
         

 

 

          

Aniversariantes :         

25/06-Denys Anthony Brandão  Santos                         

25/06-Aderbal Colchesqui                          

28/06-Elaine de Medeiros M. Reinato                          

30/06-Elcio Ferreira de Almeida                 

30/06-Maria Lucia Dantas Gonçalves   

                                                            

Informamos  que até  24/06/2018 a IBAC  recolheu 76% do previsto para o mês.                                                
Já considerando o novo orçamento para 2018. 

 

 

              AGENDA                         

ORÇAMENTO MENSAL DA IBAC   

     IBAC - Rua Arujá, 126 - Vila Curuçá - Santo André - SP – Fone: 4479-2979 - Email: secretaria@ibacnaweb.com.br                          

DIACONIA HOJE  
Púlpito :  Pr. Giovanni                     
Dirigente : Pr. Giovanni                                       
Templo:  Paulo Cesar, Claudio Bueno                                          
Recepção: Rose, Julinda    
Galeria: Adair, Nelson 

                                SOM 
HOJE: Elcio, Filipe 
PRÓX.:Domingo: Wagner, Gerson 

DIACONIA PRÓXIMO DOMINGO  

 

Púlpito :  Pr. Giovanni                     
Dirigente : Pr. Giovanni                                       
Templo:  Marcos, Alessandra                                          
Recepção: Dirce, Edna 
Galeria: José Cruz, Francisco 

Aniversariantes da semana 

Dízimos  e    
Ofertas 

Você pode  deposi-
tar seu dízimo  
diretamente   

 

Na Conta da IBAC 
Banco Santander-033 

Agência: 4353 
Conta  Corrente: 13.000280-1         

CNPJ: 43.342.088/0001-32 

 

Em seguida, basta colocar o comprovan-

te de depósito no envelope, devidamen-

te identificado para registrarmos sua   

contribuição ou  enviar um email para:                                                       

financeiro@ibacnaweb.com.br 

MULTIMÍDIA   

HOJE:  Natália 
PRÓX.: Domingo: Caio 

 Acampamento  de Mulheres  

Dia  05, 06 e 07 de  
Outubro/2018    

Tema: Buscando a perfeição    
em Cristo                                                                        
Fil. 3:12-14 

Preletora: Pra. Sandra Paranhos 

DOMINGO                  - JULHO MÊS DE MISSÕES ESTAUDAIS                                                                                                                                
9h00  - Culto manhã   

10h30 -  Escola Bíblica             18h00 - Culto noturno     

 ATIVIDADES  

Segunda-feira 

19h30 - Culto das Déboras                                                                    

19h30 - Culto dos Homens de  Coragem 

19h30 - Taekwondo     

TERÇA-FEIRA 

09h às 17h – Atendimento pastoral   

QUARTA-FEIRA 

14h00 - Aulas de Artesanato  

20h00 - Culto: Estudo Bíblico           

20h00 - Taekwondo  

QUINTA-FEIRA 

14h00 - Reunião de oração                                                                                                            

SEXTA-FEIRA 

19h30 - Culto de Mulheres 

* último do mês 

SÀBÁDO 

10h00 - Taekwondo 

9h00  - Reunião Melhor Idade -Dia 28/07 

18h30 - Reunião de Casais  -Dia 28/07  

              *último do mês 

 

ESTACIONAMENTO   

Av. Antonio Cardoso, 1295                          

quarta-feira:  19h30 às 21h30                
domingo: 8h00 às 12h30 e das 17h      

às 21h30 

 EBD 

Domingo às 
10h30 

Participe! 

Toda quarta-feira às 20h 

Estudo do livro de Apocalipse 

     

             Atenção!  

Anotem em sua agenda. 

Dia 28/07 às 14 horas 

DIA FELIZ - KIDS 

brincadeiras, estudo da palavra e 
muitas surpresas. 

Traga seu filho! 

HOJE! 

Ceia do Senhor 
às 18h 

Enquanto comiam, 

Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o 

deu aos seus discípulos, dizendo: "Tomem e 

comam; isto é o meu corpo". Em seguida 

tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos 

discípulos, dizendo: "Bebam dele todos 

vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é 

derramado em favor de muitos, para perdão 

de pecados. Eu digo que, de agora em 

diante, não beberei deste fruto da videira 

até aquele dia em que beberei o vinho novo 

com vocês no Reino de meu Pai".  

Mateus 26:26-29  

10% 0 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 120% 

Local: Hotel Villa Da Fonte 
Suzano 

Valor:350,00 

Procure: Sandra ou Carleuza 

Faça sua inscrição! 

                             

 

 

   Atenção Jovens! 

 

  Vem aí! Day Camp 

         Dia 29/09 

 Chácara Manain-Itú 

 

  Reserve esta data! 



 

Domingo 
 

01 de Julho 

Volume 024/2018 

 

"Sei que a 
bondade e a 
fidelidade me 
acompanharão 
todos os dias da 
minha vida, e 
voltarei à casa 
do Senhor 

enquanto eu 
viver .”  

Salmos 23:6 

 

 

Fone: 4479-2979 

Email: 

secretaria@ibacnaweb

. com.br                            

 

POR UM BRASIL...FELIZ! 

 

     Tem sido difícil passar pelas cidades e povoados de nossa Pátria, 

contemplar tanta miséria, sem sentir dor ao ver nossos iguais padecendo 

horrivelmente. E quando falo de miséria, não estou me referindo apenas à falta 

de pão ou bens materiais, estou pensando nas pessoas que estão pelas ruas 

sem esperança, dignidade, completamente tomados pelo desânimo e o desespero, chegando ao  estado 

último que um ser humano pode chegar - a falta de vontade de viver. “Por que Deus não me mata?”, tem 

sido o grito de desespero de alguns, que levam a vida como um grande fardo. Outros já procuram a 

morte usando drogas, as mais alucinógenas possível, e com essa atitude saem do “ar” por alguns 

momentos e até horas, esquecendo-se da dor e do sofrimento pelos quais passam. 

 

     Me dói o coração, e ao mesmo tempo me encho de remorso, ao pensar que muitos daqueles 

sofredores ali estão, pela falta de oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. 

Quantos destes “infelizes” foram, um dia, vizinhos de crentes ou mesmo de igrejas evangélicas, e nem 

sequer alguém os abordou com a mensagem de Jesus? Quantos que morrem a cada dia, indo para a 

eternidade, para o inferno mesmo, mas que foram colegas, até amigos de crentes, que não se 

importaram com suas almas? Tremo diante de Deus pela responsabilidade que nos é imposta. Tenho 

pregado o evangelho desde que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, iniciei por minha família, 

que quase toda se converteu. Mas diante da situação em que a sociedade se encontra, cada dia me sinto 

mais impotente, limitado, diante de tão grandes desafios que surgem e muitas vezes me dá vontade de 

sair correndo, gritando, para que as pessoas entendam que há esperança em Cristo. Fiz isso por anos 

seguidos no meio das feiras livres no sertão, quando centenas de pessoas tinham oportunidade de ouvir 

a mensagem de salvação. 

 

     Queiramos ou não, somos responsáveis em levar a mensagem do evangelho a todas as pessoas que 

vivem à nossa volta, e ai de nós se não cumprirmos nossa missão, pois como crentes não temos escolha, 

é pregar ou pregar. Precisamos ter o senso de responsabilidade que tinha o apóstolo Paulo: “Se anuncio 

o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação; e ai de mim, se não 

anunciar o evangelho”. Não podemos aceitar de forma alguma que Deus pagasse um preço tão alto por 

nossa salvação para ficarmos sentados em nosso templos, sem nos importarmos com aqueles que 

perecem eternamente. Cada pessoa alcançada com a mensagem do evangelho deve ser mais um 

discípulo de Jesus, comprometido com a poderosa mensagem do evangelho e com ousadia para 

compartilhar essa mensagem com as pessoas que vivem à sua volta. 

 

     Despertemo-nos!  Precisamos sim contribuir financeiramente, orar e sustentar aqueles que estão nos 

campos; mas isso não nos exime da responsabilidade de pregar àqueles que estão perto de nós. 

Jerusalém é nosso campo missionário direto, Samaria e os confins da terra serão alcançados pelos 

missionários que enviamos. Queremos nos unir com você na proclamação do evangelho de Jesus Cristo 

e então teremos um país formado de pessoas que servem a Jesus, um Brasil verdadeiramente feliz, pois 

este é o resultado do evangelho na vida daqueles que se convertem a Cristo, ou que creem no 

evangelho. 

 

 

( Extraído) Pr. Cirino Refosco   

Coord. Estratégico Igreja Multiplicadora - Junta de Missões Nacionais 
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