos, 
independentemente da sua faixa etária. Em 
outras palavras, acreditamos que a função da 
E.B.I. é mais do que “tomar conta das crianças”, 
mas ensiná-las as verdades bíblicas.

Queridos pais, preocupados em ajudá-los 
nessa tarefa que lhes foi con�ada por Deus, 
temos mandado periodicamente lição de casa 
para que vocês acompanhem o que seus �lhos 
aprendem sobre Bíblia no tempo que passam 
conosco no Semear (ministério infantil), 
oferecemos literaturas devocionais e ainda nos 
colocamos a disposição para qualquer 
orientação. Continue utilizando a Bíblia na 
reconstrução desses muros.

“...Venham, vamos reconstruir os muros...” 
Neemias 2:17

Muitos de nós, morando em grandes 
centros, sabemos da importância da proteção 
dos muros em nossas casas. Imagine a 
insegurança, se por algum motivo esses muros 
fossem derrubados; logo tomaríamos 
providências. Existem muros não tão visíveis, 
mas extremamente importantes que estão 
sendo derrubados, deixando lares 
desprotegidos, famílias inseguras e membros 
da família expostos.

Às vezes somos su�cientemente 
precavidos quanto à segurança física, mas 
temos nos descuidado quanto à proteção da 
alma de nossos �lhos, de nossa família. Temos 
deixado nossas crianças expostas aos ataques 
do inimigo que astutamente investe contra elas 
de forma sorrateira e sutil: seja através dos 
programas da TV, das propagandas 
consumistas, dos professores da escola secular, 
dos amiguinhos, de alguns tipos de brinquedos, 
jogos e literaturas.

Esses ataques distorcem valores morais, 
alegam que tudo é relativo; não existe o “certo” 
e o “errado”. Só existe uma maneira de 
combater essas in�uências, proteger e preparar 
nossos �lhos contra tais ataques: através do 
conhecimento da Palavra de Deus.

No que diz respeito a responsabilidade 
quanto a educação de �lhos, de acordo com 
Deuteronômio 6 e outros textos bíblicos 
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Construindo muros!



ATIVIDADES

16/10
Ana Carolina Alfonzo
Cíntia Costa
Débora Behar
Marco Duduch
Marina Macul

17/10
Alessandra Blandy
Amanda Berti
Ana Luisa Santos
Caroline Guissi
Diego Tamburus
Marcos Souza
Maria Avani Torres

18/10
Anna Gabriela Silva
Curt Kirsch
Felipe Stopiglia

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

Talita Santos
Tatiana Anami

19/10
Beatriz Pereira
Daniel Kallaur
Felipe Andreo
Júlia Pisciotto

20/10
Alexandre Rossi
Camila Dutra
Cláudia Mostasso
Lucas Souza

21/10
Cleonice Battaglin
Letícia Chiarelli
Luciana Barros

22/10
Betânia Marion
Carolina Barroso
Ian Adiwardana
Kátia Pacci
Luiz Américo Nogueira
Maria Silva
Yury Veris

ANIVERSARIANTES

Terra à vista!
Há pouco mais de 500 anos, assim que as navegações lideradas 
por Pedro Álvares Cabral viram o Monte Pascoal, alguém gritou: 
"Terra à vista!" Semelhantemente, de onde estamos, já 
enxergamos o Brasil e, por isso, também já começamos a nos 
preparar para desembarcar.
Este é um processo que demanda atenção. Pode parecer distante, 
mas o final já está quase aí, e até lá temos muito o que fazer. 
Temos aproveitado algumas chances para vender as nossas 
coisas; precisamos completar um processo burocrático com o 
consulado brasileiro aqui; devemos gratidão a muita gente; 
planejamos o possível para entender exatamente como 
serviremos a Deus no Brasil.
O mês de setembro foi marcado por diversas experiências, 
especialmente as que chocam e quebram o nosso coração. Além 
de muitas pessoas queridas terem adoecido, um dos professores 
do nosso seminário, bem como também ancião na igreja na qual 
servimos aqui (North Wake Church), encontrou seu filho morto: 
ele planejou e executou seu suicídio. Na mesma semana, um dos 
noivos da igreja foi assassinado na Flórida; o casamento 
aconteceria no começo do próximo ano. Tanto o seminário quanto 
a igreja mudaram suas agendas para chorar com estes queridos 
irmãos e relembrar toda a comunidade da esperança que temos 
em Jesus Cristo.
Em razão disso, o centro de aconselhamento da igreja (Hope 
Counseling) teve de, rapidamente, se dispor para ajudar vários 
jovens e famílias que agora sofrem com as perdas. Em especial, a 
grande questão do primeiro caso é que ninguém sabe por qual 
razão o adolescente se suicidou. Apesar da grande demanda, 
Zambelli tem se envolvido com outro caso de aconselhamento no 
tema luto, de um irmão em Cristo que recentemente perdeu sua 
esposa com a qual tinha 50 anos de casado.
Essas histórias trazem diversas e diferentes lembranças para 
aqueles que as conhecem. Alguns se recordam de outros casos de 
suicídio. Outros se lembram dos entes queridos que tragicamente 
se foram. O Enzo se lembrou da Nina. Isto nos lembra que 
vivemos num mundo caído, no qual a morte existe em 
decorrência do salário dos nossos pecados. Toda a natureza geme 
por causa disso. Ao mesmo tempo, em Cristo encontramos razão 
para, quando chorarmos, olharmos bem além da circunstância 
que nos trazem lágrimas. Por causa da obra de Jesus Cristo, 
aqueles que em Seu nome crerem, Deus enxugará todas as 
lágrimas. Aleluia!

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

Thiago e Karen Zambelli
tzambelli@gmail.com



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Jonas o protagonista?Jonas o protagonista?

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Oração Bruno Boroto

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

- - 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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Adultos 

ANOTAÇÕES
12 Homens com uma missão | Jonas o protagonista? - Texto: Jonas
Introdução
Jn 1.1; 2Re 14.23-25 

Qual é o roteiro do livro?
Capítulo 1
Jn 1.2,17

Capítulo 2
Jn 2.1-2,9-10

Capítulo 3
Jn 3.1-2,5,8-10

Capítulo 4
Jn 4.1,9



ANOTAÇÕES

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

Uma história paralela
Envio de Jonas a Nínive   
Jn 1.2,3; Jn 4.2

Preservação na tempestade 
Jn 1.4,7,9-10,15-16

Vida salva pelo ‘peixe’    
Jn 1.17; Jn 2.6,8; Jn 2.10

Reenviado a Nínive
Jn 1.1-2; Jn 3.8,10

O último diálogo
Jn 4.1,6-9

Conclusão: 
O grande protagonista

Falecimento
Comunicamos o falecimento da senhora Idelzuith, 
mãe de Cleonice Battaglin no dia 09 de outubro. Aos 
familiares, a nossa oração para que Deus os conforte e 
fortaleça.

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Sérgio e Raquel 
Schneicker pelo nascimento da Alice no dia 12/10. Que 
o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para 
criá-la em Seus caminhos.


