“PESCADORES
DE HOMENS” – ENTRE NESTE BARCO VOCÊ TAMBÉM!
Você é exemplo?

Edson Rodrigues

“Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu
irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus:
“Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens”. No mesmo instante eles deixaram as suas
redes e o seguiram.” Mt. 4.18-20
Visando compartilhar o Evangelho, servir as pessoas e estabelecer a aproximação da IBCU
com a comunidade, o Ministério PESCA tem oferecido oportunidades para que estejamos engajados na grandiosa
tarefa missionária como pescadores de homens!
Para tanto, apresento algumas destas oportunidades de ministério para encorajá-lo a entrar no barco conosco!
INFORMÁTICA: Duas turmas aos sábados - das 08h00 às 11h30.
As aulas abordam o uso de ferramentas básicas de informática: (Word, Excel, Power Point, Navegação na Internet,
Gerenciamento de e-mail, etc.).
Envolva-se como: Professor / Professor auxiliar / Suporte para a equipe / etc.
ESCOLA PÚBLICA: Semanalmente no período da manhã e tarde.
O ministério na escola é bem diversificado. Ministramos palestras com diversos temas (profissões / família / violência
/ namoro / finanças / drogas / etc.), promovemos passeios, acampamentos, reforço escolar, preparação para
vestibular, melhorias na estrutura física da escola (pintura/limpeza) etc.
Envolva-se como: Palestrante / Equipe de eventos / Suporte / etc.
GOOD NEWS: Ensino de Inglês (Iniciantes/Intermediários/Avançados) – Aulas de segunda e quarta (manhã e noite).
Envolva-se como: Professor / Professor auxiliar / Equipe de apoio / etc.
ESCOLA DE ARTES: Ensino de diversas modalidades de artesanato. As oficinas acontecem toda terça das 14h00 às
16h30.
Se você possui alguma habilidade manual, poderá servir neste ministério:
Envolva-se como: Professora / Professora Auxiliar / Equipe de apoio / etc.
NAÇÃO RESGATE: Ministério de Evangelismo de Impacto. Percussão, Teatro e Coreografia.
Ensaios semanais
Oportunidade Proﬁssional!?
Envolva-se como: Diversas modalidades de envolvimento e
Gostaria de convidar você para um café da manhã
apoio.
ALVO – ESPORTES: Ensino dos fundamentos do futebol –
Aulas aos sábados – 08h30 às 11h00.
Envolva-se como: Diversas modalidades de envolvimento e
apoio.
Se desejar mais informações e esclarecimentos, entre em
contato através do e-mail: edson@ibcu.org.br

EDMUR E KATHY RIBEIRO

Pedido de Oração:
Queremos agradecer ao Senhor por tudo
que a IBCU tem feito para apoiar a
Missão Joy Brasil.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

com o propósito de encorajar e orientar
proﬁssionais do nosso meio que estão em
disponibilidade e buscam uma nova ou sua
primeira oportunidade no mercado de trabalho.
Teremos um tempo para meditação, oração e
orientação.
Nosso encontro será no dia 12/02, às 7h00, na
IBCU (sala C6).
Conﬁrme sua presença: oswaldo@ibcu.org.br
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