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Adultos

Nova Geração

Atividades

Programação
Escola Bíblica

“EU QUERO SER XINGADO”
Se você já teve a oportunidade de assistir a uma partida
importante de futebol na arquibancada ou camarote de
um estádio, com certeza você viveu fortes emoções!
Entretanto, eu fiquei chocado e muito incomodado,
quando estive pela primeira vez nesta situação! Nunca
havia escutado tantos xingamentos e “palavrões” em
tão pouco tempo!
O Senhor Jesus, também foi alvo de xingamentos,
acusações infundadas e muitas ofensas em diversas
ocasiões enquanto convivia com as pessoas e realizava
seu ministério.
Certa ocasião o Senhor Jesus ao libertar uma pessoa da
opressão de demônios, foi xingado e acusado desta
forma: “Mas alguns deles disseram: “É por Belzebu,
o príncipe dos demônios que ele expulsa
demônios” Lc 11.15;
Recebeu a acusação de ser má influência a seus
seguidores, levando-os a transgredirem as tradições
religiosas:
“Por que os seus discípulos transgridem a tradição
dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos
antes de comer!”. Mt. 15.2;
Mas, há um xingamento, uma ofensa, uma acusação,
que foi dirigida a Jesus, a qual eu também gostaria de
receber! Que xingamento é este? Que ofensa é esta?
Que acusação é esta? “VOCÊ É AMIGO DE PECADORES”.
“Estando Jesus em casa, foram comer com ele e
seus discípulos muitos publicanos e pecadores.
Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos
dele: “Por que o mestre de vocês come com
publicanos e pecadores?”. Mt. 9.10,11
Seu ministério foi marcado por graça, amor, bondade e

justiça. Ele mesmo e seus benefícios estavam
disponíveis para todos sem distinção de raça, cor,
credo, posição sócioeconômica. Entretanto, os
religiosos de sua época, confiados na justiça própria,
tradicionalismo e religiosidade humana, legalismo,
ficaram escandalizados e incomodados com o estilo
de vida, ensino e ministério exercido por Jesus. Na
medida em que Ele estendia seu favor e graça a ricos
e pobres, livres e escravos, homens mulheres e
crianças, prostitutas, leprosos, marginalizados, a
todos sem distinção, os religiosos chocados,
afastavam-se dele e intensificavam suas criticas e
diziam: “Veio o filho do homem comendo e
bebendo, e dizem: “Aí está um comilão e
beberrão, amigo de publicanos e pecadores.”
Mt.11.19
Na semana passada, quando estávamos realizando
alguns eventos na penitenciária em Mogi Guaçu,
depois de apresentarmos o plano de Deus em favor
da humanidade e um filme que cativou os olhares, o
coração e o sonho de muitas reeducandas (detentas),
uma delas em lágrimas se aproximou e disse:
“obrigado por não nos tratarem como animais, como
bichos”. Não conheço sua história nem seus delitos,
mas estou certo de que ela pode perceber que o
Senhor Jesus continua sendo amigo de pecadores!
Que o Senhor nos dê a graça de nos
identificarmos com Ele, recebendo a mesma
acusação: amigos de pecadores!
Edson Rodrigues
edson@ibcu.org.br
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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

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
*Férias

CONTATOS
Rua Tenente Alberto Mendes Júnior, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501 | www.ibcu.org.br
/ibcucampinas

/ibcu

secretaria@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES
Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08
Identifique a sua oferta para denise@ibcu.org.br
Itaú
Ag: 6548 CC: 26.468-5

Bradesco
Ag: 2297-7 CC: 5454-2

Você pode fazer suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo.
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

ANIVERSARIANTES

04/12
Aline Alves
Ana Luisa Cota
Carlos Eduardo Cruz
Eduardo Carvalho
Renato Dillenburg
Ricardo Szamszoryk
05/12
Cláudia Duduch
Fernanda Lo Ré
Laura Campos
Wagner Fonseca
06/12
Edilene Souza
Marcelo Oliveira
Noelandy Chaves
Sivaldo Santos

07/12
Carlos Carvalho
Carolina Coelho
Daniel Reis
Dorilea Côdo
Elaine Rosa
Karlla Belizário
Katharine Ribeiro
Mateus Mendes
Stella Dillenburg
Tânia Fahl
08/12
Isabella Fonseca
Lorenzo Bosoni
Murilo Tamburus

09/12
Yasmin Paiva
10/12
Fabio Baptista
Heloísa Santos
Mathias Souza
Melissa Cunha

Notícias do Campo
Nossa viagem de volta ao Brasil já está marcada: dia 30/12/2016
deixaremos a terra do tio Sam. No total terão sido 2 anos, 5
meses e 2 dias entre a data em que pousamos e a data em que
decolaremos daqui. Sem dúvida alguma houve muito
aprendizado – fomos abundantemente abençoados. Agora,
oramos e esperamos em Deus pelos próximos passos a serem
tomados junto aos nossos irmãos no Brasil.
Morar num país como os EUA é um sonho para muitos
brasileiros. Existem mais e melhores oportunidades de emprego
– trabalhos manuais são dignos de bons salários; há mais
segurança – policiais são bem treinados e a autoridade deles
respeitada; as estradas são bem construídas e mantidas – há
muito menos pedágio do que no Brasil e os carros custam bem
menos; os impostos também são altos, mas você enxerga o
dinheiro aplicado em benefício da sociedade; o ensino primário e
secundário públicos são de qualidade – as escolas privadas aqui
são itens de luxo. Enfim, há muitas coisas nos EUA as quais o
brasileiro gostaria de ver em sua nação – nós gostaríamos! No
entanto, somar os benefícios desta rica e grande nação não a
torna automaticamente nosso lar, tampouco a torna alvo
geográfico do nosso iminente futuro ministerial.
É interessante notar como vários americanos e diversos
estrangeiros, especialmente os próprios brasileiros, se
surpreendem quando dizemos que voltaremos ao Brasil.
Obviamente que nosso desejo de servir em nossa nação não é
maior do que o nosso desejo de servir a Deus, todavia, sentimos
que é no Brasil que devemos, nesse momento, investir nossas
vidas em prol do Reino de Deus. Os EUA com certeza precisam de
pessoas que intencionalmente vivem e ministram o Evangelho,
mas essa necessidade existe em todo o mundo, especialmente
entre os 2 bilhões que mal ouviram falar de Jesus Cristo.
Então, com o que se parece o nosso lar? Pão francês quentinho;
mortadela; pão de queijo; feijoada; baião de dois; farinha de
mandioca; pudim de doce de leite; abraços apertados de
familiares e amigos; falar e compreender 99,9% da língua; Bossa
Nova, Viola Caipira e Xote. Tudo isso é muito gostoso e até nos faz
acreditar que a terra de um formoso céu, risonho e límpido é o
nosso lar. De fato, o Brasil é a nossa pátria amada, mas o nosso
(real e final) lar ainda está por vir. Enquanto estivermos aqui, seja
nos EUA ou no Brasil, lutaremos contra o Inimigo para, na força
de Deus, perseverarmos na fé com alegria e nos
disponibilizaremos para sermos instrumento de Deus para fazer
discípulos de todas as nações. Orem conosco!
Thiago e Karen Zambelli
tzambelli@gmail.com

Escola Bíblica – Especial de Férias
Dezembro/Janeiro

RAZÃO PARA CRER...
11/12 - Manhã
Tema

Professor

Sala

Paulo Berti

C3

...na soberania de Deus na história

Maurício Gama

C5

...que a Bíblia que eu uso hoje é conﬁável!

Paulo Marcos

C6

...em um Deus de amor em um mundo de sofrimentos

Abdênado Lisboa

PS

11/12 - Noite
Tema

...que Cristo voltará!

Professor

Sala

...que Cristo de fato morreu e ressuscitou

Marcelo Feltrin

C3

...na existência e atuação dos anjos

Élcio Fernandes

C5

...em um Deus presente e relacional

Alcides Baziolli

C6

Professor

Sala

...em um Deus presente e racional

Alcides Baziolli

C3

...em pureza moral mesmo em um mundo imoral

Lucas Fonseca

C5

...na existência e atuação dos anjos

Élcio Fernandes

C6

Pedro Siena

PS

Professor

Sala

Paulo Marcos

C3

Abdênago Lisboa

C5

Wesley Silva

C6

18/12 - Manhã
Tema

...em uma verdade absoluta mesmo em uma geração relativista

18/12 - Noite
Tema
...que a Bíblia que eu uso hoje é conﬁável
...em um Deus de amor em um mundo de sofrimentos
...em Adão e Eva como pais da humanidade

CULTOS

9:30

Preletor

18:00

Preletor

ADULTOS

O Senhor se lembra

Fernando Leite

O Senhor se lembra

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

-

-

ADULTOS

Apresentação
de

BEBÊS
A próxima

apresentação de bebês
será no culto do dia

22 de Janeiro

se você deseja apresentar seu bebê,
entre em contato com a secretaria.
secretaria@ibcu.org.br
(19) 3289-4501

BAZAR
MISSIONÁRIO
Hoje após o culto
Diurno/Noturno

A renda será totalmente revertida para missões
“anunciem a sua glória entre as nações,
seus feitos maravilhosos entre todos os povos.” Sl 93:3
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ADULTOS
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ANOTAÇÕES

12 Homens com uma missão: O Senhor se lembra - Texto: Zacarias | Preletor: Fernando Leite
Introdução
Zc 1.1; Zc 2.4

1ª Mensagem:
Um alerta para não incorrerem nos mesmos erros
Zc 1.2,4-6; 1Co 10.1,5-6; Zc 5.1-3; Rm 6.21; Zc 1.3; Sl 119.1-2

Adultos

2ª Mensagem:
A promessa de restauração
Zc 1.7-17; Zc 2.1-5; Zc 3.8-9; Zc 8.4-6; Sl 126.1

ANOTAÇÕES

3ª Mensagem:
A revelação da pessoa de Cristo
Zc 10.2; Mt 9.36; Zc 11.13; Mt 27.9-10; Zc 13.7; Mt 26.31;
Zc 3.8-9; Zc 6.9-13;Zc 9.9-10; Zc 12.2-3,9-10; Zc 13.1-2; Zc 14.16

Eleição 2017-2018
É com alegria e gratidão a Deus, o qual ricamente
abençoou cada fase do processo eletivo, que
comunicamos os nomes apresentados à
congregação no dia 27/11/16 foram plenamente
validados e aprovados pela assembleia votante por
consenso, com 352 votos, para ocupação de seus
cargos.
Pastores: Fernando Garcia Leite, Vlademir
Hernandes, Oswaldo Carreiro, Wagner Fonseca,
Fabio Grigorio, Lucas Tutui, Paulo Alves e Edson
Rodrigues
Coordenadores: Lucas Tamburus, Marcelo Feltrin,
Marcelo Kallaur, Paulo Beltrão e Sergio Lovato
Anciãos: Abdênago Lisboa Jr, Adalberto Rosa, Aniel
Chaves Jr, Antonio Piau Neto, Edilson Ribeiro, Eliezer
Aquino, Guilherme Wood, Isac Marinho, José Luiz
Rodrigues, Paulo Berti, Renato Tamburus e Willing
Sgnolf

O Senhor se lembra... Você se lembra?

Diaconia: André Carreiro, Elaine Pereira, Renato
Carmona, Josimar Barroso, Lucas Lyra, Lilian Souza,
Marcio Souza, Maria Sgnolf, Nair Szamszoryk, Carlos
Silva, Cristiane Nunes, Fabio Ferreira, Gineusa
Souza, Soraya Pereira, Welbe Bragança, Alexandre
Oliveira, Lígia Mingone, Luciana Souza, Raquel
Feltrin, Wesley Aquino, André Macedo, Alex Souza,
Antilha Tamburus, Roberta Corilow, Eduardo
Tamburus
Conselho Fiscal
Membros Efetivos: Orlando Chiarelli, Luciene
Tamburus e Élcio Fernandes.
Suplentes: Vladimir Vieira, Maurício Rossetto e
Renato Dillenburg
Agradecemos a todos que, de alguma forma,
cooperaram para que mais esse processo eletivo
pudesse chegar a termo.

Agenda de Pastores:

Pastor Paulo Alves
Treinamento/Capacitação - 03/12 a 23/12
Férias - 24/12 a 14/01

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

