
           Aniversariantes :   

13/08-Mariogil  Borges de Castro                                              

15/08-Isabelli Morais Reinato                   

15/08-José Rodrigues da Cruz                      

16/08-Victor Anderson Tada Araujo                         

 

 “Parabéns” 

 

 

Informamos  que até  05/08/2018 a IBAC  recolheu 25% 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:  Marcos, Alessandra                                          
Recepção: Rose, Edna 
Galeria: Francisco, Erasmo 

                                SOM 
HOJE: Wagner, Gerson 
PRÓX.:Domingo: Rodrigo, Vitor 

DIACONIA PRÓXIMO DOMINGO  

 

Púlpito :  Pr. Giovanni                     
Dirigente : Pr. Giovanni                                       
Templo:  Gildato, Rose                                          
Recepção: Dirce, Julinda 
Galeria: Nelson, Claudio Bueno 

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:  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 

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 

Curso Básico de Teologia         

Já iniciamos as aulas,  

Pr. Giovanni Diodato Neto 

Informações: secretaria da igreja     

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! 

Dia dos Pais!  12 de Agosto 

Ministério Ágape 

Convida todos os casais da 
IBAC, para um intercâmbio 
que acontecerá dia 25/08/18  
às 19h na Igreja Batista do 

Jardim Augusta-SP 

Preletor: Pr. Giovanni Diodato Neto 

Tema: Resiliência no Casamento 

 

Informações: secretaria da igreja 
                         Curso de Liderança    

Bíblica   

                (todos os domingos)   

               das 8h15 às 8h45                                                                                                 

 

 

 

1º ACAMPAMENTO KIDS 

Crianças de 05 a 12 anos não podem 
ficar de fora! 

Dias 24 e 25 de novembro/18                                
Local: Chácara em Biritiba Mirim/SP                   
Inscrições com equipe do Ministério  

Infantil, Juliana, Iomar, Nileide e Renata. 

Valor:R$100,00, quitado até o dia 28/10. 
Vagas limitadas. 



 

Domingo 
 

12 de Agosto 

Volume 030/2018 

 

"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.                                

 “E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a 
encontrem." Mateus 7:14 

E o supremo Pastor nos revela que Ele mesmo é o caminho, pelo qual devemos viver e 
caminhar.                                                                                                                                                                                                                                                             

"Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14:6 

"Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu 
estás comigo;" Salmos 23:4 

Enfrentar situações e circunstâncias difíceis.   Davi também passou por momentos difíceis de  
suportar. . Mas ele soube superar estes momentos, porque depositava em Deus a sua confiança. 

"no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33 

"a tua vara e o teu cajado me consolam." Salmos 23:4 

A vara e o cajado eram ferramentas do pastor para resgatar, proteger e guiar as ovelhas.  

Estas ferramentas eram símbolo do zelo amoroso do Senhor, que está em uma vigília constante 
ao nosso lado, levando-nos para a segurança da sua presença. 

"A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma 
fortalecerei;" Ezequiel 34:16 

"Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos," Salmos 23:5 

Davi confiava que a providência de Deus era tão grande.,  

"e olharão para mim, a quem traspassaram; e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia 
pelo filho unigênito; e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo 
primogênito." Zacarias 12:10                                                                                                                                                                                                                                                                          

Todos verão o Senhor regozijante com suas ovelhas, em um grande banquete. Mas eles não 
poderão entrar e prantearão eternamente. 

"unges a minha cabeça com óleo," Salmos 23:5 

Era costume no antigo oriente, no meio da refeição, o anfitrião ungia a cabeça do convidado de 
honra, com uma gota de óleo perfumado. O óleo também simboliza o Espírito Santo. Deus mostra 
que somos seus convidados especiais para o seu banquete, as bodas do cordeiro. E o Senhor nos 
ungiu e nos perfumou com o seu Espírito. O óleo precioso que desce sobre nossas cabeças.                             
"É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que 
desce à orla das suas vestes." Salmos 133:2  

"o meu cálice transborda." Salmos 23:5                                                                                           
O cálice simbolizava a alegria. E a unção do Espírito Santo, traz uma alegria que transborda o 
nosso ser. É a alegria da salvação, do reencontro com aquele que é o autor da nossa vida, da 
volta ao nosso Pai celeste. O cálice da alegria da salvação transborda, há abundância de alegria 
quando somos alcançados por tão sublime e imerecido perdão. 

"Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende," Lucas 15:7 

"Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida;" 
Salmos 23:6 

Tem o sentido de descrever o ato de caçar. Quando o Senhor é o nosso Pastor, ao invés de 
sermos perseguidos por feras selvagens, somos seguidos pela bondade e pela misericórdia, que 
descrevem o amor leal de Deus. 

"e habitarei na casa do SENHOR por longos dias." Salmos 23:6   Mais do que uma promessa 
terrena e material, esta palavra também é uma profecia do Reino  do nosso Senhor Jesus, em 
cuja presença estaremos para sempre, vivendo eternamente com Ele. 

Que Deus nos abençõe, 
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