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Palavra do pastor

3

Ibasp, uma igreja em transformação

Durante seus 93 anos de existência, muitos foram os desafi os enfren-
tados pela Ibasp. Pessoas chegaram e partiram, ministérios começaram e 
terminaram, eventos foram realizados e outros apenas sonhados, pasto-
res trouxeram desafi os e foram desafi ados a entender a vontade de Deus 
para a igreja em cada momento.

Durante o ano que passou, muitas foram as difi culdades que enfrentamos. 
Perdemos pessoas queridas, líderes da nossa igreja e da nossa convenção; 
realizamos eventos musicais e culturais que atraíram muitos visitantes à 
nossa comunidade, fi zemos missões perto e também bem longe, levando alí-
vio aos que tanto necessitavam. Tudo isso e muito mais foi feito para honra e 
glória do Senhor por meio dos membros e colaboradores da Ibasp.

Hoje percebemos novamente um novo tempo na Ibasp: novos desafi os 
têm surgido e, com a graça de Deus, pessoas têm se colocado à disposi-
ção para assumir esses desafi os e levá-los a diante. Vemos uma igreja em 
transformação.

Estamos em um novo momento como igreja, em que vemos a necessi-
dade de sermos luz e sal no lugar onde Deus nos colocou. Alcançar nossa 
vizinhança começa ser uma realidade pelo esforço conjunto da igreja em 
suas mais variadas formas e meios de ação.

Pensando na Ibasp, lembramos do propósito desse ajuntamento dos 
salvos por Cristo nesse lugar, e queremos que você construa junto com 
cada um dos que participam desse corpo uma igreja relevante e voltada 
para fora. Queremos desafi ar você a sonhar uma igreja bíblica, acolhedo-
ra, que serve e proclama o reino de Deus na região onde ela foi colocada 
por Deus. Participe conosco dessa transformação que Deus está fazendo 
na Ibasp por intermédio de seus fi lhos.

Na revista que você tem em mãos, você verá 
um pouco daquilo que Deus está fazendo em nos-
so meio. Louve-o conosco e envolva-se cada vez 
mais na transformação da Ibasp para que, a cada 
dia, ela se torne uma igreja viva e que refl ita a gló-
ria de Deus neste mundo.

Igreja
Bíblica e
Acolhedora, que
Serve e
Proclama

Wilson Greve
Pastor
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Missões

Viagens missionárias

Durante 10 dias, uma equi-
pe de 25 pessoas da Ibasp 

esteve na Missão Cüagü, em 
Benjamim Constant/AM. Os 
participantes, com idades en-
tre 14 e 70 anos, tiveram uma 
programação intensa nesses 
dias. Parte da equipe realizou 
uma Escola Bíblica de Férias 
(EBF), que reuniu cerca de 

180 crianças em duas turmas. 
Com histórias bíblicas, músi-
ca, trabalhos manuais e muita 
brincadeira, não houve muito 
tempo de descanso.

A equipe chegou bem a 
tempo para a inauguração do 
novo centro médico, cons-

truído com doações vindas 
da Alemanha. Vários den-

tistas, uma médica e alguns 
estudantes da área da saúde 
se desdobraram para dar à 
comunidade o melhor aten-
dimento possível no pouco 
tempo e com os limitados 
recursos disponíveis. É um 
lugar onde sobra necessida-

de e faltam 
profissionais 
qualificados, 
por isso as fi-
las de espera 

eram longas e persistentes. 
Ao todo, foram atendidas cer-
ca de 360 pessoas.

Dois membros da equipe 
deram treinamento bíblico 
para os líderes das comuni-

dades locais, o que foi mui-
to bem recebido e elogiado. 
Também os professores de 
crianças receberam um trei-
namento específico para sua 
área. As mulheres da comuni-
dade puderam participar de 
cursos de artesanato e cor-
te&costura, ampliando assim 
suas possi-
bilidades de 
geração de 
renda. Por 
fim, nossos 
m i s s i o n á -
rios itinerantes ainda pude-
ram contribuir com manu-
tenção e conserto de várias 
máquinas e equipamentos, 
tanto da missão quanto da co-
munidade.

Ticunas
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Missões

Ásia

Já faz algum tempo que um 
jovem da Ibasp se sente 

chamado 
por Deus 
para ir a 
um país 
asiático, e 
agora teve 
a oportu-

nidade de conhecê-lo. Em sua 
viagem, pôde conhecer vários 
profi ssionais brasileiros que 
vivem ali há algum tempo.

Os lugares que visitou têm 
grande concentração de mu-
çulmanos de diversas etnias. 

Alguns são mais nominais, 
enquanto outros são mais 
devotados em sua prática re-
ligiosa. Cristãos não podem 
evangelizar abertamente, e 
estão sujeitos a diversos tipos 
de sanção caso insistam em 
falar publicamente sobre Je-
sus. Islamismo e budismo são 
bem comuns ali, mas o “deus” 

realmente adorado pelo povo 
é o dinheiro. O governo não 
hesita em usar preceitos re-
ligiosos para forçar o povo à 
obediência civil. Além disso, 
tenta minar onde pode a atu-
ação de ONGs estrangeiras 
suspeitas de levar infl uências 
indesejadas (como o cristia-
nismo) para o país.

Assim, o trabalho missio-
nário na Ásia é de “formigui-
nha”: profi ssionais cristãos 
criam laços de amizade com 
indivíduos à sua volta, para 
então aos poucos conquistar 
sua atenção para a mensa-
gem da cruz.

Rincón del Tigre

A Missão Batista em Rin-
cón del Tigre (na Bolívia, 

a aprox. 230 km de Corumbá/
MS) já recebeu voluntários 
da Ibasp em várias ocasiões. 
Dessa vez, o Rogério “Mara-
nhão” passou 20 dias lá, tra-
balhando no conserto de vá-
rios motores e equipamentos.

É um campo que tem 

grande ne-
cessidade de 
r e n o v a ç ã o 
dos missio-
nários, pois 
os que lá es-
tão já têm to-
dos mais de 
60 anos. Ou-

tros pedidos de oração: pela 
construção de um ginásio 
para a escola e pelo missio-
nário Roman, que necessita 

de uma cirurgia no braço, 
mas só pode fazê-la quando 
houver alguém para substi-
tuí-lo durante sua ausência.
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Capa

Um evento que definitiva-
mente já entrou para a 

história da Ibasp: é assim que 
vemos a 1ª Feira de Natal Ale-
mã, realizada no dia 30/11, 
das 16h às 21h.

Como nasceu – Inspirados 
em um evento semelhante da 
IB Avenida dos Estados (Curi-
tiba, PR) e recorrendo às raí-
zes alemãs da Ibasp, aprovei-
tamos a época natalina para 
promover uma feira de Natal 
nos moldes das tradicionais 
feiras natalinas na Alemanha. 
O objetivo principal? Tornar 
a igreja conhecida no bairro, 
“mostrando a cara” de forma 
mais proativa.

Um grande mutirão – Na 
capital paulista, em especial 
no nosso bairro, é preciso ca-
prichar nesse tipo de evento, 
já que há muitas outras op-
ções de lazer e cultura. As-
sim, quase 140 membros e 
frequentadores da Ibasp, en-
cantados com a ideia, se uni-
ram e se desdobraram para 
executá-la. Muitos fizeram 
grandes sacrifícios pessoais, 
como p. ex. os jovens, que, 
em plena época de provas na 
faculdade, trabalharam vá-
rias vezes até de madrugada 
preparando comida e mate-
riais de decoração.

Programação – Cada atra-
ção ficou sob responsabilida-

de de um departamento da 
igreja, mas todos os grupos 
ajudaram em tudo, em uma 
linda demonstração de coo-
peração e união em torno do 
mesmo propósito. A barraca 
mais concorrida provavel-
mente foi a da comida alemã 
(servida pelos jovens), segui-
da de perto pelas sobremesas, 
atendida pelas crianças e ju-
niores da igreja, com o apoio 
das mães. Esses pequenos 
deram um show de dedicação 
e alegria no serviço.

Durante a Feira, houve 
três apresentações musicais 
(a banda da ONG Clave de 
Sol, apoiada pela igreja) e 
dois coros. Esses “minicon-
certos” ajudaram a atrair 
ainda mais visitantes. Nos 
intervalos, o sorteio de vários 
brindes animou o pessoal 
acomodado nas mesas e ca-
deiras que formavam a praça 
de alimentação.

Fim de Feira – O encerra-
mento, previsto para 21h, só 
veio depois das 21h30, de tão 
bem que alguns visitantes es-
tavam se sentido. Mas então, 
na hora da arrumação, viu-se 
mais uma vez o comprome-
timento de todos os voluntá-
rios. Em pouco tempo, a qua-
dra estava limpa e liberada 
para ser usada como estacio-
namento no dia seguinte.

A renda da Feira será divi-
dida entre as ONGs Clave de 
Sol e Instituto Atos, ambas ad-
ministradas por membros da 
Ibasp. Mas, para a igreja, tal-
vez o fruto mais visível e mar-
cante tenha sido a comunhão 
intensa e a experiência gra-
tificante de trabalhar juntos 
em um mesmo objetivo, sem 
qualquer conflito (mesmo!) e 
com o envolvimento de todas 
as faixas etárias.

Somos gratos a Deus pelo 
sucesso que ele nos conce-
deu e por ter atendido a cada 
um dos nossos pedidos em 
relação a esse evento. Que 
ele receba a glória e que nós 
tenhamos a oportunidade de 
mostrar a muitos o caminho 
até Jesus!

Feira de Natal no centro de São Paulo
Doris Körber

Atrações da Feira:
Comida alemã
Salgados e doces
Bebidas
Artesanato
Bolos, pães, biscoitos e ge-
leias
Brinquedões infláveis
Apresentações musicais
Sorteio de brindes
Praça de alimentação
Painel de fotos
Cantinho da oração
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Capa “A Feira me deu oportuni-
dade de falar de Jesus para 
minha paciente [que] estava 

afastada do Senhor há alguns 
anos.” (Dani, dentista)

“Fiquei feliz com a 
presença de um amigo 

que não é cristão... ele se 
sentiu acolhido e muito 
satisfeito por ter vindo.”

“Gostei de conversar com o 
pessoal e descobrir de onde 

eram e como ouviram do 
evento.” (Valdir)

“A união da igreja fez uma 
diferença muito grande no meu 
crescimento espiritual.” (Dani)
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Capa

“Como tem muita gente nova 
na igreja, foi uma ótima 
chance de conhecer me-

lhor alguns novos frequen-
tadores.”

“O que mais me moti-
vou foi imaginar todos 

os bancos lotados de 
pessoas da nossa vizi-
nhança...” (Débora F.)

“Senti muita alegria 
com a descoberta de 
novos talentos, lide-
ranças e habilida-

des.” (Elke)

8

“Pudemos ver tanto crian-
ças como idosos fazendo o 

seu melhor.”
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Ministérios

Atividades regulares:
- Culto infantil, para crianças de 3 a 10 

anos, com temas como família, missões etc, 
com enfoque bíblico;

- EBD, onde estudamos a Bíblia de forma 
cronológica.

Eventos:
- Criança na cozinha fazendo missões: As crianças vendem 

quitutes caseiros, para arrecadar dinheiro para o PEPE;
- Culto da Criança: um culto inteiro voltado às crianças, 

em outubro;
- Feira de Natal: produção e venda de sobremesas.

Juniores

Dia/horário: Aos domingos, às 14h
Média de participantes: 8
Líder 2019: Fabiana A. Lotto
Líderes 2020: Gabriela e Eduardo Pydd

O social é legal quando a gente se acostu-
ma. Uma música pede par (abraço) ou ím-
par (dar a mão), e uns meninos diziam: “põe 
2 que eu coloco 1”. Mas aí colocavam 2 pra 
nos trolar. Mano!

Laura Korber Silva

2019 foi o meu primeiro Acajumer. Tudo foi 
muito legal! Os cultos foram muito especiais, 
fi z muitos amigos as brincadeiras foram mui-
to legais. Eu curti muito o tempo livre que tive-
mos, principalmente futebol, que é o esporte 
que eu mais gosto.

João Pedro J. Costa En
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Dia/horário: Aos domin-
gos, a partir de 9h30
Média de participantes: 
7-10
Líder: Betina Korber Silva

Crianças
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Ministérios

Dia/horário: Aos domin-
gos, às 14h
Média de participantes: 8
Líderes 2019: Adriano e 
Simone Ribeiro
Líderes 2020: Camilla 
Thais de M. Landim e Eder 
Henrique C. Ferreira

O Acamzeca é um evento que sem dúvidas 
vou levar pra vida toda. Eu defi nitivamente 
não consigo ver algo que não seja legal nesse 
evento, de tão bom que é.

O que mais me marcou foi o Shock Wave 
de 2019. Tivemos de andar por todo o acam-
pamento de madrugada, em grupo, e fomos 
tocados ao presenciar de perto como é a vida no pecado e suas 
consequências para nós. Foi a noite em que eu me entreguei 
pra Jesus de forma defi nitiva.

Anderson Marcos Ribeiro

Adolescentes

Os concursos bíblicos me fazem estudar muito em casa. Me-
lhor ainda que ir bem nas provas é aprender para a vida. Em 
2019, o tema era a volta de Cristo, que me motivou a falar mais 
de Deus para os meus colegas na escola.

Melanie Korber Silva

Grupo de adolescentes 2019

Jovens
No retiro de carnaval dos jovens em Atibaia, refl etimos 

sobre “Planos de Deus vs. planos dos homens”. Que pen-
samentos, vontades e afeições governam nosso coração? 
Eles são como um rei, com poder total sobre nós. Pode-
mos entregar o controle a Deus e viver de acordo com 
seus planos perfeitos, ou tomar o trono para nós, fazen-
do o que desejamos a qualquer custo. Só Jesus pode nos 
transformar e levar a querer viver de acordo com quem ele é.

Daniele P. S. Lima

Em agosto, os jovens promoveram um acampadentro com 
ofi cinas e palestras sobre evangelismo e discipulado. Na hora 
da prática, fomos pra rua em duplas ou trios, e pudemos falar 
do amor de Deus para várias pessoas. 

Um aprendizado muito importante foi que o “ide” de Mt 
28.19 é na verdade “indo e fazendo discípulos”, ou seja, evan-
gelizar e fazer discípulos vale para todas as fases da vida, aonde 
quer que Deus nos mandar.

Letícia S. Kriger Góes

Festa de Natal dos jovens

Dia/horário: Aos sábados, 
às 19h
Média de participantes: 
15-20
Líderes: Antônio Carlos 
Montanari Júnior (presi-
dente) e Stephan J. Góes 
(vice)
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Ministérios

Casais
Dia/horário: Reunião bimestral
Média de participantes: 25-30 casais
Líder: Roberto Stikan

Jovens adultos
Dia/horário: último sábado do mês, 
às 19h
Média de participantes: 10-15
Líder: Eduardo Pydd

5˚ Jantar dos Namorados

Casais IBASP
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Organizado em conjunto pelos jovens, jo-
vens adultos e casais, o Jantar dos Namorado-
saconteceu no dia 8 de junho. Criado em 2015 
pelos jovens, o projeto hoje oferece aos casais 
um jantar de alto nível a um valor acessível. Os 
28 casais presentes saborearam uma delicio-
sa macarronada de massa caseira, com várias 
opções de molhos e acompanhamentos, além 
de um prato de entrada e de uma sobremesa 
sublime, todos preparados e servidos pelos 
próprios jovens da igreja.

Stephan J. Goés

O Jantar dos Namorados é aberto a todos os 
casais, casados ou não. Assim, o grupo é sem-
pre bem eclético, de jovens que sonham com o 
dia do casamento a avós e bisavós.

O culto teve cânticos dirigidos pelo ma-
estro Edson Kriger e estudo ministrado pelo 
jovem Pr. Rondinelli Alves, de Monte Verde 
(MG), que destacou a importância que Deus 
dá à família, um projeto divino que continua 
de pé, apesar dos difíceis tempos modernos. 
Foi um tempo descontraído de bate-papo e 
estreitamento de amizades. 

Roberto Stikan
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Ministérios

O ministério de Homens ainda é recente na 
Ibasp. Entrevistamos o Pr Wilson Greve 

para conhecer melhor os propósitos desse tra-
balho.

Qual o objetivo do ministério de homens?
O ministério de homens da Ibasp tem por 

objetivo promover a comunhão e o apoio mú-
tuo entre os homens, frequentadores da igreja 
bem como desafi á-los a se envolver em proje-
tos missionários através do apoio fi nanceiro e 
com os dons de serviço de cada um.

Qual seria a frequência ideal de encontros?
Nossos encontros são a cada 2 meses, nor-

malmente no sábado a noite.

Qual a faixa etária que gostaria de alcançar?
Não temos restrições quanto à idade, pois o 

convívio entre jovens, adolescentes e homens 
mais experientes fornece um ambiente de co-
munhão e aprendizado para todos.

Que tipo de programação gostaria de fazer?
Normalmente em nossos encontros promo-

vemos uma tradicional costelada, e as reuni-
ões sempre contam com alguma refl exão bí-
blica voltada para os desafi os que os homens 
de nosso tempo enfrentam. Os  sonhos para o 
futuro são o envolvimento direto dos homens 
em apoio aos vários desafi os missionários em 
nossa região, como a Clave de Sol e o projeto 
Atos, em Cangaíba.

Mais comunhão e envolvimento - Além 
do envolvimento regular em reuniões, 

bazares e eventos, nesse ano uma ocasião es-
pecial marcou o trabalho da MCM: o culto es-
pecial realizado no dia 10/3 em lembrança ao 
Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, elas 
participaram com um coro feminino, na dis-
tribuição da Ceia, no recolhimento das ofertas 
e no preparo de uma lembrancinha. O ponto alto foi a prega-
ção da Lilita, que trouxe exemplos de mulheres que marca-
ram a igreja e orientação bíblica para que todos nós também 
deixemos marcas positivas na nossa comunidade.

O grupo de WhatsApp das mulheres também contribuiu 
para a comunhão entre elas, com avisos e convites, pedidos 
de oração e parabéns às aniversariantes. O ministério de mu-
lheres da Ibasp abrange todas as moças e mulheres a partir 
dos 18 anos.

Mulheres

Homens

Dia/horário: 
- 2ª quarta-feira do mês, às 
14h30
- Encontro bimestral aos 
sábados, às 9h 
Média de participantes: 65
Líder: Lilita B. Greve

Mulheres IBASP
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Ministérios

Louvor a Deus com vozes e mãos
Doris Körber

Se há uma área da Ibasp 
na qual não temos carên-

cia, esta é a Música. Há vários 
aspectos que merecem desta-
que aqui: 

Coro misto – pela graça de 
Deus, o coro termina o ano 
com mais de 40 integrantes. 

É um grupo comprometido, 
que gosta do que faz e parti-
cipa com alegria. Neste ano, o 
repertório foi um pouco mais 
contemporâneo, com arran-
jos novos de hinos conhe-
cidos e até alguns cânticos. 
Uma experiência muito boa 
foi a possibilidade de ensinar 
cânticos novos para a congre-
gação. Tivemos também dois 
compromissos externos:

13/4 – Residencial Santa 
Cruz (apresentação de Páscoa)

9/11 – PIB Caieiras (aniver-
sário da igreja)

Coro masculino – o grupo 
funcionou durante algumas 

semanas antes da 8ª Semana 
de Música do Coro Masculino 
(veja detalhes nessa página), 
a fi m de se preparar para o 
evento. Depois foi suspenso 
novamente, pela difi culdade 
de reunir um grupo de frequ-
ência regular.

Instrumentistas – dei-
xamos aqui uma palavra de 
gratidão aos vários instru-
mentistas da igreja, que têm 
cumprido a escala com fi deli-
dade, além de dispor-se a aju-
dar sempre que solicitados.

Coro misto Ibasp com coro infantil na 1ª Feira de 
Natal da Ibasp

8ª Semana de Música 
do Coro Masculino

De 21 a 
25/5, a Ibasp 
sediou nova-
mente a Sema-
na de Música. 
Com ensaios à 

noite durante a semana e ma-
nhã/tarde no sábado, o evento 
reuniu cerca de 60 homens 
de várias igrejas, regidos pelo 

maestro Edson 
“Dica” Kriger. 
Apesar de um 
pouco menor 
que em anos 
anteriores, não 

faltou entusiasmo ao grupo, 
que contou com o apoio de 

uma peque-
na orquestra 
de excelentes 
instrumentis-
tas, executan-
do arranjos 
p r e p a r a d o s 

pelo próprio regente.

Líder: Doris Körber
Culto noturno: Elke Góes
Coristas: 42
Instrumentistas: 16
Ensaio do coro: quartas, 
às 20h15
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Ministérios

1) Pelo crescimento es-
piritual e santificação de cada 
membro, que se traduza em 
compromisso, serviço,  andar no 
Espírito e produção do seu fruto.

2) Pelo pastor da Ibasp, por 
sabedoria, discernimento, ale-
gria e saúde em todas as áreas.

3) Pela liderança da Ibasp, 
que seja obediente à liderança 
do Espírito Santo também em 

suas vidas particulares.  Pelo 
despertamento de uma nova 
geração de líderes. 

4) Pelos ministérios da 
Ibasp, que sejam instrumen-
tos para discipulado e cresci-
mento de seus membros.

5) Pela divulgação da 
existência da Ibasp no bairro 
e consequente alcance dos 
moradores.

6) Por sabedoria para 
entendermos os propósitos 
de Deus para a Ibasp nos 
próximos anos.   

7) Que não faltem recur-
sos financeiros e humanos 
para a continuidade da ma-
nutenção da Ibasp e dos pro-
jetos missionários em anda-
mento e  por novos projetos 
missionários. 

O Ora+Joga foi criado, com o princípio de reu-
nir jovens para jogar futebol, apresentar 

Cristo como Senhor e Salvador e a necessidade 
de reconhecê-lo como tal para mudança de vida. 
Queremos trazer estes jovens para o convívio 
com a comunidade Ibasp, para que possamos 
criar relacionamentos, testemunhar o amor de 
Cristo e sermos instrumentos nas mãos de Deus em suas vidas.

O Ora+Joga iniciou em 27.02.2018 com encontros aos sába-
dos, das 19h às 22h, com regras de conduta na prática de fute-
bol, terminando com uma mensagem bíblica, oração e lanche.

Um evento muito esperado foram as duas edições do “Ibasp 
Champions League”, em 2018 e 2019.

Carlos Alberto Silva (Brown)

Dia/horário: Aos sábados, 
às 19h
Média de participantes: 
30-40
Líder: Eder Henrique C. 
Ferreira 

Ora + Joga

Intercessão: vamos orar por 2020
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Ministérios

Aniversário IBASP

Em 2019, a come-
moração pelos 93 

anos de existência da 
Ibasp aconteceu no 
dia 25/8. Nesse culto cantado, expressamos 
gratidão e adoração ao Senhor por sua pessoa 
e caráter e pelos inúmeros presentes que ele 
nos dá. Tivemos ainda a participação do Mis-
são Transversal, grupo de fl autas que nos ins-
pirou com belos arranjos de hinos.

A festa continuou com um delicioso almoço, 
seguido de um concerto da violinista Rebeca 
Rathlef, antes de sua partida para o mestrado 
nos EUA. Com a ajuda de amigos músicos, ela 
demostrou assim sua gratidão pelo tempo em 
que encontrou casa e família na Ibasp.

A celebração terminou bem do jeito que 
essa igreja “alemã” gosta: com Kaffee und Ku-
chen, uma tradição que pelo jeito não desapa-
recerá tão cedo.

Advento/Natal

Em meio à correria comum a essa época 
do ano, é fácil esquecer que o Natal nem 

existiria se Deus não tivesse dado maior do 
presente de todos os tempos: Jesus. Com ele, 
deu-nos ainda muitos outros presentes, como 
salvação, amor, esperança e alegria, os temas 
abordados nos quatro domingos de dezembro.

Destacamos o 1º Advento, em que celebra-
mos a paz e a reconciliação não apenas com 
música e mensagem, mas de forma bem visível, 

com batismo de seis 
novos irmãos e ceia.

Nossos batizan-
dos são: os noivos 
Guilherme e Camila, 
a adolescente Vitó-
ria, Felipe e Jane, 
sua mãe, e Edmeia 

(do ponto de pregação em Cangaíba).

Classe: Infantil
Idade: 3 a 5 anos
Professor: Poliana Almeida e 
Denise Gatti

EBD Dia/horário: Aos domingos às 11h30

Classe: Princípios bíblicos 
(preparação para o batismo)
Professor: Ana Marlene Rei-
nhard e Erika Pydd

Classe: Primários
Idade: 6 a 8 anos
Professor: Daniele Lima e 
Emmanuelle Cardoso

Classe: Juniores
Idade: 9 a 12 anos
Professor: Betina K. Silva e 
Samuel J. Góes 

Classe: Adolescentes
Tema: Mordomia
Professor: Carlos A. Silva

Classe: Jovens
Tema: Livro de Romanos
Professor: Elke J. Góes

Classe: Mulheres
Tema: Transformadas à ima-
gem de Cristo
Professor: Lilita B. Greve e 
Ute Krobitsch

Classe: Temática
Tema: variados
Professor: convidados

Classe: Panorama Bíblico
Tema: Antigo Testamento
Professor: Paulo Campelo e 
Roland Körber

Eventos especiais
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Eventos especiais

Entre os dias 6 e 7 de de-
zembro aconteceu a 1ª 

Conferência Missionária: MIS-
SÕES PARA HOJE, 
organizada pelos 
jovens com o apoio 
da ABU e da Juba-
central. O intuito era 
desafiar jovens para 
missões, entenden-
do a necessidade 
do mundo atual e 
da responsabilida-
de que temos de obedecer ao 
chamado da grande comissão. 
Para isso, oferecemos ferra-
mentas práticas por meio das 
palestras e das oficinas de 
tarde (“Missões pós-Google”, 
Samir Rocha; “Mulher e mis-
sões”, Layla Rocha; “Evange-
lismo em áreas e situações de 
risco”, Daniel Paik; “Sincre-
tismo na selva dos Ianoma-
mis e na selva de pedra”, Ítalo 

Moraes; “Missões por meio 
do esporte”, André Dickson; 
“Evangelismo na universida-
de”, Fabi Pereira).

Durante os cultos, o mis-
sionário Samir Rocha (que 
trabalha entre muçulmanos 
na Ásia) falou sobre o minis-
tério de Pedro. Lucas 5 fala 

de pescadores que passaram 
a noite inteira no mar e não 
conseguiram pegar nada. Eis 
que vem Je-
sus e ordena 
a um deles, 
Pedro, que 
fosse para 
águas mais 
p r o f u n d a s . 
Como era seu Mestre, ele obe-
deceu. Bom, aquela pescaria 
resultou em barcos cheios 
de peixes e homens que dei-
xaram tudo para trás para 
seguir Jesus. É incrível con-
fiar em um Deus onisciente. 
Com certeza, Pedro conhecia 
bem o mar da Galileia, mas 

o Criador sabe melhor ainda 
onde estão os peixes e espe-

ra de nós certas mudanças e 
obediência para ir além e 
lançar as redes em águas 
mais profundas. Mesmo 
com tantas falhas e pe-
cados que temos, ele nos 
chama por saber quem 
somos, por conhecer nos-
sas especificidades, para 
assim fazer parte da sua 
obra. Jesus não mandou 

Pedro se tornar carpinteiro 
ou médico. Pelo contrário, 
usou o que Pedro já sabia 

para aplicar 
ao Reino, 
transforman-
do-o em pes-
cador de ho-
mens. Assim, 
pela graça de 

Deus, vivendo o evangelho 
podemos usar nossas profis-
sões para alcançar vidas.

Conferência Missionária
Ana Clara Caffer
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Família Ibasp

Falecimentos

Rui O. Teske
* 24.05.1952
† 22.02.2019

Evaldo J. “Fritz”Kriger
* 12.02.1958
† 24.02.2019

Hildegard Tischenberg
* 01.01.1923
† 17.07.2019

Elsbeth F. Schlatter
* 29.09.1941
† 11.08.2019

Casamentos
07.09.2019
Cláucio M. do Vale
Dili A. E. Góis do Vale

21.12.2019
Christian J. Góes

Letícia S. Kriger Góes

Batismo

Da esquerda para 
direita: Pr. Wilson, 
Gilherme, Camila, 
Vitória, Felipe, 
Jane, Edmeia e 
Marlene.

Oração pelos recém-
batizados, que também 
ganharam uma Bíblia 
e um certificado como 

lembrança desse dia.
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Família Ibasp

Nos últimos anos, a família 
Ibasp mudou bastante, 

com a saída de algumas famí-
lias tradicionais e a chegada 
de muita gente nova.

Com isso, tornou-se neces-
sário um empenho especial 
para promover a união e co-

munhão entre seus membros 
e frequentadores, para que 
continuássemos sendo uma 
“família de verdade”. Uma 
das formas usadas com esse 
propósito foi a promoção de 
dois piqueniques: no dia 1º de 
maio e no dia 19 de outubro. 

Os locais escolhidos 
eram próximos de 
São Paulo e, para 
facilitar ainda mais 
a participação de 
bastante gente, pro-

videnciou-se um ônibus para 
levar o pessoal da igreja até o 
local do piquenique.

Com cerca de 80 partici-
pantes cada um, os piqueni-
ques foram dias muito gosto-
sos de desfrutar da companhia 
dos nossos irmãos, com muita 
brincadeira, piscina, jogos, 
conversas e comida boa.

Confira as fotos e não deixe 
de participar dos próximos!

Curtindo a família
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Família Ibasp
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Missões locais

Associação Comunitária 
Clave de sol

Essa ONG situada em Itapecerica da Serra 
(SP) atua desde 2003 com crianças, ado-

lescentes, jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade social. Inicialmente, o projeto 
recorria ao ensino da música no contraturno 
escolar, com aulas teóricas e práticas. Hoje, há 
ofi cinas para vários tipos de instrumentos e 
também artes visuais.

A instituição tem uma banda (que se apre-
sentou na 1ª Feira de Natal da Ibasp), grupo de 
percussão e uma recém-criada orquestra.

Stefan e Camila Siemons, o casal que lidera 
o projeto, frequenta a Ibasp há alguns anos, e 
deseja, no futuro, implantar uma congregação 
batista na comunidade do Parque Yara Cecy.

Cangaíba

Dirigido pelo Pr Reinaldo Costa, o Instituto 
Atos atua com crianças, adolescentes e 

suas famílias na região de Cangaíba (zona leste 
da Capital). As ações socioeducativas do proje-
to buscam resgatar autoestima, inclusão social 
e valores e princípios éticos e morais.

Por enquanto, as atividades acontecem em 
encontros nos sábados à tarde, atendendo 
crianças de 7 a 12 anos. Além de receber lan-
che e ouvir histórias bíblicas, missionárias ou 
de cunho moral, as crianças participam tam-
bém de brincadeiras e jogos, fazem acampa-
mentos e vão a passeios e visitas.

Uma das grandes necessidades é um imóvel 
maior para as atividades do projeto. Também 
precisam de mantenedores, monitores e pes-
soal qualifi cado para as ofi cinas (como artes, 
música, balé e judô).

Stefan e Camila 
Siemons, com os fi lhos 
Davi, Milena e Sofi a

A banda da Clave 
de Sol em sua 

apresentação na 
1ª Feira de Natal

Pr Reinaldo 
e Meire 
acompanharam 
um grupo ao 
encontro de 
juniores em 
Diadema.

Passeio ao Museu do 
Catavento.
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Testemunho

Tive a oportunidade e o 
privilégio de passar dois 

anos morando na Hungria 
em um Instituto Bíblico In-
ternacional chamado Palavra 
da Vida. Não foi uma decisão 

fácil mudar-me para lá con-
siderando que, na época, o 
meu pai estava muito doente 
e o dinheiro parecia cada vez 
mais escasso. Entretanto, eu 
tive a convicção de que Deus 
me queria lá e vi Ele suprir 
todas as necessi-
dades para que eu 
pudesse ir. Assim, 
em setembro de 
2017, aterrissei em 
solo húngaro e nun-
ca me arrependi da 
decisão de ter ido para lá. Um 
dos versículos que me sus-
tentaram durante meu tempo 
ali foi Salmo 34:5 que diz “Os 
que olham para Ele estão ra-
diantes de alegria; seus rostos 
jamais mostrarão decepção”. 
Foi muito importante confiar 
nessas palavras, porque não 
foi muito fácil deixar minha 

família, minha igreja, meus 
amigos, meu país, minha zona 
de conforto. Entretanto, Deus 
me ensinou a alegria que vem 
dEle e que não depende das 
circunstâncias, mas que está 
diretamente ligada à comu-
nhão que tenho com Ele. 

Aprendi lições de valor 
inestimável e conheci pesso-
as que se tornaram exemplo 
e inspiração 
na minha ca-
minhada com 
o Senhor. Em 
meu primei-
ro ano lá, me 
envolvi em 
d i f e r e n t e s 
ministérios 
além daquele onde haviam 
me colocado. Participava do 

louvor, dava 
aulas de 
inglês na 
escola da ci-
dade, fazia 
evangel is-
mo de rua, 

participava do grupo de jo-
vens da igreja de uma cidade 
próxima e trabalhava com as 
crianças ciganas 
que moravam ao 
redor. Esses mi-
nistérios eram 
muitos bons 
para colocar em 
prática o que es-

tudávamos 
da Bíblia e 
de teologia 
diariamente. 
Cada aluno 
recebia um 
m i n i s t é -
rio para se 
envolver e servir e também 
uma tarefa para realizar e 
cumprir, como limpar o refei-

tório, lavar a louça, ajudar 
na manutenção do campus 
ou limpar as salas de aula. 
Ninguém ficava parado. 

Em meu segundo ano, 
pude me envolver com o 
ministério de esportes além 
dos já mencionados e apro-
veitei para conhecer melhor 

as pessoas da cidade, visitan-
do os idosos e distribuindo 
biscoitos nas ruas que ain-
da não conhecia muito bem. 
Nossa cidade era bem pe-
quena, não chegando a 4000 
habitantes. Uma das maiores 
bênçãos do meu segundo ano 
foi a oportunidade que eu tive 
de ser “mãe de quarto”. Eu era 
a responsável pelas outras 
sete meninas que estavam no 

quarto; cuidava 
delas como uma 
verdadeira mãe, 
amiga e irmã, 
tendo de obser-
var a caminhada 
espiritual de cada 

Dois anos muito loucos na Hungria
Larissa Kriger
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Testemunho

uma, acompanhando seus es-
tudos, suas dificuldades, tris-
tezas e alegrias. Éramos uma 
verdadeira família e JESUS era 
o centro. Foi uma experiência 
maravilhosa e percebi o cuida-
do de Deus comigo através da 
vida delas. 

Eu diria que os fatores mais 
impactantes para mim ali fo-
ram o convívio diário e intenso 
com outros cristãos e o mergu-
lhar na Palavra de Deus todos 
os dias, sem exceção. Quase um 
pedaço do céu na terra. Pesso-
as de diferentes nacionalidades 
(cerca de 14 países diferentes 

representados ali) adorando 
um único Deus, o Deus vivo e 
verdadeiro. Foi um preparo fun-
damental para que hoje eu pu-
desse exercer minha vida cristã 
de forma muito mais eficaz e 
profunda no mundo “secular”. 
As aulas de teologia sistemá-
tica foram muito úteis para 
que eu pudesse compreender 
melhor as Escrituras e sentir a 
responsabilidade imensa que 
é transmiti-la a alguém. As au-
las sobre livros da Bíblia eram 
maravilhosas, e os meus prefe-
ridos foram Apocalipse, Efésios 

e Josué. As aulas sobre temas 
do dia-a-dia fo-
ram muito inte-
ressantes e pro-
veitosas, como 
família cristã, 
liderança cristã, 
planejamento 
estratégico, missões e criacio-
nismo bíblico. Sou grata pela 
qualidade do ensino que recebi. 
Os professores eram muito ca-
pacitados e, ao mesmo tempo, 
muito humildes. 

Aprendi a evangelizar sem 
medo e com um coração apai-
xonado pelos perdidos com 
um amigo do Canadá; apren-
di a levar a Bíblia muito mais 
a sério no dia-a-dia – palavra 
por palavra – com um amigo 
brasileiro; aprendi a colocar 
os interesses dos outros muito 
acima dos meus e a viver pe-
rigosamente por amor a Cristo 
e às pessoas com uma amiga 
americana; aprendi a prefe-
rir a opinião de Deus que à 
do mundo com uma amiga de 
Uganda; aprendi a não mur-
murar sobre minhas dores 
mas ao invés disso ser grata 
com um amigo da Eslováquia; 

a p r e n d i 
a ser ho-
nesta e 
não usar 
“ m á s c a -
ras espi-
r i t u a i s ” 

com uma amiga espanhola; 
aprendi a usar meus talen-

tos artísticos para a glória de 
Deus com uma 
amiga rome-
na; aprendi a 
dedicar tempo 
pra orar com os 
irmãos de ma-
drugada todos 

os dias com um amigo hún-
garo; a lista de aprendizados 
poderia continuar e continuar. 

Foram dois anos inesque-
cíveis e inestimáveis. O obje-
tivo de tudo ali – ministérios, 
amizades, refeições, tarefas, 
estudos, pequenas conversas, 
viagens, TUDO 
– era conhecer 
a JESUS mais e 
andar com Ele. 
Encorajo todo 
cristão a dedi-
car pelo menos um ano da sua 
vida a viver essa experiência 
também. Não importa a sua 
idade; é sempre bom ir mais 
fundo na Palavra e crescer na 
fé com irmãos de culturas di-
ferentes. Ore sobre isso; Deus 
pode fazer infinitamente mais 
do que tudo o que pedimos 
ou pensamos, de acordo com 
o Seu poder que atua em nós 
(Efésios 3:20). 
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Devocional
Notas rápidas

Cotia – O Núcleo Social 
Criança Feliz continua firme 
em seu propósito de alcançar 
as crianças vulneráveis em 
seu entorno. Durante todo o 
ano, quase 100 crianças rece-
beram alimentação, reforço 
escolar, oficinas de artesana-
to e esportes, além de muito 
carinho e o mais importante: 
ensino sobre o amor de Deus.

PMs – Durante 2019, a ca-
pelania com a PM teve de ser 
interrompida. Aguardamos 
orientação do Senhor e nova 
porta aberta para retomar 
esse trabalho.

Culto com EBM – No dia 
22 de setembro, a EBM Inter-
national, parceira missionária 
da Convenção Pioneira na Eu-
ropa, deu posse ao Pr Carlos 
Waldow como seu represen-
tante regional para a América 
Latina. O culto de posse acon-
teceu na Ibasp.

Ação Social - Uma vez 
por mês são entregues cestas 
básicas para membros com di-
ficuldades financeiras e, even-
tualmente, para não mem-
bros, por indicação.

Em 2019, entregamos 71 
cestas a membros e 13 a não 
membros. O valor médio de 
cada cesta foi R$118,00.

Em datas especiais (Natal/
Páscoa/Dia das Mães/Dia das 
Crianças) além da cesta fo-
ram entregues presentinhos 
especiais.

Wachet! Vigiai!

“Portanto, vigiem, porque vocês 
não sabem o dia nem a hora!” 

Mateus 25.13
Jesus nos ensina na parábo-

la das 10 virgens (Mt 25:1-13) 
que devemos estar atentos, 
vigiando e preparados para a 
sua volta, porque não sabemos 
quando isso vai acontecer.

Tive uma vizinha que dei-
xava o carro fora da garagem 
quando voltava para casa. 
Bem tarde da noite, ela saía 
para colocar o carro para 
dentro. Um dia, quando foi 
guardar o carro, percebeu que 
alguns bandidos estavam as-
saltando um dos nossos vizi-
nhos. Os ladrões perceberam 
que ela testemunhou o que 
estava acontecendo e foram 
na direção dela, ameaçando-a 
de morte, mas felizmente “só” 
levaram a chave do seu carro.

Ela não estava em vigília e 
nem preparada para aquele 
acontecimento. Por quê? Por-

que ela não sabia e nem es-
perava aquilo. Não tem como 
saber quando o ladrão virá as-
saltar sua própria casa. Nesse 
caso, nem era sua casa, mas 
também foi vítima pelo moti-
vo da surpresa.

Em Lucas 12.35-40, Jesus 
nos alerta mais uma vez so-
bre estarmos em vigília e pre-
parados para a volta do Filho 
do Homem.

Mas podemos perguntar: 
como me mantenho vigilante? 
A resposta é: buscando conhe-
cer cada vez mais o Senhor, 
lendo e meditando nas Escri-
turas constantemente, viven-
do (praticando) aquilo que 
aprendemos na sua Palavra e 
orando ao Senhor sem cessar.

Que possamos gravar esse 
alerta, esse mandamento de 
Jesus em nossos corações e 
praticá-lo no nosso dia a dia.

Carlos Alberto Silva (Brown)
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Artigo

Perspectivas para 2020
Roland Körber

Grandes expectativas para 
2020!

Percebemos ao longo dos 
últimos 10 anos uma mu-
dança significativa no perfil 
da Ibasp. Numerosos antigos 
membros deixaram a igreja 
por várias razões, e muitos no-
vos chegaram. Essa mudança 
ainda se acentuou em fins de 
2019, com o ingresso de quase 
20 novos membros por trans-
ferência e batismo, além de 
outros que chegaram durante 
o ano, e os resultados mar-
cantes da Feira de Natal com 
seu maciço envolvimento dos 
membros e o grande número 
de visitantes que atraiu.

Tudo isso nos obriga – e 
que feliz obrigação! – a pla-
nejar as atividades da Ibasp 
para 2020 de forma total-
mente nova. Eis aqui alguns 
pontos que necessitarão de 
particular atenção:

A liderança da Ibasp está 
cada vez mais idosa e há ca-
rência de sucessores de meia-
-idade. Fica o desafio de en-
volvimento para esse grupo e 
o alerta para os jovens de que 
sua vez está chegando.

Há grande necessidade de 
um programa de discipulado, 
principalmente para os novos 
membros. Um recurso muito 
utilizado em outras igrejas 

para essa finalidade são os 
pequenos grupos domicilia-
res, mas além da necessidade 
de colaboradores para isso 
existe ainda a indefinição de 
locais e horários adequados. 

O culto vespertino tende 
a ganhar importância com a 
mudança do perfil dos mem-
bros. Para isso há necessi-
dade de uma equipe estável, 
sem sobrecarga e, se possível, 
sem prejudicar o culto matu-
tino. Precisará ser criado um 
bom equilíbrio entre dois ho-
rários e estilos, sem com isso 
comprometer a unidade da 
igreja. Isso também se refle-
tirá no atendimento aos ado-
lescentes e juniores e na pro-
gramação de EBD – portanto, 
bastante trabalho pela frente. 
Provavelmente o ano de 2020 
será de experiências e tran-
sição nesta área, requerendo 
de todos muita boa vontade, 
compreensão e colaboração 
com ideias e participação.

Outras palavras-chave 
para 2020 serão consolidação e 
crescimento, ambas aplicadas 
à vida espiritual de todos e 
também à estrutura da igreja.

Na área de evangelismo e 
missões contamos com pre-
visão de bastante movimen-
to nas redondezas da igreja 
como fruto da Feira de Natal. 

Assim, haverá necessidade de 
pessoas com o dom de evan-
gelismo e relação humanas – a 
confirmação (consolidação!) 
da imagem amigável que a 
Ibasp já possui. Ao mesmo 
tempo existe a visão missio-
nária para campos distantes 
(Rincón, ticunas e talvez ou-
tros) e a intenção de alguns 
dos nossos jovens em se dedi-
car pessoalmente a tais minis-
térios, necessitando de apoio.

Na administração financei-
ra poderá haver necessidade 
de generosidade dos mem-
bros além do comum e, no 
planejamento de novos com-
promissos, de sabedoria para 
equilibrar prudência e fé.

Assim, livremo-nos de tudo o 
que nos atrapalha e do pecado 
que nos envolve e corramos com 
perseverança a corrida que nos 
é proposta, tendo os olhos fitos 
em Jesus, autor e consumador 
da nossa fé. ... Fortaleçam as 
mãos enfraquecidas e os joelhos 
vacilantes. Façam caminhos re-
tos para os seus pés, para que o 
manco não se desvie; antes, seja 
curado (Hb 12.1-2,12).

A propósito, esse capítulo 
de Hebreus 12 contém ainda 
muitas outras recomenda-
ções que poderão ser úteis 
para a Ibasp 2020. Vale a pena 
examinar.




