
            

ATIVIDADES  
 

SEGUNDA-FEIRA 
18h30 -  Aula de Pilates   
19h30 - Culto das Déboras                                                                   
19h30 - Culto dos Homens de Coragem  
19h30 -Taekwondo                                            
 

TERÇA-FEIRA 

08h00 -  Aula de Ritmos 
09h às 17h00 - Atendimento pastoral                
19h30 - Clínica da Alma -                    
(encontros:  toda 2ª e última terça-feira do 
mês)  

 

 QUARTA-FEIRA 

14h00 - Aula de Artesanato  
18h30 - Aula de Ritmos 
20h00 - Taekwondo  
20h00 - Estudo Bíblico     

DOMINGO                                                                                                                                                                                         

9h00   - Culto manhã        
10h15 - Escola Bíblica                                                                                                          
18h00 - Culto noturno     

Informamos  que até  15/09/2019 a IBAC  recolheu 56% do previsto para o mês.                                                
Já considerando o novo orçamento para 2019.                                              

 

ORÇAMENTO MENSAL DA IBAC   

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

 

QUINTA-FEIRA                                 

14h30 - Tarde da Esperança                                       
19h00 - Aula de Pilates 

19h30 - Escola de Ballet                                                                                                             
                                                                                                                             

SEXTA-FEIRA 

19h30 - Aula de Teologia (1ª e          
última sexta-feira do mês) 
19h45 - Taekwondo  

 
 

SABADO 
14h00  -  Aula de música                          
14h00  -  Ensaio  de coreografia                    
14h00  -  Ensaio do louvor                                 
16h00  -  Aula de Pilates 
 

DIACONIA   HOJE                                                                                                                                                                                                                           

Púlpito :    Pr. Giovanni                     

AUX. AO PASTOR:                                          
manhã:  Thiago, Vivi 
noite:  Thiago                                        
PORTÃO DA IGREJA RECEPÇÃO 1                      
manhã/noite:  Ricardo, Valdemir  

 
 

TEMPLO RECEPÇÃO 2:                                  
manhã /noite: Rodrigo, Karina                                                
Templo:  Claudio, Julinda               
Galeria:  José Cruz, Nelson                                                    
Dízimos:  Francisco, Erasmo 

               SOM 

HOJE: Marcelo-

Prox.Domingo: 

Willian 

DIACONIA    PRÓXIMO DOMINGO                                                                                                                

Púlpito :    Pr. Giovanni                     

AUX. AO PASTOR:                                          
manhã:  Gildato, Rose                                                    
noite:   Gildato                                         
PORTÃO DA IGREJA RECEPÇÃO 1                      
manhã/Noite: Julinda, Dirce                                                    
 
TEMPLO RECEPÇÃO 2:                                  
manhã /noite:  Irlei, Ricardo                                 
Templo:  Julinda, Erasmo             
Galeria :  Claudio, Nelson 
Dízimos:   Francisco, Erasmo                                                                                                       

MULTIMÍDIA  

HOJE:  Marcio 

Prox.Domingo:  

Débora              

 Caminhada de Oração (1º Domingo do mês) 

Rua Arujá, 126 –Vila Curuçá-Santo André -fone: 4479-2979/4479-8836 
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Domingo 
 

22 de                  

Setembro 

Volume    
034/2019 

Fone:                 
4479-2979 
4479-8836 

 

Email: secretaria@  

ibacnaweb.com.br 

CULTIVANDO A PAZ EM NOSSO CORAÇÃO 
2 Tessalonicenses 3.16 

 

Ao assistirmos aos noticiários, ao abrimos os jornais, ao falar-
mos com as pessoas nas ruas, os relatos de violência se          
repetem. Podemos afirmar que vivemos um período de ausên-
cia de paz, de segurança e de afeto. Muitas vezes, nos sentimos 
com o coração acelerado, temeroso, duvidoso e até mesmo, 
como se a fé tivesse saído de nossa alma. Ainda que nossa   
mente afirme a confiança no Senhor e em seu plano eterno,  
algumas  vezes   nossas  emoções parecem negar essa certeza. 

 

O que fazer nas situações em que somos afetados diretamente 
pelos transtornos causados pelo pecado no mundo? Como    
devemos nos comportar e como podemos regular nossa vida de 
modo a sofrer o menos possível diante de abalos emocionais 
profundos? 
A Palavra de Deus nos ensina sobre como lidar com as emoções 
de modo que tenhamos paz em meio às tempestades da vida. 

 

I. O QUE É PAZ? 
 

Comecemos definindo o que é paz. No Antigo Testamento, o 
termo shalom se refere à ideia de ausência de conflito (1Cr 22.9; 
Pv 17.1), entretanto, por toda a Bíblia, o termo tem uma exten-
são de significado bem mais ampla. Pode significar bem-estar do 
indivíduo, de grupos, de nações, prosperidade física e material 
(Sl 4.8; Lm 3.17; 1Sm 20.42; Ml 2.5; Êx 18.23; Gn 15.15; Zc 8.19). 

 

No Novo Testamento, a palavra paz tem seu sentido ampliado 
para a ideia de satisfação da ira de Deus por meio da morte de 
Cristo na cruz. Cristo veio para estabelecer a paz (Lc 2.14,29; 
19.42), ele ensinou a necessidade de paz (Mt 5.9; Jo 14.27), e a 
trouxe por meio de sua morte e ressurreição (Rm 15.33ss). 

 

Outro sentido percebido é o de paz interior que, embora não se 
caracterize pela ausência de lutas ou adversidades circunstanci-
ais, mostra-se suficiente para trazer discernimento e controle 
emocional diante de momentos de angústia, dúvida e terror 
(Rm 15.13; Gl 5.22; 2Tm 2.22; Jo 16.33; Hb 12.11; 2Co 4.7ss). 
Em 2Ts 3.16 lemos sobre uma paz bem diferente da paz         
genérica que às vezes desejamos. 
 

(cont. fl. 2) 



  
 

 

A paz que as pessoas ao nosso redor imaginam é aquela sensação que traz calma, 
tranquilidade, bem-estar, algum tipo de contentamento, no dia a dia. Acontece que 
esse tipo de paz pode ter diversas origens. O uso de algumas substâncias entorpecen-
tes, por exemplo, podem dar à pessoa a sensação de calmaria, autocontrole, submis-
são. É o caso de bebidas alcoólicas para alguns, de cigarros para outros, ou até mesmo 
outros tipos de droga. Música também pode ser um excelente recurso para fazer com 
que alguém fique calmo. Uma boa prosa com amigos, um passeio contemplando a 
natureza. Várias são as formas de encontrar bem-estar. Mas, certamente, não é desse 
tipo de paz que a Bíblia fala. 
A paz que as Escrituras apresentam é de um tipo bem diferente. É a paz gerada pelo 
consolo absoluto do Espírito Santo no coração crente. Foi essa a paz que Davi evocou 
(Sl 4.8, NTLH) e que só pode ser sentida por aqueles que tiveram o coração transfor-
mado pela graça soberana do Senhor, pois experimentam a “boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus” (Rm 12.2). Sem essa experiência vital de transformação, é impossí-
vel viver a paz genuína. A certeza da fé é que dá ao coração crente a segurança de 
enfrentar quaisquer situações. É assim, por exemplo, que lemos em Hebreus 11.32-
38, quando o escritor bíblico narra as experiências de sofrimento dos servos de Deus 
que entregaram a própria vida por amor ao evangelho: “homens dos quais o mundo 
não era digno” (11.38). Eles foram torturados, cerrados ao meio, apedrejados, mor-
tos. Certamente, esta não era uma situação comum de paz, mas a Bíblia diz que eles 
passaram por essas experiências “pela fé”; e “a fé é a certeza de coisas que não se 
esperam, a convicção de fatos que se não veem” (Hb 11.1). É esta certeza que produz 
a paz genuína no coração dos crentes.                                           (cont. prox. Boletim) 

Musical  Caminho de Milagres                                                                                      

dias 26 e 27  de Outubro                            

Musical preparado pelo  Ministério de  

coreografia,  juntamente com o                    

Ministério de  música e  teatro.                  

Não perca!                                                                                                                   

“Tu és o Deus que realiza milagres; mostras 

o teu poder entre os povos. Salmos 77:14 

Clinica da 
Alma   

                                         
Dia 01/10 
às 19h30 

 

Acampamento 
Adolescentes 

 
04 à 06 de  
Outubro 

 
Faça sua                           

inscrição! 

  

 

 

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 comprovante de 
depósito no envelope, devidamente identifi-
cado para registrarmos sua   contribuição ou  

enviar um email para:                                      
financeiro@ibacnaweb.com.br 

 
 
 
 
 

Aniversariantes:   
23/09-Angela Maria Santos Nunes 
23/09-Elisete Motta Nascimento Almeida 
24/09-Vilma Lugarezzi Barbosa 
25/09-Elias de Almeida 
27/09-Vinicius Manzato Moreno                                     
28/09-Viviane Guilherme 
 

        Aniversário de Casamento: 
 

22/09-Viviane Guilherme e                                                
Thiago Piassi Esteves  

23/09-Sueli Aparecida Agudo Genangelo e                  
Nivaldo Genangelo                                                                              

28/09– Maria do Carmo dos Santos e                              
Erasmo Belmiro Florêncio   

            Atenção!  Culto de Mulheres                  
Dia 27/09 às 20h                      

Atenção 
 

Mulheres 
 

Day 
Camp 

 
Ultimas 
vagas 

CANTINA HOJE! 
Mini-pizza 

 
(Ministério de Coreografia) 

Aguardem!  05/10 às 14h 
Palestrantes:                                             

- Maria Aparecida de Souza Rosa                    
Mestre em Gerontologia  

 
- Darci Freitas– Delegado Titular da                
Delegacia  do Idoso de Santo André 

 Encontro da Melhor 
Idade 

 
Dia 28/09 às 9h 

 


