
           Aniversariantes :   

05/08-Aurea  Borges de Castro                                              

05/08-Maria Luiza Camilo de Oliveira                   

07/08-Fabio José Volpini                      

08/08-Lidia Lenke de Paula                        

 “Parabéns” 

Informamos  que até  29/07/2018 a IBAC  recolheu  86% 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: Julinda, Alessandra 
Galeria: Adair, Gildato 

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

DIACONIA PRÓXIMO DOMINGO  

 

Púlpito :  Pr. Giovanni                     
Dirigente : Pr. Giovanni                                       
Templo:  Marcos, Alessandra                                          
Recepção: Rose, Edna 
Galeria: Francisco, Erasmo 

Aniversariantes da semana 

Dízimos  e    
Ofertas 
Você pode  

depositar 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:  Débora 
PRÓX.: Domingo: Natália 

 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 

Faça sua inscrição com Carleuza ou Sandra 

DOMINGO                                                                                                                                                      
9h00  - Culto manhã  -      Caminhada de oração (* 1º dom. do  mês) 

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 - 25/08  - Reunião Melhor Idade   

19h30- 25/08 - Intercâmbio de Casais    

 

 

ESTACIONAMENTO   

Av. Antonio Cardoso, 1295                          

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

às 21h30 

  HOJE! Logo após o culto 
Caminhada de Oração 

Participe! 

Aguardem!                    

 

                          

ESCOLA DE PROFETAS                  

Curso Básico de Teologia 

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

  Atenção Jovens! 

  Vem aí! Day Camp 

 Dia 29/09  

                      Chácara Manain-Itú 

                             Reserve esta data! 

Hoje!     Cantina!  

Pastéis 

Ministério de mulheres 

Intercâmbio                
Ministério de 

Casais 

Dia 25/08 

às 19h30 
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                         Curso de Liderança 
Bíblica   

                (domingo)   

               das 8h15 às 8h45                                                                                                 

Hoje!  

                
Ceia do 

Senhor às 
18h 

Gratidão a Deus  

"Rendam graças ao Senhor, 
pois ele é bom; 

o seu amor dura para sempre.                      
1 Crônicas 16:34 

Atenção!  Coral Masculino 

Retornaremos aos ensaios                 

segunda-feira dia 06/08 às 8h 

Esperamos vocês. 

Atenção! Coral Feminino 

Já retornamos aos ensaios, 

novos sonhos, novas metas. 

Para que isso aconteça contamos com 

você, quinta-feira  dia 09/08 às 8h. 



 

Domingo 
 

05 de Agosto 

Volume 029/2018 

 

"Eu sou o bom 

pastor. O bom 

pastor dá a sua 

vida pelas 

ovelhas.  

João 10:11  

 

Fone: 4479-2979 

Email: 

secretaria@ibacnaweb

. com.br                            

 

    SALMO 23-  O Senhor é o Meu Pastor, Nada Me Faltará.                                 

Um pensar no Salmo 23                                ( 2ª parte)      

“Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará 
pastagens." João 10:9 

"guia-me mansamente a águas tranqüilas." Salmos 23:2 

As ovelhas são naturalmente animais muito inquietos. Qualquer perturbação as assusta, 
não conseguem deitar-se se não sentirem que estão totalmente seguras. As ovelhas 
também têm receio dos rios caudalosos e turbulentos. 

Mas em Jesus, elas podem estar sossegadas, pois o Senhor as suprirá com águas 
tranquilas. Um ribeiro cristalino de águas calmas passa a correr no interior daqueles que 
são tocados pelo Espírito de Deus. A palavra é a água que mata a nossa sede espiritual, 
formando em nós uma fonte de águas vivas, que jorra para a vida eterna. 

"Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que 
eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." João 4:14 

Estas são as águas que transformam o homem em sua estrutura e em seu caráter. 
Por essas águas nasce uma nova criatura. São águas que libertam, que lavam de 
todo pecado e tornam nossas vestiduras "mais brancas que a neve". 

"Refrigera a minha alma;" Salmos 23:3 

A Palestina é de extensão relativamente pequena, entretanto, o seu clima é 
extremamente variado, dependendo da localidade em que se encontramos. Há a zona 
tropical do baixo Jordão, com altas temperaturas, a região desértica que contrasta com a 
marítima e vice-versa. 
 

E na região da alta Galiléia, que também é tropical, com calor intenso, em determinado 
horário, o sol é tão escaldante, o clima fica tão abafado, que fica difícil até de seus 
habitantes se alimentarem. 
 

Porém quando o vento do norte sopra mais forte, traz um refrigério, um sopro de frescor 
que vem do monte Hermom. O monte Hermom fica no norte de Israel e há em seu cume 
uma grande quantidade de neve, que quando há vento, ajuda a trazer este refrigério, 
amenizando a temperatura da região. 

"Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Salmos 133:1 

"Como o orvalho de Hermom, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque 
ali o SENHOR ordena a bênção e a vida para sempre." Salmos 133:3 

E muitas vezes as circunstancialidades da nossa existência parecem atuar de forma 
semelhante, onde o calor dos acontecimentos, faz com que nos sintamos abafados e 
cansados com tantas coisas. Temos dificuldades até para buscar o alimento espiritual. 
 
Mas nestes momentos, o Espírito do Senhor vem como uma brisa suave, que desce do 
alto, e refrigera a nossa alma, e renova as nossas forças, nos capacita a continuarmos a 
caminhada pelos seus caminhos. 
 
"guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome." Salmos 23:3 

Guiar as ovelhas era uma das funções do pastor. E nos campos de Israel, os pastores 
buscavam passagens que facilitassem a condução do seu rebanho, sem que suas 
ovelhas se desviassem pelos mais diversos caminhos. 
 
As veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar
-se nem para a direita, nem para a esquerda. É um caminho reto, onde as ovelhas podem 
percorrer com segurança, seguindo sempre pra frente, até chegar ao aprisco, sob a 
liderança e a proteção do pastor. 

 

E o Senhor nos convida a trilhar pelo caminho da retidão e da justiça. O caminho que leva 
a Deus realmente é estreito, não se pode olhar para os lados, é preciso prosseguir em 
direção ao alvo, que é Jesus. 
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(Continua próximo Boletim) 


