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todos nós, desde os mais iniciantes até os mais 
avançados, estávamos ali sendo impactados por 
uma verdade tão clara. 

Hebreus 4.12 nos diz que a Palavra de Deus 
é viva. Ela fala ao homem de hoje, diante das 
situações que enfrentamos no nosso dia a dia. 
Logo na segunda-feira tive uma notícia 
totalmente inesperada, uma fatalidade que 
implicou num prejuízo considerável. Comentei 
com minha esposa sobre meu desânimo diante 
dos fatos, e experimentei aquilo que está descrito 
em Pv 15.23: "...como é bom um conselho na hora 
certa!". Na hora em ouvia seu conselho 
lembrei-me da aula do domingo, e que devemos 
nos alegrar com as provações, que devemos olhar 
para aquilo que é produzido. Isso foi a chave para 
não entrar numa espiral de desânimo e 
lamentando a "falta de sorte". A Palavra de Deus é 
viva e e�caz.

Fica aqui meu estímulo para que você 
invista tempo em conhecer a lei do Senhor e 
decida aplicá-la nas situações do seu cotidiano. 
Louvado seja Deus por sua Palavra!

Domingo passado, durante a aula de 
Métodos de Estudo Bíblico (MEB), tive o privilégio 
de assistir o Pr Fabio apresentar à classe algumas 
técnicas que nos ajudam a observar melhor um 
texto bíblico. De maneira simples mas e�ciente, 
com a liderança do professor e a intensa 
participação da turma, o texto de Tiago 1 foi sendo 
esmiuçado, o sentido das palavras �cando claro e 
sua construção formando uma lógica cristalina. Era 
uma aula de observação, mas a interpretação 
estava ali brotando, evidente.

O texto em questão era Tg 1.25, que fala 
sobre observar a lei, bem como da importância da 
perseverança na sua prática para que alcancemos a 
felicidade. Este versículo está dentro de um 
capítulo cujo contexto é o enfrentar provações, e 
até mesmo se alegrar com este fato, sabendo que a 
prova da fé produz coisas boas.  

Lembrei-me de uma consideração feita por 
uma irmã logo antes de começarmos a primeira  
aula do curso, a respeito do nível de complexidade 
do conteúdo que veríamos. Eu havia comentado 
que MEB seria útil para todo tipo de estudante. Pois 
bem, estávamos ali talvez umas 30 ou 40 pessoas, 
com grande diversidade no grupo, desde crentes 
escolados até pessoas mais novas na fé, dando seus 
primeiros passos com as Escrituras. Imaginando 
que o sentimento deles foi semelhante ao meu, 
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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

ANIVERSARIANTES

Jo 4:50 Jesus respondeu: "Pode ir. O seu filho continuará 
vivo". O homem confiou na palavra de Jesus e partiu.

Em várias casas que visitamos regularmente temos 
apresentado os sete milagres registrados no evangelho de 
João. No capitulo 4, João descreve a cura do filho do oficial 
do rei e Jesus realiza esta cura de longe.

Enquanto estou escrevendo estas linhas minha irmã está 
sendo velada em São Paulo, o desfecho foi muito rápido, ela 
já lutava com o câncer há algum tempo, pude visitá-la em 
junho e achei que ela estava bem. Reconheço que é difícil 
ficar aqui de longe sem poder chorar junto com meus irmãos 
e sobrinhos.

Justamente quando apresentamos o milagre da cura feita a 
distância do filho do oficial, os moradores de Quixaba 
contam histórias de um curandeiro local que curava só com 
"rezas" doenças de animais. Saber lidar com essas crendices 
tem sido um desafio muito grande, pois essas ideias estão 
muito enraizadas como verdades nas mentes deles.

Propus um trabalho de finalização para os alunos do Dionízio 
em que eles precisam fazer entrevistas com pessoas que na 
opinião deles tem "vida boa". Eles entrevistaram o diretor e o 
vice-diretor. Foi interessante ouvir a história de superação do 
diretor; o esforço para estudar e a persistência para concluir a 
graduação e pós-graduação em excelente amizade e 
sociedade com seu irmão. Esses cursos de formação foram 
feitos em Arcoverde, Pernambuco.

Durante as nossas incursões nos povoados temos 
colecionado histórias de pessoas que se destacam com 
muito esforço, a pergunta que fica é porque só alguns poucos 
são assim e como isso pode ajudar no trabalho missionário.

Bia tem me ajudado nas aulas no Brejo do Burgo, ali tudo é 
mais difícil, o percurso de cerca de 40 km é feito em 1 hora e 
meia, as instalações da escola são mais precárias e alguns 
alunos apresentam muita dificuldade.

Os alunos de Quixaba são bem mais espertos e progridem 
muito mais rápido, infelizmente não pudemos ter aula na 
semana passada por causa de uma greve nacional de 
professores.

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

João e Beatriz Rodrigues
jrodrigues@ibcu.org.br

30/10
Adilson Baptista
Carlos Verginelli
Vivian Xavier

31/10
Anne Degressi
Guilherme Souza
Igor Belan
Leonardo Salgado
Luis Carlos Gadelha
Mirhiane Abreu

01/11
Eclair Lino Jr
Pedro Nascimento

02/11
Lúcia Camargo

03/11
André Cardoso
Eduardo Silva
Elzira Carmona
Leonardo Maugeri
Luciano Nunes
Luis Fernando Borsoi
Rafaella Marion

04/11
Ana Júlia Borges
Helena Silva
Tayná Chiarinotti

05/11
Elba Benatti
José Augusto Agnello
Lucas Tamburus
Norival Pattaro Jr



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Naum e a justiça de DeusNaum e a justiça de Deus

-- -

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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ONDE ESTÁ
WALLY?

05
de Novembro
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PREAS

Aguarde...Aguarde...
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Adultos 

ANOTAÇÕES
12 Homens com uma missão | Naum e a justiça de Deus - Texto: Naum
Introdução
Na 1.1-2; 2Re 19.6-7

1ª Mensagem: Quem é esse Deus
Zeloso - Na 1.2

Furioso e paciente - Na 1.6,3

Vingador - Na 1.2-3

Bom - Na 1.7

Poderoso - Na 1.3-6



ANOTAÇÕES

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

2ª Mensagem: Deus pune os injustos
Nínive - Na 1.9,11; Na 3.1,4

Juízo - Na 1.14; Na 2.13;3.5; Na 3.8-13 

Como seria o juízo? - Na 1.8; Na 2.6,8; Na 1.10; Na 2.5; 
Na 1.13;  Na 2.3; Na 3.2-3; Na 2.3-4; Na 2.10-13; Na 3.18-19; 
Na 3.7,18-19; Na 1.14

3ª Mensagem:  Deus Consola    
Na 1.12-13,15; Na 2.2

Conclusão:  O que tem isso comigo?  
Na 1.3

Falecimento
Comunicamos o falecimento da senhora/irmã Maria 
Aparecida Gomide no dia 25 de outubro. Aos familiares, 
a nossa oração para que Deus os conforte e fortaleça.

Membresia
Membros a serem recebidos por transferência: (*)

- Rafael Clemente
- Danira Clemente
- Márcia O. Rocha
- Erica M.T. Oliveira
- Fabio M.O. Dias
- Beatriz Guerra

- Josafá Oliveira 
- João Marcos Souza 
- Vitoria Adorno 
- Raquel Batista
- Eneias Ramos Jr

- Paulo Batista Jr.
- Aveline Kuyat
- Brenda Brag
- Leticia Bottcher
- Ayla Carvalho

Membros recebidos por transferência:
- Fábio Baptista 
- Cristiane Baptista

- Gustavo Rodrigues 
- Vivian Rodrigues

- Júlio Oliveira
- Denise Oliveira

Membros recebidos por testemunho:
- Jamil Chiarinotti 
- Suzete Chiarinotti

Membro transferido para outra igreja:
- Adilson Castro Jr

Membros desligados por solicitação:
- Márcia Prego

Membro desligado: (geogra�camente distantes)
- Cíntia Costa 

Membros desligados por disciplina:
- Natalia Filomeno       - Silvia Capote

- Arlete Lefebvre

- Wesley Chiarinotti 
- Tayná Chiarinotti

- Pammela Conceição 
- Maria Paula Moraes

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros. 
Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou 
conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15 dias, após este prazo 
serão automaticamente aceitos como membros.           


