
            

 

 

 

      Aniversariantes :     

17/07-Douglas Campos                        

17/07-Fernanda Reggiani Cintra Escarim                    

20/07-Matheus Moreira Volpini                       

Aniversário de Casamento:                               

15/07–Lucilene Marchioto de Souza e 

Leonardo Prado de Souza 

19/07-Carla Naomi Tada e Anderson 

Silva Araújo                                             

19/07-Maria do Carmo Alencar dos  

Santos e Claudio Bueno dos Santos 

 20/07-Alessandra Cátia Bonfim Ferrari e 

Marco Antonio Ferrari                                       

Informamos  que até  08/07/2018 a IBAC  recolheu 40% 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: Dirce, Edna 
Galeria: José Cruz, Francisco 

                                SOM 
HOJE: Rodrigo, Vitor 
PRÓX.:Domingo: Marcelo, William 

DIACONIA PRÓXIMO DOMINGO  

 

Púlpito :  Pr. Giovanni                     
Dirigente : Pr. Giovanni                                       
Templo:  Erasmo, Léo                                          
Recepção: Julinda, Adair 
Galeria: Paulo Cesar, Claudio Bueno 

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:  Márcio 
PRÓX.: Domingo: Débora 

 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 ESTADUAIS                                                                                                                                
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 (em férias) 

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 -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 

Toda quarta-feira às 20h 

Estudo do livro de Apocalipse 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguardem! 

Agosto 

 Algo novo vem aí! 

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! 

Missões 
Estaduais 

Por amor 
aos que 
sofrem                            

   Atenção Jovens! 

 

  Vem aí! Day Camp 

         Dia 29/09 

 Chácara Manain-Itú 

 

  Reserve esta data! 

“...A oração de 
um justo é 
poderosa e 

eficaz.”                   
Tiago 5:16 



 

Domingo 
 

15 de Julho 

Volume 026/2018 

 

"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                            

 

 

    

      ALIVIANDO A BAGAGEM 

 

 

 

     Todos nós levamos conosco uma série de cargas pesadas que 
nos fazem caminhar com mais dificuldade do que normalmente 
temos potencial. Essas cargas nos impedem de termos uma vida 
sadia e satisfatória, e nos projeta sempre para a cada passo que 
dermos em nossa caminhada ficarmos mais cansados e 
fadigados, dessa forma perdemos em muitos aspectos o que nós 
poderíamos fazer se não carregássemos tais cargas.     

                            

     Quando estamos esperando um avião no saguão de um 
aeroporto, e pretendemos nos dirigir ao nosso portão de 
embarque, e nos vemos com três malas grandes e pesadas 
sabem que iremos chegar até lá com muita dificuldade, pois não 
há ninguém que possa nos ajudar a levar as bagagens, então 
você se depara em uma situação que possui duas saídas. 

      A primeira é você segurar bem firme as suas malas e se 
arrastar até o portão, lutar muito, e enfim quem sabe conseguir 
chegar ao seu destino. A segunda é você abrir mão de suas malas 
deixá-las para trás, e caminhar sem qualquer dificuldade para o 
seu avião.  

     O autor, utilizando a referida analogia procura levar o leitor a 
perceber que nossa vida é um tanto parecida com esta ilustração. 
Muitas vezes em nossa existência nos sentimos muito cansados 
por carregar pesos que nos impedem de chegar em nosso 
destino, a depressão, ansiedade, ira, rejeição, inveja, timidez, são 
exemplos de cargas que são tão pesadas que as vezes não 
conseguimos nem sair de nosso lugar. 

 

      O que o autor propõem então é que com a ajuda de Deus Pai, 
amoroso, deixemos nossas bagagens para trás, e tomemos a 
decisão de abandoná-las no meio de nosso caminho, para que 
dessa forma tenhamos a condição de caminharmos apenas 
carregando o peso de nosso corpo, sem mais dificuldades, para 
enfim chegarmos aos mais altos lugares que Deus tem a nos 
oferecer.  

Livre-se das cargas que você nunca deveria ter carregado. 

Um estudo no Salmo 23. 

 

Resenha do livro de Max Lucado: Aliviando a Bagagem. 

 

   Pr. Giovanni Diodato Neto 

 
B
O
L
E
T
I
M
 
S
E
M
A
N
A
L
 

IG
R
E
J
A
 B
A
T
IS
T
A
 C
U
R
U
Ç
Á
 

w
w
w
.i
g
re
ja
co
n
e
ct
a
d
a
.c
o
m
/i
b
cu
ru
ca
 


