
                  Aniversariantes :         

05/05-Edmilson dos Santos Nascimento                                        

                               

    “Parabéns” 

Informamos  que até 29/04/2018 a IBAC  recolheu  85% 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:  Erasmo, Léo                                           
Recepção:  Rose, Julinda   
Galeria: José Cruz, Nelson    

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

DIACONIA PRÓXIMO DOMINGO  

 

Púlpito :  Pr. Giovanni                     
Dirigente : Pr. Giovanni                                       
Templo:  Marco, Claudio Bueno                                           
Recepção:  Dirce, Francisco   
Galeria: Adair, Gildato   

Aniversariantes da semana 

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

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:  Natália 
PRÓX.: Domingo: Caio 

Acampamento Ministério 
de Mulheres dia  05, 06 e 

07 de  Outubro/2018    

      Faça sua inscrição                                  
Hotel Villa Da Fonte em Suzano,         

Valor: $350,00, vamos  nos preparar para 
este maravilhoso dia.   

Procure:  Sandra ou  Carleuza 

 DOMINGO                                                                                             
 9h00   - Culto                                                                                                                  

 10h30 - Escola Bíblica.                                                                                                         
* Caminhada de Oração - 8h  (primeiro do mês)                                                                                   

 ATIVIDADES  
SEGUNDA-FEIRA   

19h30 - Culto das Déboras                                                                    

19h30 - Culto dos Homens de  Coragem 

19h30 - Taekwondo     

TERÇA-FEIRA 

09h às 17h – Atendimento pastoral   

20h00 - Ação Social 

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 

7h00  - Reunião Melhor Idade -Dia 26/05, 

Junto com o Culto Alvorada de Oração. 

19h30 - Encontro de Casais  -Dia 26/05, 
junto com a Aula Extra da EBD - Palestra 
do Pr. Tino    

ESTACIONAMENTO   

Av. Antonio Cardoso, 1295                          

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

às 21h30 

Vem aí!! 

 Passeio da Melhor Idade                    
Dia 19/05 

Valor: $75,00 em 3x 

Acampamento Batista Memorial -Jundiaí   

Faça sua inscrição com: Angela Nunes                           

Hoje às 18h  - Ceia do Senhor 

“Porque, sempre que comerem deste pão e beberem 
deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até 
que ele venha.” 1 Coríntios 11:26 

Aguardem! 

Dia 26/05 às 19h30 

Aula Extra da EBD                                               
A Autoridade dos 

pais                      
Palestrante: Pr. Tino 

Próximo Domingo                                                         
13/05 às 9h 

            
                               

 

Anotem!   Dia 26/05 às 7h 

ALVORADA DE ORAÇÃO,                          
para toda a igreja. 

(Ministério de Mulheres) 

 Você mamãe é 
nossa convidada. 

HOJE!     CANTINA!  

     pão com lingüiça 

(Ministério de Mulheres) 

Mês de maio: mês do lar, mês da família. O mês de 

maio tradicionalmente é chamado de o mês das 
noivas, mês da família, mês das mães, enfim é tempo de 
nos lembrarmos da família e da mulher. E quando 
pensamos em família nos lembramos que FAMÍLIA É 
SONHO, É PROJETO DE DEUS.  



 

Domingo 
 

06 de Maio 

Volume 016/2018 

 

“Eu e a minha 
casa 

serviremos ao 
Senhor.” 

Josué 24:25b 

 

 

 

 

 

 

 

Fone: 4479-2979 

Email: 

secretaria@ibacnaweb. 

com.br                            

MÊS  DE  MAIO: MÊS DO LAR, MÊS DA FAMÍLIA 

 

“Se o Senhor não edificar a família, em vão trabalham os que 

a edificam.” Salmo 127.1 

 
 O mês de maio tradicionalmente é chamado de o mês 
das noivas, mês da família, mês das mães, enfim é tempo de lembrar-se da 
família e da mulher. 
E quando se pensa em família: FAMÍLIA É SONHO, É PROJETO DE DEUS. 
 Na Bíblia, no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, tem-se a 
narrativa da criação e nela está o sonho de Deus. Deus cria o ser humano, o 
coloca em seu jardim recém criado e diz que eles, tanto o homem quanto a 
mulher, deveriam cuidar daquele jardim. Os convoca para administrar a sua 
obra criada. 
 Em outras palavras pode-se dizer que Deus convida os seres humanos 
para continuar a sua obra agora dando nomes, cuidando, zelando, ou seja, 
aquela era a casa deles, que deveria ser cuidada com muito amor e carinho. 
 Deus foi mais além e disse que os seres humanos deveriam se 
multiplicar e encher a terra. Que sonho espetacular!  
 O ser humano foi criado para viver junto com outros seres humanos, e 
não separados. Deus sonhou seus filhos e filhas, vivendo em harmonia num 
lindo lugar e juntos, em FAMÍLIA. 
 Mas, como sempre, em  toda história tem um mas... O ser humano, 
criado a semelhança de Deus, permitiu que o pecado entrasse neste belo 
mundo criado e transformou tudo o que era belo e arrumado em caos. 
 Deus, no seu infinito amor e misericórdia, também planejou salvar este 
mundo, salvar sua criação, salvar a família. Enviou seu Filho Amado para nos 
mostrar novamente o que é amar nossos semelhantes. 
 Família é viver em amor, em harmonia, só que esse amor tem que ser 
igual ao de Jesus para a humanidade. Verdadeiro, incondicional, que une as 
pessoas, por mais diferenças que tenham o amor une e não separa. 
 No texto citado acima, o salmista diz que o Senhor tem que edificar a 
família, tem que ser o construtor deste agrupamento de pessoas que vivem 
juntas. Não importando, muitas vezes, com os laços que as unem, se 
sanguíneos, amizade, circunstâncias das mais diversas. Quando Deus sonhou 
a família, sonhou com seus filhos e filhas, homens e mulheres, juntos 
vivenciando o amor que só Ele pode dar. 
 Não permita que as comemorações exploradas pelo comércio, distancie 
do verdadeiro sentido destas comemorações. Lembrar das mães, pais, filhos, 
família é lembrar-se do amor de Deus para com o ser humano e o seu desejo 
de resgatá-los, todos e todas, para comporem o seu Jardim novamente. 
 Venha fazer parte deste sonho de Deus e viva com muita alegria junto 
com sua família todos os dias. 
 “O propósito de Deus não mudou! Ao contrário, a família continua no coração 
de Deus. O que você pode fazer? Investir na sua família. 
Se precisar dizer eu te amo! Diga agora! 
Se precisar pedir perdão faça agora! 
Se precisar perdoar libere perdão! (...) 
“Necessário é ser criativo, vencer as barreiras do tempo e dos compromissos 
familiares e viver um tempo de comunhão espiritual no sentido de fazer a 
vontade de Deus em nossa família.” 
Sonhe junto com Deus uma família cheia de amor e das bênçãos de Deus. 

 
 
 

Que Deus Abençoe todas as famílias! 
          Compilado 
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