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Desta triagem inicial, doze nomes foram 
submetidos a um segundo grupo, formado por 
pro�ssionais da igreja convidados pelo 
ministério de Comunicação, para realizar uma 
análise técnica dos mesmos. Depois desta 
análise, o grupo apresentou os cinco nomes 
mais adequados conforme os critérios técnicos 
utilizados.

Esses cinco nomes foram novamente 
avaliados pelo primeiro grupo, que selecionou 
os quatro que considerou mais adequados. 
Esses quatro nomes foram submetidos ao 
Colegiado da igreja, que fez a mesma coisa, 
selecionando os três melhores nomes.

Nesta etapa, gostaríamos de consultar 
novamente a igreja a respeito destes três 
nomes �nalistas. Caso queira opinar, entre no 
nosso site, conheça a metodologia utilizada e o 
resultado da avaliação de cada um dos três 
�nalistas e informe qual deles é o nome de sua 
preferência.

Posteriormente, o Colegiado da igreja 
levará em consideração o resultado desta 
consulta e de�nirá o novo nome a ser proposto 
à igreja em assembleia.

Alguns domingos atrás, apresentamos as 
razões e convidamos a igreja para participar do 
processo de escolha de um novo nome. 
Recebemos cerca de 140 sugestões.

Todas as sugestões enviadas foram 
consideradas e avaliadas sob vários critérios por 
dois grupos distintos. O primeiro grupo fez uma 
triagem inicial. As sugestões mais adequadas 
conforme requisitos abaixo foram selecionadas:

1. Adequação ao nosso jeito de ser e às nossas 
convicções teológicas.
Há palavras que trazem conceitos ou estão 
ligadas a movimentos e igrejas com os quais nós 
não nos identi�camos e eventualmente até 
somos contrários. 

2. Existência de igreja ou ministério já utilizando 
o nome.
Há palavras que são ótimas, mas já estão muito 
batidas, sendo já usadas por várias igrejas ou 
ministérios. Estamos buscando um nome com 
alguma originalidade.

3. Adequação estética.
Quando a maioria concordava que um nome era 
esteticamente adequado (por não ser muito 
longo, por possuir uma sonoridade adequada, 
por não ter uma conotação jocosa, etc.), o 
mesmo era selecionado.

Vlademir Hernades
vlademir@ibcu.org.br

NOVO NOME PARA A IGREJA



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

ANIVERSARIANTES

Queridos amigos,
A maior parte do nosso trabalho no começo do ano foram os 
preparativos para o início de mais um ano letivo no IMPV nos 
vários cursos oferecidos. Foram várias reuniões para avaliar, 
aperfeiçoar e planejar muitos aspectos da escola.
Até agora, temos 12 casais e 64 solteiros matriculados nos cursos 
residentes. São jovens de várias partes do país e dois internacionais 
(Honduras).  O IMPV oferece cinco cursos residentes: Formação 
Básica em Teologia e Ministério; Formação Missionária; Formação 
em Teologia e Missões Transculturais;Formação Ministerial; e 
Formação Avançada em Teologia e Missões Transculturais. 
Além dos cursos residentes, também temos o Curso de 
Treinamento de Líderes (CTL). Esse ano, o CTL acontecerá em três 
localidades. Na sede da PV-Norte (Benevides) com 12 módulos 
durante o ano e em dois pólos: Anapú (Sudoeste do Pará), e em 
Bragança (Nordeste do Pará). Cada pólo terá seis módulos 
intensivos de final de semana. Através do CTL, pretendemos 
treinar cerca de 200 líderes em 2017.
O curso de Mestrado em Ministério em parceria com o Seminário 
Bíblico Palavra da Vida em Atibaia está em sua fase final em 2017. 
O último módulo acontecerá em março e alguns alunos já poderão 
concluir o curso esse ano. 
Com o término deste projeto realizado em parceria com o SBPV, 
estamos avaliando a possibilidade de continuar oferecendo o 
curso, mas agora sob a total administração do IMPV. Muitos 
pastores, missionários e líderes gostariam de dar continuidade em 
seus estudos em nível de mestrado, mas não há muitas 
oportunidades nas regiões Norte e Nordeste. Por isso, planejamos 
iniciar nosso curso de mestrado em ministério em 2018.
No final de janeiro eu (Richard) estive em Barra do Corda, estado 
do Maranhão para ministrar a pastores e suas esposas um curso 
sobre resolução bíblica de conflitos. Todos nós sabemos que se 
trata de um tema cotidiano da nossa vida e ministério. Foi um fim 
de semana intenso, mas muito produtivo. Fomos desafiados pelo 
ensino das Escrituras a sermos instrumentos nas mãos de Deus 
para a pacificação.
Motivo de Oração: 
- Agradecer o cuidado do Senhor com a nossa família. Todos 
desfrutam de boa saúde e temos recebido o sustento de que 
precisamos.

Notícias do Campo

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

Identi�que 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

Sábado
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 Bíblica de Adultos

Richard e Yohanna Oliveira
richardoliveira@pvnorte.com.br

26/03
Felipe Paiva
Maria Isabel Silva
Maria José capodalio
Oscar Kuroda
Roberta Corilow
Rodrigo Santos
Taynara Mendes

27/03
Lucas Lyra
Pedro Paiva
Phelipe Frota
Thales Pereira

28/03
Bruno Santos
Edison Souza

Lívia Butuem
Marisa Silva

29/03
Isabela Oliveira
Rodrigo Moraes

30/03
Gabriel Simon
Gabriela Bragatto
Heloisa Sgnolf
Janice Marques
Sinelândia Gomes

31/03
Cammile Souza
Iracy Panarelli
Maria Pisco

Raquel Bragatto
Raquel Belan
Ronaldo Killing

01/04
Anderson Paschoalon
Bruno Mengaldo
Lorena Oliveira
Pedro Ghiraldelli
Roberto Dente



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

O NEOATEÍSMO
e seus principais argumentos

O NEOATEÍSMO
e seus principais argumentos

Fábio Ferreira- -

Welbe Bragança Welbe Bragança

CULTOS

ESPECIAL

ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Pecados da Língua Reginaldo e Joana Lazari

Deuteronômio - “Não era para ser assim” Alcides Basioli C5

Justiça Social, Socialismo e as Escrituras Wagner Lima e Gilberto Campos PS

C4Filoso�a e as Escrituras Juscelino Mendes

C6Vlademir Hernandes

Chalé 2

JOVENS Jovens aconselhando jovens Ministério Conecte e Aconselhamento MZ

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Adolescentes em busca da excelência Lucas Tutui TendaADOLESCENTES

ADULTOS

Fundamentos da Fé Cristá C3Marcelo Berti

Eclesiastes
Em busca do homem integral C4Laércio Ribeiro

Classe de Integração
(duração de 2 meses | FEV-MAR)

C5Ministério de Integração

C6Ministério Educação de FilhosEducação de Filhos 12 a 17 anos

Religiões Orientais Élcio Fernandes C3

Romanos 1 - 8
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NOVA GERAÇÃO



Adultos 

ANOTAÇÕES
Fé e Ciência | O NEOATEÍSMO e seus principais argumentos  | Preletor: Welbe Bragança
A. O mundo sob o domínio do mal
João 5:19; 1 Timóteo 4:1-2

B. Cabeças do movimento

C. O que Deus espera de nós?
1PE 3:15

D. A AFIRMAÇÃO PRINCIPAL
“Deus não existe, a Bíblia é um MITO, a Ciência prova isso”
i. ARGUMENTO 1 – “A ciência refutou Deus”
I Cor. 3:18 e 19; SALMO 53:1



ANOTAÇÕES

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

ii. ARGUMENTO 2 – “A ciência prova que Deus não existe” 
SALMO 14:1; SALMO 10:4

iii. ARGUMENTO 3 – “A religião é má, prejudicial e deve ser 
erradicada da humanidade“
Ef.2:2-3

E. Conclusão: Retornando a 1PE 3:15

Assembleia Geral Ordinária
O Presidente da IBCU convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 11h15 
horas, do dia 26 de março de 2017, na sede da Igreja, para 
tratar da seguinte ordem do dia: aprovação de contas da 
IBCU relativas ao exercício de 2016. Caso não haja 
quórum su�ciente, a Assembleia �ca convocada desde 
logo para reunir-se no mesmo dia e local, 15 (quinze) 
minutos após, com qualquer número de membros.

Membresia
Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Karina Almeida - Gabriel T. Oliveira

Membros recebidos por transferência:
- Lucas Santana - Brenda Queiroz - João Marcos Souza

Membros desligados por ausência prolongada:
- Yzabella Lima - Karina Delcaro

Membros desligados: (geogra�camente distante)
- Isabella Fonseca - Frederico Vieira

- Andrea Zambrano

Membro recebido por testemunho:

Membro transferido para outra igreja:
- Robson Adorno

- Lilian Tamie

*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.           


