PROGRAMAÇÃO
CULTOS

EBD

ENCONTROS

DOM.

QUI.

SEG.

QUI.

SÁB.

9h | 10h45 | 19h

20h

19h30

14h

14h30

Online | Presencial

Culto de
Cura e
Libertação

Celebrando
Restauração

Online | Presencial

19h30

11h
Culto em Inglês
Presencial

Culto em Espanhol
Salão das Nações
Todo primeiro domingo do mês

Escola Bíblica
Discipuladora

Presencial

20h

Salão das Nações

10h45

Salão de Cultos

SEXT.

Cross GO Jovens

20h

Presencial

Salão de Cultos

20h

Cross UP Adolescentes

Capela

Cross XP Jovens Adultos

Online | Presencial

Uberaba

Presencial

Presencial

DÍZIMOS E OFERTAS

Agência 3007-4
C.C 125034-5

9h

Encontro dos
Guardiões

Encontro
da 3º idade
Presencial

Grupo Resgate/
Amor Exigente para
Codependentes
e Dependentes
Químicos

19h

Capela

DOM.

Igreja Batista do Bacacheri | (CNPJ: 76.042.126/0001-90)

Agência 3702
C.C 00096-3

Agência 3945
C.C 13005722-5

Envio de comprovante: dizimoeoferta@ibb.org.br
ou para 41 99118-7058
JAN
7,7%

Agência 3127
C.C 4774-0

JAN-DEZ

Agência 0372
C.C 825-5 | OP. 003

0,6%
0%

25%

50%

75%

100%
85%

80%

PicPay IBB

90%

100%

Fale com a IBB

Faça sua doação/oferta
através do nosso Qrcode.

IGREJA BATISTA DO BACACHERI

PIX ITAÚ
chave dizimoeoferta@ibb.org.br
Faça sua doação/oferta
através do nosso Qrcode.

(41) 3363-0327
www.ibb.org.br
facebook.com/ibbcuritiba

IBB BACACHERI | Amazonas de Souza Azevedo, 134 Bacacheri - Curitiba - Paraná
IBB UBERABA | R. Augusto Zibarth, 695 - Uberaba - Curitiba - Paraná
IBB 02 | Amazonas de Souza Azevedo, 252 (IBB2 Nova) - Bacacheri - Curitiba - Paraná
CONGRE
GAÇÕES

IGREJA BATISTA ESPERANÇA VIVA | Anair Bonato Tosin, 237 – Colombo/PR
IGREJA BATISTA TAMANDARÉ | Ângelo Prodócimo, 845 – Almirante Tamandaré/PR

Agenda
de Oração

Quarta

Quinta

Domingo

7h às 8h
Reunião de Oração
Pr. Luís Cristóvão

19h30 - Oração

8h às 8h45
18h às 18h45
Sala de Oração

Sala de Oração

Live de Oração - Segunda à Sexta - 21h30 - Pr. Luís Cristóvão
Reunião Mães que Oram, entrar em contato pelo WhatsApp 41 99238-3823 para informação de horários.

“Se trabalhamos e lutamos é porque
temos depositado a nossa esperança
no Deus vivo, o Salvador de todos os
homens, especialmente dos que creem.”
(1Timóteo 4.10)
“Trabalhe como se tudo dependesse de
você e ore como se tudo dependesse de
Deus.” Ouvi essa frase muitas vezes da
minha vó, mas foi em momentos difíceis
da minha vida que entendi que realmente
Deus está no controle e que por mais que
eu trabalhasse e lutasse, era Ele que me
capacitava a isso. Minha esperança está
no Deus vivo!
Vivemos tempos estranhos. Tempos de
ataques à família, à fé e à esperança em
Deus. Somos incentivados a trabalhar
como se tudo dependesse de nós.
Alguns podem até pensar:
“Se eu tiver sustento o suficiente para
colocar meus filhos na melhor escola,
dinheiro o suficiente para ter uma diarista,
para morar em um condominio de casas
ou em um apartamento de luxo, aí sim,
minha família estará segura, eu terei feito
a minha parte e nós finalmente seremos
felizes! Nada disso ainda aconteceu, mas
vou trabalhar muito! Vou lutar muito!
2023 será o ano da mudança de vida! Eu
tenho esperança no meu esforço!”
Mas…e a minha família complicada?
Também posso ter esperança?
Minha família tem dificuldades. Pais
que não se comunicam tão bem quanto
deveriam, filhos que brigam mais do que
posso comentar. E você achava que todo
pastor tinha familia perfeita né!? A vida é
mais complicada do que gostariamos.
A “profissão” que escolhi, provavelmente
não me dará um apartamento luxuoso e
uma casa maravilhosa na praia ou a escola

mais cara da cidade para os meus filhos.
Dificilmente terei empregados e carros
importados (Até acho que eu ficaria bem
em uma Ferrari!)
Mesmo que eu dê o meu máximo, que
trabalhe 7 dias por semana, 14 horas por
dia, dificilmente terei dinheiro o suficiente
para obter todos os meus desejos. Seria
eu uma pessoa sem esperança?
De jeito nenhum! A Esperança para minha
família complicada está no Senhor! Está
nAquele que me chamou e me deu um
propósito! Minha esperança vem dAquele
que me satisfaz!
Na profissão que escolhi, ou em qualquer
outra, posso ser um pai melhor, posso
trabalhar mais para o Senhor, posso
dedicar minha vida a glorificar o meu
Deus.
Em qualquer família, desde a mais perfeita
(que desconfio que não existe) até a
mais complicada, podemos encontrar a
esperança nAquele que é o nosso auxílio!
O salmista nos relembra:
“Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus
de Jacó, cuja esperança está no Senhor,
no seu Deus” (Salmos 146.5)
Família feliz é aquela que tem a esperança
no Senhor! Família feliz é aquela que
conhece Jesus e vive para Ele!
Que esse ano seja realmente o ano de
ser feliz! O ano de viver para Deus e ter
a esperança renovada diariamente, no
poder dAquele que transforma famílias
complicadas em multiplicadoras de
esperança!

por
Pr. Eduardo Treumann

O CLUBE DA BÍBLIA
“Grandes são as obras do Senhor;
nelas meditam todos os que as
apreciam“ Salmo 111.2
A leitura bíblica é uma das atividades
mais sublimes que o cristão
pode se dedicar! Ao entrarmos
em contato com as Escrituras,
nos conectamos com o Pai por
meio de Sua revelação especial.
Entretanto muitos relatam terem
dificuldades, seja na compreensão
dos textos bíblicos ou em manter
a regularidade da leitura. Para
colaborar com a resolução dessa
e outras demandas, surge o Clube
da Bíblia.
Todos os que amam meditar
nas Escrituras ou que desejam
conhecer mais da Palavra de
Deus, podem desfrutar desse
clube. A Bíblia Sagrada é o nosso
guia, nos orienta, protege, cuida e
nos aproxima de Deus. Nela está
escrito - “A tua palavra é lâmpada
que ilumina os meus passos e
luz que clareia o meu caminho”
(Salmo 119.105) e por esse motivo
consideramos primordial colaborar
para o bom desenvolvimento da
leitura, meditação, memorização,
estudo e contemplação das
Escrituras. Afinal de contas, a
Bíblia não é um livro comum, ela é
a própria Palavra de Deus revelada,
nela encontramos a verdade
em Jesus Cristo. Ninguém deve
ficar sem acesso a este guia tão

precioso!
Procure obter sabedoria e
entendimento; “não se esqueça
das minhas palavras nem delas se
afaste. Não abandone a sabedoria e
ela o protegerá; ame-a, e ela cuidará
de você.” (Provérbios 4.5-6)
Alguns ambientes, sejam eles,
profissional ou acadêmico, podem
vir a apresentar alguma hostilidade
a fé cristã, referenciando-a com
demérito e sugerindo mantê-la
restrita a vida particular, dessa
forma, dificultando a experiência do
cristão no mercado de trabalho. O
Clube da Bíblia, pensando também
nessa problemática, oferece espaço
para o desenvolvimento e cultivo de
uma vida intelectual, contemplando
uma
cosmovisão
cristã,
que
integra e dialoga tanto com a vida
profissional, quanto com a vida
acadêmica, sempre respeitando as
normativas éticas de cada área.
“Toda a Escritura é inspirada por
Deus e útil para o ensino, para
a repreensão, para a correção e
para a instrução na justiça, para
que o homem de Deus seja apto e
plenamente preparado para toda
boa obra.” (2 Timóteo 3.16-17)
O Clube da Bíblia, tem o objetivo de
promover estudo bíblico e estudos
relacionados a Teologia, Ciência e
Cultura. Contemplando grupos de
estudos e planos de leitura bíblica,
que formam três frentes de trabalho:

Plano de Leitura anual: Ideal para
quem deseja dedicar-se a leitura
da Bíblia no período de um ano. O
participante recebe semanalmente
uma programação de leitura,
organizada em porções diárias do
Antigo e Novo Testamento.
Estudos Canônicos: Estudo da
Bíblia livro a livro, seguindo a
ordem canônica, com estudos em
grupo, que contam com aulas online sobre cada livro bíblico, planos
de leituras, apostilas e mentores
que orientam os participantes
diariamente.
Kairós: Grupo de estudos, que
tem como objetivo estudar e
aprofundar temas relacionados a
Teologia, Ciência e Cultura. O grupo
conta com mentores que auxiliam
o desenvolvimento dos estudos.
Vale ressaltar que todos os grupos
participam de encontros presenciais,
nos quais, todos os diálogos sobre

cada tema convergem em um
momento único de comunhão,
contando com palestras e debates.
O Clube da Bíblia, investe
intencionalmente no conhecimento
e maravilhamento encontrado nas
Escrituras!
Venha você também fazer parte
desse clube tão precioso!!!
cada tema convergem em um
momento único de comunhão,
contando
com
palestras
e
debates. O Clube da Bíblia, investe
intencionalmente no conhecimento
e maravilhamento encontrado nas
Escrituras!
Venha você também fazer parte
desse clube tão precioso!!!
“O conselho da sabedoria é: use
tudo o que você possui para adquirir
entendimento.” (Provérbios 4.7)
Por
Pr. Daniel Camilo

DESFRUTE FÉRIAS EM
FAMÍLIA COM FILHOS JOVENS
Aaaah, as tão esperadas e aguardadas
férias! Pelos menos pelos jovens e
adolescentes que ainda estão em
idade escolar e que não trabalham…
hehehe… porque muitos seguem
trabalhando, não é mesmo? Mas,
talvez, assim como muitas famílias, a
sua tire férias neste período do ano,
um tempo de descanso e renovo, com
filhos adolescentes, jovens, um tempo
em família.
Talvez uma viagem mais longa, que
toda a família estava aguardando e
juntando dinheiro há tempos, talvez
algo mais perto e econômico, até
mesmo o ficar em casa com toda a
família, as férias são um tempo de
grandes oportunidades de renovar o
coração, a mente e de criar memoriais.
Via de regra, os jovens e adolescentes
nas férias querem viver tudo que não
puderam viver no ano letivo, seja
dormir até ao meio-dia, seja ir dormir
às 4h da manhã, para depois acordar
ao meio dia - hehehe. Ou às vezes
hiperfocar em jogos e equipamentos
eletrônicos.
Mas existe um caminho para
além dessas férias imersas em
relacionamentos virtuais e jogos
digitais, onde jovens e adolescentes
se isolam e não desfrutam do poder
transformador do discipulado em
família.
Lembre-se, discipulado não é só
pegar um livro e seguir algumas lições
sobre determinado assunto cristão.
Discipulado é a vida de Cristo que
habita em você transbordando sobre
a vida de seus filhos, em todas as
circunstâncias do dia a dia, inclusive,
nas férias.

Pense: como você pode criar
memoriais com seus filhos nas férias,
transbordando Jesus sobre o coração
deles?
Ele ama jogos digitais? Por que não
fazer uma interação entre o jogo e
alguma brincadeira? Por exemplo, ele
gosta de jogar Fifa. Jogue com ele. E
faça um combinado extra, cada gol
que alguém fizer, esse alguém que fez
o gol, tem que pagar uma prenda, que
vai dificultar o jogo e deixá-lo mais
engraçado. Por exemplo, seu filho fez
um gol, então ele precisa jogar olhando
por um espelho. Ou ele precisa sair
correndo e achar determinado objeto
na casa enquanto você joga. Ao final
do jogo, vocês podem conversar sobre
como as coisas nem sempre saem
como esperávamos e que em todo
tempo é melhor confiar em Deus do
que em nossas próprias habilidades,
lembrando do texto de Jeremias 29.11.
Enfim, a ideia é, viva as férias para glória
de Deus e conduza, instrua, aponte
esse caminho, discipule seus filhos
dessa forma, aproveitando, vivendo e
desfrutando as férias para a Glória de
Deus.
Isso é discipulado de férias :)
Isso é discipular nossos filhos jovens e
adolescentes nas férias.
Isso é criar memoriais em família.
É glorificar a Deus nas férias em família.
por
Pr. Matheus Machiavelli

LISTA IGREJAS PARA FREQUENTAR NO
LITORAL - PARANÁ E SANTA CATARINA
Primeira Igreja Batista Paranaguá
R. Prof. Cleto, 349 - Centro Histórico,
Paranaguá - PR

Primeira Igreja Batista de
Balneário Camboriú
Rua Dom Luiz, 619 - Vila Real,
Balneário Camboriú – SC

Tel: (41) 3423-2824
Quinta-feira:
Culto de Oração - 19h30
Domingo:
EBD - 9h
Cultos - 10h30 e 19h30
Segunda Igreja Batista de Matinhos
R. Cianorte, 726 - Riviera,
Matinhos – PR
Quarta-feira:
Culto de Oração - 19h30
Domingo:
EBD - 09h30
Culto - 19h
Primeira Igreja Batista em Itapoá
R. Arquiteto Oscar Niemeyr, 105,
Itapoá - SC

Tel: (47) 3361-1260 ou
(47) 99914-6478
Quarta-feira:
Culto - 20h
Domingo:
Cultos - 9h e 19h30
Primeira Igreja Batista Florianópolis
R. Ten. Silveira, 474 - Centro,
Florianópolis - SC
Tel: (48) 3879-3659
Domingos:
Cultos - 09h e 11h
Igreja Batista em Ipanema
Rua Edilio Mendes, 66, Balneário de
Ipanema, Pontal Do Paraná/Pr
Tel: (41) 3457-8844

Tel: (47) 99775-8691
Quarta-feira:
Culto - 19h30
Domingo:
Culto - 19h30

Sexta-feira:
Dia de Oração - 18h30
Domingo:
EBD - 9h30
Culto - 18h30

NOVO ANO,
NOVOS SONHOS
Chegamos a mais um novo
ano. Tempo onde normalmente
colocamos planos que temos
diante de Deus pedindo direção
e sabedoria. Desde 2019 a IBB
deu um novo passo no processo
de
multiplicação.
Além
de
multiplicarmos discípulos, PGMs,
multiplicamos também a igreja.
Com isso, tivemos a abertura
do Campus IBB Uberaba com
o desejo de ser ainda mais
intencional no propósito e visão
que temos: acolher e discipular.
Ao olharmos para a visão do
Campus, estamos com grandes
expectativas para este ano e
cremos que será necessário
caminharmos
dando
passos
de fé também com a abertura
do Campus Pinhais. Certa vez
alguém disse que “todo passo de
fé que você deixa de dar, pode
ser um milagre que você deixa
de experimentar”. Pensando em
experiências de fé, podemos
lembrar da vida de Noé.
“Pela fé, Noé construiu uma grande
embarcação para salvar sua
família do dilúvio. Ele obedeceu
a Deus, que o advertiu a respeito
de coisas que nunca haviam
acontecido. Pela fé, condenou
o resto do mundo e recebeu a
justiça que vem por meio da fé.”
Hebreus 11.7 NVT
Algo que nos chama a atenção
nesta história é que quando Deus

dá uma direção a Noé, aquilo que
Deus direciona ele a fazer, não tinha
o menor sentido e a menor lógica,
pois era algo totalmente novo
para Noé. No final do ano de 2021,
quando fomos convidados a orar
para assumirmos a liderança da
IBB Uberaba, o nosso sentimento
era mais ou menos esse, não
fazia muito sentido. Mas Deus
como sempre, nos surpreendeu
e nos mostrou um novo tempo
ministerial, grandes coisas Ele fez.
Experiências de fé não dependem
da lógica, mas de convicção.
A nossa convicção é que Deus tem
muito para fazer na IBB através
dos Campus. Era impossível Noé
ver ou imaginar a grandiosidade
segundo a visão que ele tinha, mas
Noé tinha uma direção de Deus, e
isso foi suficiente para ele cumprir
o propósito ao qual ele estava
sendo lançado!
Juntamente com uma grande
equipe,
temos
sonhado
e
planejado diversas ações para este
ano na IBB Uberaba. Queremos
ver o extraordinário acontecer,
não porque temos algo especial
em nós mesmos, mas porque Deus
está nos dando uma direção.
Com
isso,
gostaríamos
de
compartilhar alguns dos sonhos
que estão sendo planejados para
este ano, assim você pode orar e
celebrar junto conosco:
Em 2023 teremos:

1.
2.

3.
4.

5.

Batismos na Ibb Uberaba
durante nossos cultos.
Homens e Mulheres se reunindo
em grandes encontros e em
grupos pequenos, durante a
semana.
Entre mães.
Entre casais em grandes
encontros
e
em
grupos
pequenos durante a semana.
EBD e culto dos Guardiões aos
domingos.

6. Classe de Pais aos domingos.
7. Classe de EBD aos domingos.
8. Ações
com
o
Campus
promovendo
evangelismo
na
região
e
SJP.
Participe orando, ofertando e
faça uma visita para conhecer o
Campus IBB Uberaba.
Por
Pr, Thiago Chabaribery
Por
Min. Ariane Chabaribery

ROTEIRO DE PGM
Série: ALVOS 2023
Tema: PLANEJANDO COM DEUS
ORAÇÃO INICIAL (3 minutos)
QUEBRA-GELO (10 minutos)
Se existe algo pelo que Deus tem muito zelo,
sem dúvida é a família. E é justamente por esta
razão que a Bíblia aborda várias dimensões
do relacionamento familiar. Pais, filhos, irmãos,
maridos e esposas, são exortados tanto no Antigo
como no Novo Testamento, quanto ao seu papel
e responsabilidade. E através de cada história,
princípios são ensinados para que desfrutemos
das bênçãos da obediência ao Senhor no contexto
familiar.
Se você pudesse definir sua família em apenas
uma palavra, qual seria?
LOUVOR E ADORAÇÃO (5 minutos)
Você conhece algum louvor que enalteça a
bênção que é a família? Que tal se neste momento
louvássemos em gratidão pelo privilégio de nossas
famílias?
TEMPO DA PALAVRA (35 minutos)
“esteja certo de que o abençoarei e farei seus
descendentes tão numerosos como as estrelas do
céu e como a areia das praias do mar.”. Gênesis
22.17a
“Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum
ﬁlho. Como tinha uma serva egípcia, chamada
Hagar, disse a Abrão: “Já que o Senhor me impediu
de ter ﬁlhos, possua a minha serva; talvez eu possa
formar família por meio dela”. Abrão atendeu à
proposta de Sarai.”
Gênesis 16.1-2
“Onde está Sara, sua mulher? “, perguntaram. “Ali
na tenda”, respondeu ele. Então disse o Senhor:
“Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher,
terá um ﬁlho”. Sara escutava à entrada da tenda,
atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade
bem avançada, e Sara já tinha passado da idade
de ter ﬁlhos. Por isso riu consigo mesma, quando
pensou: “Depois de já estar velha e meu senhor
já idoso, ainda terei esse prazer? “ Mas o Senhor
disse a Abraão: “Por que Sara riu e disse: ‘Poderei
realmente dar à luz, agora que sou idosa?’ Existe
alguma coisa impossível para o Senhor? Na
primavera voltarei a você, e Sara terá um ﬁlho”.
Gênesis 18.9-14
Esta sequência de versículos mostra a promessa
feita por Deus a Abrão sobre sua descendência,
mesmo este em idade avançada e sem filhos.
Também apresenta a decisão equivocada de
Abrão e Sarai ao concordarem que Hagar seria
a progenitora do filho prometido. E termina com
uma nova manifestação de Deus, agora afirmando

que em breve Sarai teria nos braços um filho gerado
em seu ventre.
Neste resumo podemos extrair ensinamentos que
devem ser compreendidos e aplicados em nosso
contexto familiar para que não nos desviemos dos
propósitos do Senhor para a família.
*Em Gênesis 17. 3 Deus muda o nome de Abrão para
Abraão.
1. Deus havia prometido a Abrão que ele teria
descendentes. Mas a espera por este filho levou
Abrão e Sarai a optarem por uma alternativa
comum aos povos da época, e ao invés de
confiar no Senhor tentaram resolver as coisas de
seu jeito.Quais são as armadilhas que podemos
cair, inﬂuenciados pela cultura de nossa época,
para tentarmos resolver as coisas do nosso
jeito? Quais ações precipitadas são legitimadas
em nossa cultura? Que tal nos separarmos em
PGM Par para o compartilhar das próximas
perguntas?
2. Muitas vezes a vida não segue o curso que
gostaríamos, e por causa de expectativas
frustradas podemos facilmente querer fazer o
papel de Deus, e ao invés de cooperar acabamos
por atrapalhar. Sarai e Abrão focaram nas
circunstâncias e não em Deus, e buscaram em
seu coração uma solução para seu problema.
Compartilhe alguma experiência onde você foi
exposto a uma condição de espera. Foi fácil?
Conseguiu aguardar pacientemente ou tentou
fazer o papel de Deus? Existe algo em sua vida
que tem o tentado a “dar um jeitinho” e não
esperar em Deus a resposta?
3. Mesmo diante da desobediência e ansiedade de
Abrão e Sarai, os planos de Deus não mudaram e
no tempo oportuno, Ele cumpriu Sua promessa.
E esta realidade precisa encher nosso coração
de esperança. Afinal, o mesmo Deus que agiu
nos tempos de Abrão e Sarai continua atuando
em nosso meio até os dias de hoje. Existe
algum impossível em sua família que precisa
ser colocado diante do Senhor? Façam duplas
e intercedam uns pelos outros neste propósito.
“Toda família tem problemas, mas toda
família tem a chance de ser reconstruída
como
fruto
da
graça
de
Deus.”
TEMPO DE ORAR
•
Orem para que possamos alicerçar nossa família
nas promessas de Deus.
•
Clamem por aqueles que ainda não tomaram uma
decisão por Jesus.
•
Peçam que o Espírito Santo nos mostre quando
esperar e quando agir.

por
Pr. Eduardo Arantes

ESPERANÇA
NA FAMÍLIA
Gênesis 15:5,
16:1-2, 17:19-20

QUEBRA-GELO
Quebra Gelo
Quem faz parte da sua família? (Deixe cada um falar)
Quem faz parte da sua família? (Deixe cada um falar).
As famílias hoje são diferentes. Temos irmãos que moram na mesma casa, e nasceram do mesmo pai e
As famílias hoje são diferentes. Temos irmãos que moram na mesma casa que nasceram do mesmo pai e mãe. Temos
mãe. Temos irmãos que moram em casas diferentes porque nasceram só do pai ou só da mãe. E temos
irmãos que moram em casas diferentes porque nasceram só do pai ou só da mãe e temos irmãos que foram adotados.
irmãos que foram adotados. Mas todos são família.
Mas todos são família.
LOUVOR E ADORAÇÃO
Louvor e Adoração
Jesus ama cada um
Jesus ama cada um (3 Palavrinhas)
https://www.youtube.com/watch?v=zi_02T0wRik
https://www.youtube.com › watch
TEMPO DA PALAVRA
Tempo da Palavra
Deus prometeu um filho a Abraão e Sara. Que a descendência dele seria como as estrelas ou a areia do
Gênesis 15:5, 16:1,2, 17:19,20
mar. Um número incontável. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, e muitas vezes não temos
paciência e perseverança em esperar.
Deus prometeu um filho a Abraão e Sara. Que a descendência dele seria como as estrelas do céu, ou a areia. Um número
Como o tempo estava passando e a gravidez não acontecia, eles resolveram procurar uma solução. Sarai
incontável. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, e muitas vezes não temos paciência e perseverança em esperar.
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