
                 Aniversariantes :     

22/07-Bianca Manzato Moreno                        

23/07-Marta Maria Marucci Campos                   

24/07-João Gabriel Nascimento Almeida  

25/07-Ruben Moreira Borges                      

26/07-Adriano Toti    

                                     

     Aniversário de Casamento:      

23/07-Miriam Domingues Simon dos 

Reis e Marcio Lidovino dos Reis     

      24/07 -Eliana de Araujo Fernandes   

Guimarães e Carlos Alberto Guimarães   

25/07-Marilene Francelino Motta Serra 

e Josué  Alexandre Serra       

27/07– Leila Tania Litz da Silva  e Edson 

Leite da Silva 

28/07– Fanny Esmeralda F.R. da Cunha e 

Osmar Batista da Cunha Junior                         

Informamos  que até  15/07/2018 a IBAC  recolheu 60% 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: Julinda, Adair 
Galeria: Paulo Cesar, Claudio Bueno 

                                SOM 
HOJE: Marcelo, William 
PRÓX.:Domingo: Élcio 

DIACONIA PRÓXIMO DOMINGO  

 

Púlpito :  Pr. Giovanni                     
Dirigente : Pr. Giovanni                                       
Templo:  Edna, Adair                                          
Recepção: Dirce, Rose 
Galeria: Francisco, Nelson 

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: 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 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 

Dia 28/07 - Taekwondo (não haverá  aula) 

 - Reunião Melhor Idade  

- Reunião de Casais    

              *Não teremos as reuniões. Todos 
deverão ajudar no  Dia Feliz,  dia 28/07. 

ESTACIONAMENTO   

Av. Antonio Cardoso, 1295                          

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

às 21h30 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

         Atenção Jovens! 

  Vem aí! Day Camp 

Dia 29/09  

 Chácara Manain-Itú 

                             Reserve esta data! 

 

Hoje!     Cantina!  

• Pastéis 

• Ministério Kids 

Taekwondo! 

Parabéns a 
todos os  

Alunos, pela 
troca de faixa. 

Parabéns professor Léo. 

Atenção!  

Taekwondo, 

Melhor Idade, 

Ministério de Casais, 

Dia 28/07 não teremos as 
reuniões. 

Todos os departamentos 
estão convocados a 

estarem no dia 28/07 às 
13h, para ajudarem no 

Dia Feliz. KIDS 

Anotem! Dia 25/08 

Intercâmbio                
Ministério de Casais 



 

Domingo 
 

22 de Julho 

Volume 027/2018 

 

"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 

Um pensar no Salmo 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A MALA DA VIAGEM 
 
 Conta-se uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante pela 
estrada, levando uma pedra numa das mãos e um tijolo na outra. Nas costas 
carregava um saco de terra e em volta do peito trazia vinhas penduradas. Sobre a 
cabeça equilibrava uma pesada abóbora.  Pelo caminho, encontrou um transeunte 
(passageiro) que lhe perguntou: 
– Cansado viajante, por que tu carregas essa pedra tão grande? 
– É estranho, – respondeu o viajante – mas eu nunca tinha realmente notado que a 
carregava. 
 Então, ele jogou a pedra fora e sentiu-se muito melhor. Em seguida, passou 
outro transeunte  (passageiro) que lhe perguntou: 
– Diga-me, cansado viajante, por que carregas essa abóbora tão pesada? 
– Estou muito contente que me tenhas feito essa pergunta, disse o viajante – porque 
eu não havia percebido o que estava fazendo comigo mesmo. 
 Então, ele jogou a abóbora fora e continuou o seu caminho com passos 
muito mais leves. 
 Um por um, os transeuntes (passageiros) foram avisando-o a respeito de 
suas cargas desnecessárias e ele foi abandonando cada uma delas. Por fim, tornou-
se um homem livre e caminhou como tal. 
 Na verdade, qual era o problema dele? A pedra, a abóbora? Não! Era a falta 
de consciência da existência delas. Quando as viu como cargas desnecessárias, 
livrou-se delas bem depressa e passou a sentir-se menos cansado. 
 Quando sua vida começa, você tem apenas uma mala pequenina na mão. À 
medida que os anos vão passando, a bagagem vai aumentando. Porque existem 
muitas coisas que você recolhe pelo caminho. Pensando que é importante. 
 A um determinado ponto do caminho começa a ficar insuportável carregar 
tantas coisas. Pesa demais. Então você pode escolher: ficar sentado à beira do 
caminho, esperando que alguém o ajude, o que é difícil, pois todos os que passarem 
por ali já terão sua própria bagagem. Ou você pode aliviar o peso, esvaziando a 
mala. Mas o que tirar? 
 Você começa tirando tudo para fora, e vendo o que tem dentro. Amizade. 
Tem bastante, e curioso, não pesa nada. Mas tem algo pesado, você faz força para 
tirar. É a raiva, e como ela pesa! Aí você começa a tirar, tirar, e aparecem a 
incompreensão, o medo, o pessimismo... 
 Nesse momento o desânimo quase leva você por tudo de novo dentro da 
mala. Mas você o puxa para fora com toda a força, e aparece um sorriso, que 
estava sufocado no fundo de sua bagagem. Pula para fora outro sorriso e mais 
outro e aí, sai a felicidade. 
 Você coloca as mãos dentro da mala de novo e tira para fora a tristeza. 
Agora você vai ter que procurar a paciência dentro da mala, pois você vai precisar 
bastante. Procure então o resto: força, esperança, coragem, entusiasmo, 
equilíbrio, responsabilidade, tolerância, bom humor... 
 Tire a preocupação também, e a deixe de lado. Depois você pensa o que 
fazer com ela? Bem, sua bagagem está pronta para ser arrumada de novo! Mas 
pensa: o que vou colocar lá dentro? Agora é com você, e não se esqueça de fazer 

isso mais vezes, pois o caminho é muito, muito longo! 
 
 
 

 

Autor Desconhecido 
  Pr. Giovanni Diodato Neto 
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“O Senhor é o meu Pastor e nada me faltará” 
"Venham a mim, todos os que estão cansados e 

sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês 
o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de 
coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.                                                                    

Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve".  Mateus 11.28-30 


