
Família. O envolvimento neste ministério oportuniza a 
in�uência na formação de numa nova geração por meio de 
palestras, pequenos grupos de re�exão, acampamentos, 
day camp, entre outras atividades. Considere integrar-se 
neste ministério e faça parte da mudança nos rumos 
eternos de adolescentes e jovens!

POLÍCIA MILITAR: Capelania na base da Polícia Militar
Oportunidade de servir àqueles que estão a serviço 

da comunidade. Oferecendo alento, amor, cuidado, 
esperança e segurança por meio das Escrituras. Temos a 
responsabilidade de cuidar da 3ª CIA da PM em Barão 
Geraldo por meio de diversas Ações: Devocionais nas 
Companhias da Força Tática durante a troca de turnos, 
distribuição de literatura, aconselhamento, visitação a 
enfermos, funerais, etc.

PENITENCIÁRIA FEMININA: “Mulheres Livres”
Neste ministério levamos a esperança de liberdade 

por meio das Escrituras, para mais de mil e cem 
reeducandas na penitenciária feminina de Mogi Guaçu. Os 
voluntários podem atuar nos bastidores ou na linha de 
frente. Alguns exemplos de ações realizadas: 
Correspondência semanal | Cursos pro�ssionalizantes | 
Projeção de �lmes | Ensino da Palavra | Distribuição de 
literatura | etc. 

Além destas oportunidades descritas atuamos com a:
Escola de artes e artesanato | Aulas de Jiu Jitsu | 
Escola de Futebol – Alvo | Ensino de Informática.
“aproveitem ao máximo todas as oportunidades.” Cl 4.5

Aguardo seu contato pelo e-mail: 
edson@ibcu.org.br

Na de�nição de um dicionário etimológico a palavra 
oportunidade vem do latim opportunitas - opportúnus. 
Origina-se da união do pre�xo ob, "em direção a" e da 
palavra portus, "porto de mar". Originalmente a palavra 
era usada apenas para representar os ventos mediterrâneos 
que colaboravam para os barcos à vela partirem de, ou 
chegarem a um determinado porto. Os ventos eram 
"oportunos" ou "inoportunos" a uma determinada intenção.
“Sejam sábios no procedimento para com os de fora; aproveitem 
ao máximo todas as oportunidades.” Colossenses 4.5:  

Temos aqui na IBCU uma diversidade de 
oportunidades com “ventos favoráveis”, para 
estabelecermos relacionamentos com os de fora, que 
favorecem a proclamação do evangelho da graça do Senhor 
Jesus.

Desa�o você a considerar estas oportunidades e 
integrar-se em um destes ministérios:

GOOD NEWS:  Ensino de Inglês para os de fora:
Estamos diante de um novo desa�o.  Donald e Nilva 

que estão servindo neste ministério ao longo de 4 anos, 
devem retornar para Nova Zelândia no segundo semestre. 
Bruno e Melina que também atuavam no Good News, 
mudaram-se para a Alemanha. Diante desta realidade 
necessitamos de novos voluntários para que o Good News 
tenha continuidade. O voluntário neste ministério poderá 
atuar das seguintes maneiras:  Como professor principal 
ministrando aulas de inglês nos diversos níveis,  como 
professor auxiliar ou em serviços de apoio (enviando e-mails, 
fazendo contatos telefônicos, etc.). 

Escolas Públicas:
Quatro grandes temas fazem parte dos desa�os no 

ambiente educacional: Violência, Drogadição, Sexualidade e 
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Ventos favoráveis


