
               

 

 

 

                Aniversariantes :   

29/07-Fernando de Araújo                        

30/07-Abel Pereira de Oliveira                   

30/07-Filipe Moura Simas                      

31/07-Irene Barbosa F. R. M. Ramos         

31/07-Rosa Leal Alves                                   

01/08-Luciene Alves Monteiro                    

01/08-Neusa Gutierrez  Rocha Diodato    

03/08-Camila Winterfelde Lopes                

03/08-Claudia Maria da Silva           

                                                               

Aniversário de Casamento:      

04/08-Maria das Graças de 

Farias e  Valer Benini     

Informamos  que até  22/07/2018 a IBAC  recolheu 76% 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:  Edna, Adair                                          
Recepção: Dirce, Rose 
Galeria: Francisco, Nelson 

                                SOM 
HOJE: Elcio 
PRÓX.:Domingo: Elcio 

DIACONIA PRÓXIMO DOMINGO  

 

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

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:  Caio 
PRÓX.: Domingo: Natália 

 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 

  PRÓXIMO DOMINGO - DIA 05/08 

  Pergunta: "O que é uma caminhada de oração? É bíblico 
fazer parte de uma caminhada de oração?" 
 

Resposta: Caminhada de oração é uma prática de orar em certa localidade um tipo de oração 
intercessória. Essa oração envolve andar em direção ou perto de tal lugar enquanto orando. 
Algumas pessoas acreditam que orar perto do lugar os permite “orar mais perto para orar mais 
claro”. Indivíduos, grupos e até mesmo igrejas fazem parte de caminhadas de oração. Essas 
caminhadas podem ser até à esquina ou por vários quilômetros. A idéia é de usar os cinco 
sentidos – visão, audição, olfato, paladar e tato – para aumentar a compreensão do intercessor 
das necessidades de oração. 

Somos comandados a “orar sem cessar” (1 Tessalonicenses 5:17) e Deus escuta todas as 
orações oferecidas por aqueles que permanecem em Cristo (João 15:7), qualquer que seja a 
hora, lugar ou posição. Ao mesmo tempo, não há nenhum comando contra caminhadas de 

oração, e qualquer coisa que nos leva a orar vale a pena. 

Aguardem!                   
em Agosto             

                          

ESCOLA DE PROFETAS                  

Curso Básico de Teologia 

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! 

Hoje!     Cantina!  

Pastéis 

Ministério de mulheres 

Intercâmbio                
Ministério de 

Casais 

Dia 25/08 

às 19h30 

A 

N 

O 

T
E 

                         Curso de Liderança Bíblica 

               Dia 12/08 (domingo)   

               das 8h15 às 8h45                                                                                                 



 

Domingo 
 

29 de Julho 

Volume 028/2018 

 

"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.                        

Um pensar no Salmo 23 

"O Senhor é o meu Pastor", lindas e sábias palavras, cuja beleza ímpar, parece nos arrebatar 
juntamente com o autor, a viajar pelos campos verdes e os ribeiros cristalinos do antigo Israel. 

O Salmo 23, escrito em uma linguagem poética, traz em seus versos, significados profundos sobre o 
zelo do Senhor, para com seus servos. 

Este texto foi escrito pelo rei Davi, que foi pastor em sua juventude. Davi estava cuidando de suas 
ovelhas quando o profeta Samuel foi à casa de seu pai Jessé, para ungir um novo rei. 

Vamos ver neste estudo os pontos mais importantes do Salmo 23, onde a cada versículo, procuramos 
comentar a principal mensagem que o salmista nos deixou como ensinamentos de verdades 
espirituais valiosíssimas para os nossos dias. 

"O Senhor é o meu pastor," Salmos 23:1 

Davi revela aqui "o segredo" do sucesso do seu reinado. Ele foi o chefe do maior reino que Israel já 
teve. O próprio messias seria conhecido como "o filho de Davi". Estes versos falam da felicidade 
daqueles que aceitam a liderança divina em suas vidas. 

O salmista era rei, porém se coloca como apenas uma ovelha do rebanho do supremo pastor. É um 
exemplo de humildade e de submissão à vontade de Deus. 

É também uma referência profética futurística que viria a se cumprir centenas de anos depois, em 
Jesus, que aludindo a este Salmo, o Mestre se declara como o Bom Pastor. 

"nada me faltará." Salmos 23:1 

Jesus certa vez ilustrou o carinho e o cuidado do Pai em prover e atender todas as necessidades 
materiais dos seus discípulos. Ele tem cuidado de nós, e reforça que devemos estar constantemente 
na sua dependência, confiando na sua providência.                                                                                                                                                                                                                         

"Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai 

celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?" Mateus 6:26 

Salmo 23: Ele Me Faz Repousar em Pastos Verdejantes.                                                                                                                                    
"Deitar-me faz em verdes pastos" Salmos 23:2 

A Palestina é uma região tropical, onde praticamente predominam 
duas estações, o inverno, a estação das chuvas que vai de novembro 
a abril, e o verão, período da seca, que vai de maio a outubro.                                                                                                                                                                   
Nos primeiros dias de abril, a vegetação recente, oferece um 
espetáculo maravilhoso, um explendor verde, um tipo de mosaico 
multicolorido, excelente para a pastagem dos rebanhos. 

Porém, a medida que o verão e o calor do sol se tornam mais intensos, o verdor e as flores secam, 
tornando muito mais difícil de se encontrar um local com alimento suficiente para as ovelhas. Isto 
obriga os pastores seguirem em uma cansativa peregrinação em busca de pastos verdes.                                         
Mas Davi afirma que o Senhor o convida a descansar em pastos verdejantes. Jesus nos ensina que Ele 
possui em abundância o alimento que suas ovelhas necessitam. Aquele que for a Jesus, achará 
pastagens durante todo o ano. 

Mesmo que o mundo esteja no período de seca espiritual, nós entraremos no repouso de Jesus. O 
Mestre tem o alimento espiritual que sacia a nossa fome. As suas palavras são espírito e vida, o 

verdadeiro pão que desceu do céu.    
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(Continua próximo Boletim) 


