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perceberá facilmente que inúmeras vezes você 
também negou o Senhor com suas obras enquanto 
este O observava. Como a Pedro, de tal possibilidade 
Ele nos adverte: "No tocante a Deus, professam 
conhecê-lo; entretanto, o negam por suas obras." (Tt 
1:16); "Os olhos do SENHOR estão em todo lugar, 
contemplando os maus e os bons." (Pv 15:3). 

Todas as nossas omissões éticas, omissões do 
evangelho, omissões de identidade por vergonha e 
todos os nossos maus testemunhos negam o Senhor, 
enquanto este nos observa.  Felizmente temos um 
Senhor bondoso, compassivo, não rancoroso e 
restaurador. 

Depois de ressuscitar, Jesus teve um 
impressionante (até inesperado) diálogo com Pedro: 
"Simão, �lho de João, amas-me mais do que estes 
outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te 
amo. Ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros." (Jo 
21:15). Jesus vem demonstrar seu amor e con�ança 
a �m de restaurar sua ovelha destruída pela culpa. 
Jesus pergunta 3 vezes (uma vez para cada negação) 
se Pedro o amava, e o incumbe da grandiosa tarefa 
de cuidar dos seus. Que retribuição à traição! 

Podemos ter a certeza de que o Senhor está 
pronto para nos tratar da mesma maneira: perdoar 
todas as nossas negações e traições e nos usar com 
grande relevância, incumbindo-nos de grandiosas 
obras! Louvado seja nosso Senhor! Lembre-se: Seus 
olhos estão continuamente sobre nós!

"... Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o 
que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o 
galo. Então, voltando-se o Senhor, �xou os olhos em 
Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como 
lhe dissera: Hoje, três vezes me negarás, antes de cantar 
o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente." 
(Lc 22:60-62)

Imagine o impacto dessa troca de olhares entre 
Pedro e Jesus. O valente Pedro que jurara lealdade até 
a morte, e que instantes antes, em um ato extremo de 
valentia, desembainhou a sua espada e estava 
disposto a morrer pelo Senhor enfrentando 
corajosamente os que vieram prendê-lo, 
espantosamente se acovarda e o nega três vezes, tal 
como Jesus havia advertido que este faria. 

E Jesus estava com os olhos cravados em Pedro 
no exato momento da sua negação �nal. Imagine esse 
choro amargurado de Pedro. A decepção com seu 
fracasso, a profunda dor por ter negado o Senhor, a 
lembrança dilacerante daquele olhar de Jesus que o 
acompanharia pelo resto da sua vida junto da certeza 
de que seria lembrado na história pelo seu ato �nal de 
covardia e não pelo momento anterior de valentia.

Pedro falhou com o Senhor, enquanto este o 
observava. Sua profunda tristeza e dor são plenamente 
justi�cáveis. Doeu tanto, pois Pedro O amava muito.

Quisera Deus tivéssemos, nas tantas vezes que 
falhamos com Ele enquanto este nos observa,  a 
mesma dor torturante de Pedro! A mesma 
proporcionalidade entre a dor e o imenso amor pelo 
Senhor! 

Se você �zer um rápido inventário da sua vida, 
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Vlademir Hernandes
vlademir@ibcu.org.br

Os Olhos do Senhor



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

No dia 24 deste mês de novembro completamos um ano de 
moradia em Paulo Afonso, e no dia 25 pudemos fazer um 
almoço especial para os alunos da Escola Dionízio, pela primeira 
vez estive cozinhando para um grupo de mais de 200 pessoas, 
entre alunos, professores e funcionários, com ajuda fundamental 
das merendeiras.

Nesse dia também houve uma comemoração especial com os 
alunos de informática, com a apresentação de trabalho de 
finalização. Graças a Deus pudemos dar um bom testemunho 
para essa comunidade.

Concluímos o ciclo de aulas no Quixaba e no Brejo do Burgo, 
observamos maior interesse dos alunos no Brejo sendo que estes 
alunos apresentam maior dificuldade, a logística para chegar lá 
é mais complicada com maior tempo de deslocamento.

Estamos felizes com a realização semanal de estudos bíblicos em 
sete casas no Quixaba, cada casa com sua peculiaridade: em 
duas há deficientes visuais, em uma foi possível auxiliar 
problema antigo de infecção de dente, em outra a pessoa ficou 
invalida para o trabalho ainda jovem por causa de alergia a 
produtos químicos provocando atrofia nas mãos, ainda em outra 
o casal teve desavença tal que o marido disparou a arma na 
direção da mulher mas acabou se ferindo.

Em Paulo Afonso foi possível realizar bom número de estudos 
bíblicos em dois grupos de discipulado e reuniões em nossa casa 
com o estabelecimento de uma koinonia.

Na aldeia indígena Xucuru-cariri fizemos várias visitas na casa do 
João Pedro, que tem 61 anos e muita história para contar. Ele tem 
mãe da etnia Funi-o e pai branco, nascido em Palmeira dos 
Índios em Alagoas, trabalhou por alguns anos em São Paulo mas 
não tem boas recordações de lá. Casou com índia Xucuru e por 
isso mora nessa aldeia, mas tem filhos em outra aldeia em 
Caldas Minas Gerais. Embora seja analfabeto demonstra muita 
experiência de vida e é bastante ativo, em mais de uma visita ele 
estava separando favas de feijão verde de sua plantação para 
vender no Quixaba, onde é conhecido por "João Doido".

Chegamos no dia 29 em Campinas para a cirurgia do João 
(hérnia inguinal), que está marcada para o próximo dia dois de 
dezembro, cirurgia simples, mas com longo período de 
recuperação, pelo menos 15 dias com restrições.

Agradecemos a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas e 
por seu apoio.

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

João e Beatriz Rodrigues
jrodrigues@ibcu.org.br

18/12
Carolina Stopiglia
Miguel Lattaro
Sarah Steinscherer

19/12
André Aquino
Cadu Lattaro
Lucas Bragança
Marcos Lattaro
Marcus Pereira

20/12
Azizi João Neto
Giovanni Di Pietra
Maria Leticia Cintra

21/12
Jean Tonini
Uribelle Souza

22/12
Leticia Dias
Mariana Silva
Nilson Neves

23/12
Caroline Vitor
Charbel Chaves
Gabriel Oliveira
Nádia Miranda

24/12
José Frota
Paulo Lukas



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

MUSICAL DE NATALMUSICAL DE NATAL

-- -

- -

CULTOS

-

Escola Bíblica – Especial de Férias
Dezembro/Janeiro

22/01 - Manhã

22/01 - Noite

Tema

...na eficácia da oração Oswaldo Carreiro C6

Professor Sala

Maurício Gama C5...na soberania de Deus na história

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

Paulo Berti C3...que Cristo voltará!

Tema

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

Professor Sala
Edson Rodrigues C3...no poder do evangelho para tranformar vidas

Juscelino Mendes C6...que Jesus realmente existiu

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

Amigas
Jantar das 

MINISTÉRIO DE 

Mais informacoes
em Breve!

10/MARCO,
,

,



ADULTOS
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Adultos 

ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES

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

Agenda de Pastores:
Pastor Paulo Alves
Treinamento/Capacitação - 03/12 a 23/12
Férias - 24/12 a 14/01
Pastor Luscas Tutui
Férias - 26/12 a 09/01
Pastor Vlademir Hernandes
Férias - 22/12 a 15/01


