
            

ATIVIDADES  
 

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

TERÇA-FEIRA 
08h00 - Aula de Pilates 
09h00 -  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  

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

Informamos  que até  22/09/2019 a IBAC  recolheu 87% 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                                  

08h00 - Aula de  Pilates 
09h00 - Aula de Ritmos 
14h30 - Tarde da Esperança                                       
8h -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   PRÓXIMO DOMINGO                                                                                                                

Púlpito :    Pr. Giovanni                     

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

 
 

TEMPLO RECEPÇÃO 2:                                  
manhã /noite:  Léo, Ricardo                                                
Templo:  Gildato, Erasmo               
Galeria:  Claudio, José Cruz                                                    
Dízimos:  Francisco, Erasmo 

               SOM 

HOJE: Willian-

Prox.Domingo: 

Filipe 

DIACONIA  HOJE                                                                                                                                                                                                                           

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:  Débora 

Prox.Domingo:  

Daiana               

 Caminhada de Oração (1º Domingo do mês) 

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

29 de                  

Setembro 

Volume    
035/2019 

Fone:                 
4479-2979 
4479-8836 

 

Email: secretaria@  

ibacnaweb.com.br 

CULTIVANDO A PAZ EM NOSSO CORAÇÃO 
                  2 Tessalonicenses 3.16                             cont. 

 

II. A PAZ PROVÉM DE DEUS 

 

Paulo afirmou: “O próprio Senhor da paz lhes dê a paz…”. A primeira 
característica da paz genuína é que ela é originada no próprio Deus, 
sendo um dos aspectos do fruto do Espírito. Tornar as circunstâncias 
pacificadas é um atributo de Deus. Na verdade, Deus vive em perfeita 
paz. Ele não se estressa, não sente medo, não tem dúvidas sobre 
quaisquer situações, não se abala diante de notícias ruins. Tudo isso 
porque ele é o Senhor. Ele é o dono da história, nada frustra seus pla-
nos eternos. Ele não apenas tem o controle de tudo, como escreve 
cada segundo de nossas existências. 
Pelo fato de Deus ser onisciente e onipotente, nada pode alterar o 
curso de suas emoções, e nenhuma consequência do pecado humano 
pode modificar sua estrutura. Ele segue sendo Deus e Senhor do Uni-
verso, ainda que nós, aqui, continuemos a ver as coisas de modo dife-
rente e nos sintamos, quase sempre, desnorteados. 

 

III. A PAZ É UM PRESENTE DE DEUS 

Outra característica que Paulo apresenta é a de que a paz é um dom, 
um presente de Deus para nós. Nosso Senhor Jesus, ao anunciar aos 
discípulos sua ida para os céus, afirmou claramente que deixaria com 
eles, e com todos nós, a verdadeira paz que só ele pode dar (Jo 14.27). 
A paz que o Senhor proporciona é algo extraordinário. Nenhum de nós 
pode promover a paz por si mesmo. Se o Senhor não derramar sobre 
nós sua perfeita paz, permaneceremos perdidos e desesperados no 
mundo. O homem ímpio é aquele cuja paz está ausente (Rm 3.17). 
Somente aqueles que são presenteados pelo Senhor podem desfrutar 
da “paz que excede todo entendimento” (Fp 4.7). 

 

IV. A PAZ ESTÁ SEMPRE PRESENTE 
Paulo afirma que o Senhor dará de sua paz “continuamente”, o que 
significa dizer que ele jamais deixará de oferecer a todos quanto o bus-
carem a satisfação e a segurança plenas que ocupam o coração pacifi-
cado pela paz perfeita de Deus. 
Mas você pode estar se perguntando: Se a paz é contínua, por que 
muitas vezes eu me sinto sozinho, com medo das circunstâncias, inse-
guro e tenso. Sua pergunta faz sentido. Isso ocorre, no entanto o pro-
blema não está em Deus, está em nós mesmos. Nós interrompemos o 
fluxo natural da paz originada no Senhor. Somos os principais respon-
sáveis pelos atropelos do dia a dia e, desse modo, anulamos os mo-
mentos de paz que poderíamos usufruir no Senhor. Trazemos para 
dentro de nossa alma perturbações, dúvidas, sentimentos de incompe-
tência, tudo porque nosso pecado nos afasta da fonte pacífica, que é 
Deus.                                                                                                  (cont. fl. 2) 



  
 

 

Em alguns casos, até mesmo sem perceber, deixamos que o pecado nos inocule o ve-
neno da desconfiança e do desespero. Perdemos a paz. Achamos que não há mais 
saída para a situação na qual mergulhamos. Às vezes, o problema nem é tão ameaça-
dor assim; mas, em razão de estarmos tão afetados pelo momento, nós nos sentimos 
tão inúteis e sem esperança: doenças, finanças em perigo, perda de valores na famí-
lia , várias são as situações ameaçadoras. Por que os cristãos genuínos encaram situa-
ções assim como se elas não existissem? Será que eles são insensíveis à vida, frios, 
desumanos ou tentam esconder o problema? 
Todavia, podemos retornar à fonte. O caminho é reconhecer que só em Deus está a 
suficiência da paz (cf. Sl 42.11). A certeza inabalável de que Deus é presente em nossa 
vida nos dá a segurança eficaz de que sua paz nos consolará. Não importa por quais 
problemas passemos, importa que estejamos seguros da presença pacificadora do 
Senhor, Deus da paz. 

(cont. próximo boletim) 

Acontecerá dia 01/10 (terça-feira)                    
às 19h30 

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 

Acampamento de Adolescentes 
 

04 à 06 de Outubro 

Curso Básico 

de Teologia 
 

 Próxima aula 
dia 04/10                               

(sexta-feira) às 
19h30. 

 
Pr. Giovanni Diodato Neto 

  
 

 

 

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:   
29/09-Douglas de Oliveira Amorim                         
02/10-Gilson Baldassarre Sandes                            
02/10-Luiz Gustavo Ferreira de Magalhães           
03/10-Teresa Rodrigues da Cruz                               
05/10-Aline Elen Antunes Barbosa                           
05/10-Dirce Perez de Souza 
 
 

        Aniversário de Casamento: 
 

06/10-Sumália Matos Rocha e                                     
David Henrique dos Santos                                               

 

Atenção 
 

Mulheres 
 

Day 
Camp 

 
Ultimas 
vagas 

HOJE! Cantina    (manhã) 
Almoço 

(Ministério de Adolescentes) 

Evento para toda a igreja 

  05/10 às 14h 
 

Palestrantes:                                        
- Maria Aparecida de Souza Rosa                    

Mestre em Gerontologia  

 

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

Próximo sábado Dia 05/10  às 19h 

 

Discipulado de Música 

 

DISCIPULADO DE 

MÚSICA 

Próximo sábado,  

Dia 05/10 às 19h 

“Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. 
Em tudo daí graças, porque esta é a von-
tade de Deus em Cristo Jesus para conos-
co. “ 1 Tessalonicenses 5:16-18 


