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acontecerá no futuro e nem mesmo daqui 
algumas horas ou amanhã (Tg 4.13-15). 
Podemos apenas con�ar que há um Deus 
Soberano no controle de todas as coisas, e que 
por mais que não entendamos todos os seus 
desígnios, Ele sabe o que é melhor (Rm 
11.33-34).

Embora nestes dias estejamos 
consternados, profundamente tristes, certeza 
temos de que desamparados nunca 
estaremos. Não somos capazes de nada sem o 
auxílio do nosso Senhor, e quando nossas 
forças aparentes se esvaem, é Ele quem nos 
sustenta e fortalece (2 Co 4.8-12; 12.9-10). 

Minha oração é que desfrutemos juntos 
do consolo e da paz que Cristo nos oferece, a 
paz que excede o nosso entender.

Há dias que parecem não ter �m, e o 
sofrimento nos faz doer os ossos. Há dias em que 
as lágrimas parecem não ter �m, e os abraços 
pouco são capazes de consolar. O fato de 
sabermos que o sofrimento é certo neste mundo 
caído, não nos impede de �carmos 
consternados. A consternação é um sentimento 
de profunda tristeza, e posso dizer com certeza 
que nossa igreja hoje está consternada. Somos o 
corpo de Cristo, e quando um de nós está ferido, 
todos nós sentimos suas dores. Nossos queridos 
sofrem e choram a dor da separação, ainda que 
se alegrem pela cura completa e do desfrute 
celestial da nossa querida Amanda. Outros 
membros deste corpo também sofrem com 
enfermidades e tantos outros motivos que 
podem oprimir.

No ano passado eu e minha família 
pudemos provar também de dias nublados, e 
esta frase de C. S. Lewis se fez verdade: "Deus 
sussura em nossas alegrias, fala em nossa 
consciência, mas grita em nosso sofrimento". 
Ainda em uma conversa com Fernando, ele nos 
lembrou: "Enquanto estivermos aqui neste 
mundo, nunca estaremos seguros, estas 
experiências dolorosas apenas nos lembram 
disso." Não temos controle algum sobre nossas 
vidas, não podemos dizer com certeza o que 

Lucas Tutui
tuitui@ibcu.org.br

Consternados, mas não desamparados!



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

Há 25 anos, nascia um ministério extraordinário que Deus havia 
colocado no coração do casal Richard e Harriet Parker. O sonho 
do casal era ter um ministério amplo para alcançar crianças e 
jovens através do colégio e acampamentos, treiná-los através do 
instituto missionário, e enviá-los para atender aos desafios 
missionários ao redor do mundo, dentre eles. Em 1989, o casal 
adquiriu uma propriedade abandonada onde antes funcionara 
uma granja. Devido ao abandono, o mato já havia tomado conta 
de todo o terreno e coberto os poucos prédios que ainda 
resistiam ao tempo. 
Agora, a granja abandonada se tornou um bonito campus com 
vários prédios: refeitório, cozinha, biblioteca, dormitórios 
masculino e feminino, salas de aula, escritórios e capela; casas 
para alunos casados e missionários; e, uma ampla área 
esportiva com ginásio, piscina, campo de futebol e vôlei. Além 
da estrutura, a equipe missionária também cresceu. O ministério 
começou com uma equipe de apenas três casais e hoje é 
composta de 41 pessoas entre missionários e voluntários, além 
dos funcionários que trabalham na administração, construção e 
cozinha. Além do campus em Benevides, a PV-Norte também 
possui uma linda propriedade na cidade de Itacoatiara 
(Amazonas), com dois barcos e mais de 20 missionários 
trabalhando! Olhando para tudo isso, é impossível não perceber 
a boa mão do Senhor sobre este ministério! Nós chegamos aqui 
em janeiro de 2005 e agradecemos a Deus por também 
fazermos parte dessa história! A obra é de Dele e Ele usa quem 
quiser e nós agradecemos o privilégio de servi-Lo aqui.
Dentre os vários ministérios da PV-Norte, nós temos focado o 
treinamento de obreiros através do Instituto Missionário. 
Olhando para trás, é encorajador verificar que houve muito 
progresso. Em 1992, a escola tinha oito alunos. Agora, em 2017, 
ela possui 85 alunos matriculados em cinco diferentes cursos 
residentes (vivendo no campus). Ao longo de 25 anos de 
história, o IMPV formou 454 pessoas. Graças a Deus, a grande 
maioria dos ex-alunos está envolvida no ministério integral! 
Em relação aos cursos não residentes, o IMPV tem 200 alunos 
matriculados em 2017. O CTL, por exemplo, atualmente 
acontece em três cidades diferentes: Benevides, Anapú e 
Bragança.
O curso de mestrado, em parceria com o SBPV (Atibaia-SP), está 
em sua fase final. Cerca de 40 alunos estarão em condições de 
concluir o curso nos próximos dois anos! Atualmente, estamos 
avaliando a possibilidade de lançarmos um curso em nível de 
mestrado para atender à crescente demanda de treinamento 
nas regiões Norte e Nordeste do país.
Em tudo Deus seja louvado!

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

Richardo e Yohanna Olveira
richardoliveira@pvnorte.com.br

30/04
Dante Stopiglia
Danise Loures
Rarena Pereira
Veridiana Kallaur
01/05
Isabela Julio
Pedro Molina
02/05
Amanda Carvalho
Ana Laura Mendes
Andresa Gomes
Felipe Santos
Heloise Fernandes
José Marcos Santana
Letícia Copetti
Luana Paim
Paulo Bertoni

03/05
Andrea Borba
Débora Vieira
Gabriel Gonçalves
Jaqueline Lattaro
Lucas Martins
Luis Fernando Freitas
Telma Bertuzzi
04/05
Armando Morais
Efraim Albrecht
Lucas Cardoso
Raíssa Zenum
Renato Rodrigues
Wesley Silva
05/05
Anna Maria Fernandes
Paulo Berti

Pietra Cruz
Roger Prado
Wilton Pedrosa
06/05
Débora Giachini
Delci Souza
Jomar Prates
Pedro Fernandes
Sandra Sachi
Thúlio Oliveira



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Não confunda:
Graça com merecimento

Não confunda:
Graça com merecimento

Saulo Tamburus- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

Pastores

ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Pré-adolescentes em busca da excelência Efraim

10 regras para a santidade Edilson Ribeiro C5

Em busca da Paz
Exclusivo para mulheres

Maria Sgnolf, Fátima Uzun e
Rosana Marinho PS

C4Panorama do Antigo Testamento Paulo Marcos

C6Ministério Integração

Chalé 2

JOVENS Humildade - Verdadeira Grandeza Lucas Tutui MZ

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

O mal que habita em mim Liderança Impulse C3ADOLESCENTES

ADULTOS

Ser presbítero - “O que vem a ser isto?” C4Willing Sgnolf

Cântico dos cânticos
Amor conjugal em intimidade e pureza

C5Oswaldo Carreiro

Colossenses
Uma vida alinhada com o Senhor C6Fabio Grigorio

A vida de Jesus Saulo Tamburus C3

Classe de Integração
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ADULTOS

Ceia do Senhor
07 de Maio

Celebraremos a
Próximo domingo!



Adultos 

Nova Sociedade | Não confunda: Graça com merecimento - Ef 2.8-10  | Preletor: Fernando Leite
ANOTAÇÕES

Introdução

A cultura do homem resolver seus problemas cria a falsa ideia de 
que ele próprio solucionará a crise entre ele e Deus.

Vamos olhar para três NÃOS de Deus para a solução da crise 

humana.

1º NÃO: Não é pelos nossos recursos...     
Ef 2.8

2º NÃO: Não é pelo nosso poder...
Ef 2.9; Rm 3.20,28; Rm 4.4-5; Gl 2.16  



ANOTAÇÕES

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

3º NÃO: Não é para nossa glória...
Ef 2.9; Rm 3.24-27; 1Co 1.26-29; Gl 6.14    

Conclusão: Para que isso?
Ef 2.10; Fp 1.6; Jo 15.8

Fé foi dada     
At 3.16; 2Pe 1.1; Jo 6.29 NASCIMENTO

Louvamos a Deus juntamente com Felipe e Fernanda 
Martins  pelo nascimento do Lucas no dia 18 de 
abril. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.

FALECIMENTO
Comunicamos o falecimento da irmã Amanda, 
esposa de Marcelo Berti no dia 24 de abril. Aos 
familiares, a nossa oração para que Deus os conforte 
e fortaleça. 

Membresia
Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Abel Ferreira
- Vera Lucia Ferreira
- Mario Berteli
- Bárbara Berteli
- Gabriel Gonçalves
- Raquel Bueno
- Daniel Tavares

- Gisele Tavares
- Ingrid Seminario
- Toni Tejada
- Guilherme Caprioli
- Rebecca Caprioli
- Maria Cristina Souza

- Gedeão Souza
- Marcos Ucio
- Elisabeth Ucio
- Cammile Souza
- Ana Beatriz Bueno
- Rafael F. Lima

- Lucas Beltrão
- Maria Beatriz Finardi
- Wilson Ferreira
- Bárbara Gianni
- Samuel Soares
- Erica Jollembeck
- Paulo S. Vital

- Yulli Maeda
- Amaury Reis
- Jeni�er Quirino
- Gabriela Benevenuto
- Vinicius Santos
- Uribelle Souza

- Davi Ucio
- Isabel R. Souza
- Luiz Gonzaga Aguiar
- Wilson Degressi
- Mateus Mendes
- Mariana Mira

- Carlos Eduardo Pena
- Ayla Carvalho
- Vitória Adorno
- Douglas Faria

- Maria Rita Guerin
- Carolina Coelho
- Camila Faria
- Aveline Mates

- Felipe Baptista
- Beatriz Guerra
- Eneias Ramos Jr.

Membros recebidos por transferência:
- Jônathas Sardinha
- Jóshua Sardinha 

- Mariana Montebugnoli
- Karina Almeida

Membros desligados: (geogra�camente distante)

Membros desligados por ausência prolongada:
- Jéssika Yaguinuma  - Filipe Machado

Membros transferidos para outra igreja:
- José Cireli - Margaret Almeida

- André Coutinho
- Fernanda Gomes

- Mary Lucia Lino
- Eclair Lino

Membros desligados por solicitação:
- Harley Costa Jr. - Raquel Rodrigues

Membros recebidos por batismo em 08/04/2017

Membro recebido por testemunho:

*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.           


