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que as nossas vontades sejam realizadas. O amor ao 
Senhor têm sido deixado de lado e dado lugar ao 
apego àquilo que é material, �nito e transitório. 
Vivemos uma geração de homens e mulheres 
egoístas, orgulhosos e cheios de si mesmos.

Em suas propostas Paulo contempla os nossos 
sentimentos, nossos relacionamentos uns com os 
outros e nosso relacionamento com Deus e Sua 
obra. Ao perseguirmos esses alvos estabelecidos 
por Paulo, caminharemos na contramão desta 
geração, porém na direção estabelecida pelo 
Senhor, rumo à possibilidade de fazer diferença 
onde estivermos, não como resultado de meros 
esforços pessoais, mas como resultado da ação 
divina na vida daqueles que o amam, temem e 
buscam.

A lista de Paulo não para por aí e quero 
estimular você a continuar a leitura deste capítulo. 
Registre em sua lista de desejos as demais 
propostas que Paulo nos apresenta, bem como 
tantos outros que o Senhor deixou registrado nas 
Escrituras, que mais desejos do Senhor, são 
orientações objetivas para todo aquele que deseja 
desfrutar de intimidade com Ele, fazer diferença 
onde estiver e desfrutar das bênçãos preparadas 
pelo nosso Deus para os Seus.

Ao chegar esta época do ano os vários projetos 
para o ano seguinte começam a surgir em nossas 
mentes, dos mais comedidos aos mais ousados. São 
projetos familiares, pro�ssionais, no campo dos 
relacionamentos, estudos e tantas outras áreas da 
nossa vida. Mesmo que não registremos e 
compartilhemos, os planos são elaborados em nossas 
mentes e corações, para alguns simplesmente em 
forma de “desejos”.

Paulo, em sua carta aos Romanos, inicia o 
capítulo 12 falando sobre a importância de nos 
oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus. Alguns versículos mais adiante ele apresenta, 
de maneira muito prática, algumas propostas do que 
deveríamos desejar e nos esforçar para realizar. 
Podemos a�rmar que são projetos de vida para todo 
cristão perseguir. Veja o que Ele diz:
“O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau; 
apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos 
outros com amor fraternal. Pre�ram dar honra aos 
outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, 
sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. 
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na 
tribulação, perseverem na oração.” Rm 12:9-12

Olhando o que Paulo nos apresenta e 
observando a nossa geração, devemos concordar que 
vivemos dias de absurdas inversões de valores, onde o 
amor �ngido e a hipocrisia são exaltados, o nosso 
próximo é desprezado, esquecido ou humilhado para 
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Minha lista de desejos



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

Queridos amigos da IBCU,
O ano de 2016 se encerra, e a JOY acelera... Já demos o Plano de 
Salvação para os adolescentes em Campinas e Vinhedo e muitos 
deles nos comunicaram que entregaram suas vidas para Jesus 
Cristo. Continuamos em dezembro e janeiro com contato através 
de Day Camp, eventos, jogos, piqueniques, Festas de Natal, bets 
na rua e muito mais. Estamos focados no Acampamento 
Evangelístico de Férias de janeiro.

Nosso objetivo é de levar 120 para o acampamento, onde 
teremos a oportunidade para falar de Cristo para estes 
adolescentes tão preciosos. Durante 2016 temos feito contato 
em duas áreas carentes: Vila Brandina e Real Parque, e em várias 
escolas públicas. Graças a Deus, muitos destes adolescentes 
querem ir ao acampamento, porém, não tem condições 
financeiras para pagar valor de R$400. Os adolescentes estão 
vendendo trufas, e nós estamos orando, pedindo a Deus para nos 
ajudar levantar os recursos para podermos levar todos eles.

Após o acampamento mudaremos o foco para o Discipulado. 
Para a nossa alegria, mais de 10 jovens que foram discipulados 
na JOY, agora terão seus próprios grupos de estudo bíblico e 
discipulado. Estes líderes, muitos das quais conheceram Jesus 
neste ministério, agora fecharam o círculo: foram evangelizados, 
discipulados , treinados, e agora estão prontos para iniciar tudo 
de novo com outros adolescentes.

Agradecimentos:
1. Louvamos a Deus pelo ano de crescimento que temos tido na 
JOY em 2016;
2. Agradecemos a Deus pelas pessoas que dedicam horas e 
horas de cada semana neste ministério;
3. Somos gratos pelos nossos parceiros, que nos apoiam com 
sustento financeiro e em oração.

Pedidos de oração:
1. Por favor, peçam a Deus que Ele abra as portas para que os 
adolescentes participem do acampamento de janeiro. Orem para 
que as famílias não levantem empecilhos e que Deus possa 
prover os recursos necessários para cada um;
2. Orem pelo Tiago Bressan, que será o palestrante cada noite, 
trazendo o Evangelho para a turma.

Agradecemos à Deus pelo apoio dos amigos da IBCU.

Notícias do Campo

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08

Identifique a sua oferta para felipe@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
*Férias

Edmur e Kat Ribeiro
edmur@joybrasil.com.br

11/12
Débora Rohwedder
Eloá Custodio
Evandro Zanelato
Isabelle Souza
Luíza Schneicker
Maria Beatriz Finardi

12/12
Alessandra Oliveira
Céline Roulet
Jonathan Santos
José Luiz Rodrigues
Valéria Mahfuz
Vania Cavalheiro

13/12
André Coutinho
Camila Silva
Josué Suwa
Luzia Roulet
Vera Ferreira

14/12
Juliana Leite
Maria Sgnolf
Samuel Ozana

15/12
Adriano de Paula
Davi Canelhas
Ezequias Souza
Rebeca Lataro

16/12
Caio Nunes
Débora Lacerda
Gianlucca Dimárzio
Natan Carvalho
Wellington Borges

17/12
Lucas Munhoz
Luíza Pacci
Thiago Cergol
Thiago Drummond



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Não discuta com Deus!Não discuta com Deus!

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

Escola Bíblica – Especial de Férias
Dezembro/Janeiro

18/12 - Manhã

18/12 - Noite

Tema

...na existência e atuação dos anjos Élcio Fernandes C6

Professor Sala

Lucas Fonseca C5...em pureza moral mesmo em um mundo imoral

Pedro Siena PS...em uma verdade absoluta mesmo em uma geração relativista

Alcides Baziolli C3...em um Deus presente e racional

Tema

...em um Deus de amor em um mundo de sofrimentos Abdênago Lisboa C5

Professor Sala
Paulo Marcos C3...que a Bíblia que eu uso hoje é confiável

Wesley Silva C6...em Adão e Eva como pais da humanidade

08/01 - Manhã

08/01 - Noite

Tema

...na eficácia do aconselhamento bíblico Thiago Zambelli C6

Professor Sala

Luiz Américo C5...no cristianismo e não em outras religiões

Welbe Bragança PS...que ser cristão não é suicídio intelectual

Abdênago Lisboa C3...em um Deus de milages

Tema

...na eficácia da oração Oswaldo Carreiro C5

Professor Sala
Élcio Fernandes C3...na existência do céu e do inferno

Marcelo Berti C6...no nascimento virginal de Cristo

RAZÃO PARA CRER...



BEBÊSBEBÊS
ApresentaçãoApresentação

de

A próxima
apresentação de bebês

será no culto do dia

se você deseja apresentar seu bebê,
entre em contato com a secretaria.

22 de Janeiro

secretaria@ibcu.org.br
(19) 3289-4501 
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ADULTOS
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Adultos 

ANOTAÇÕES
12 Homens com uma missão: Não discuta com Deus! - Texto: Malaquias | Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ml 1.1; Pv 21.9; Pv 15.17

1ª Discussão:
Deus ama ou não?
Ml 1.2

Duas expressões de amor
Ml 1.2-5

2ª Discussão:
Desonravam a Deus?    
Ml 1.6-7,12-13; Ml 1.8,13-14;Ml 1.8-10; Ml 1.13-14;
Ml 1.11,14; Ml 2.2-3,9; Ml 2.4-8 

3ª Discussão:
Eram infiéis a Deus ? 
Ml 2.13-14; Ml 2.10-11,15; Ml 2.12; Ml 2.16 



ANOTAÇÕES

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

4ª Discussão:
Afinal, Deus é justo?
Ml 2.17; Os 5.12,14; Ml 3.1-4; Ml 3.6 

5ª Discussão:
O povo roubava a Deus?
Ml 3.7-9; Ml 3.10-12 

6ª Discussão:
Ofendiam a Deus
Ml 3.13-15; Sl 73.2-17; Sl 73.1 

Conclusão:    
Ml 4.1-2,4

Agenda de Pastores:
Pastor Paulo Alves
Treinamento/Capacitação - 03/12 a 23/12
Férias - 24/12 a 14/01


