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Palavra inicial

Queridos irmãos, 
Chegou o segundo número da revista IBASP, falando das ativi-

dades desenvolvidas em 2020 pelos ministérios e pelos departa-
mentos da nossa amada igreja.

Esta edição será virtual, como, aliás, quase tudo neste ano. Co-
locamos em oração os nossos planos para 2020, dedicando-nos a 
Deus, mas o Senhor nos lembrou do que está escrito em Provérbios 16.9:

Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor 
determina os seus passos.

A pandemia de covid-19 nos lembra como somos insignifi can-
tes e pequenos. Nós, na Ibasp, também tivemos de aprender a ser 
igreja em tempos de isolamento social. Optamos por cancelar to-
dos os eventos presenciais, por menor que fosse o público, não pela 
exigência da lei, mas pelo respeito aos membros e pelo testemu-
nho perante a comunidade.

Nada substitui a comunhão entre irmãos, o abraço amigo, o sor-
riso sincero no rosto, o som do louvor ecoando pelo templo, mas 
Deus nos deu ferramentas para que, mesmo afastados uns dos 
outros, pudéssemos manter as atividades. Aliás, mostrou-nos tam-
bém que nossas mídias sociais atingem mais do que o dobro de 
pessoas do que somente as atividades presenciais.

Pela graça de Deus, a comunidade Ibasp foi muito pouco atingi-
da – pouquíssimas pessoas foram afetadas pela pandemia. Ainda 
assim, tudo o que passamos serviu para moldar uma nova Ibasp, 
com irmãos desenvolvendo o evangelismo pessoal, utilizando as 
novas mídias para atingir o maior número de pessoas com o evan-
gelho e sendo um porto seguro para quem nos procura, na vizi-
nhança ou onde Deus nos colocar.

Em 2021, não sabemos por quais difi culdades teremos de passar 
como indivíduos e como igreja. Com ou sem 
vacina, Deus tem um plano para cada um de 
nós e para a Ibasp. A nossa parte é confi ar 
e colocar este plano em prática. Assim, pre-
sencial ou virtualmente, a Ibasp continuará 
sendo uma Igreja Bíblica, que Acolhe, Serve 
e Proclama o nosso Deus.

ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR!

Joaquim
Presidente
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Artigo

BÍBLICOS, ACOLHEDORES, SERVOS, PROCLAMADORES
Pr. Wilson

Ao longo de 2020, ouvimos e lemos mui-
tas vezes que, como Ibasp, queremos 

ser uma Igreja Bíblica, Acolhedora, Serva e 
Proclamadora. O que isso implica?

Igreja
A igreja é uma instituição planejada por 

Deus ou pelos homens? É possível viver com 
Deus, mas fora da igreja? 

O próprio Jesus criou a igreja: “Eu lhe 
digo que você é Pedro, e sobre esta pedra 
edificarei a minha igreja...” (Mt 16.18, itálico 
nosso). Ser humano nenhum seria capaz de 
conceber uma comunidade assim, cujo ob-
jetivo seria viver em paz com Deus e com o 
próximo. Para isso, é preciso deixar o Eu de 
lado – e ser humano nenhum é capaz de fa-
zer isso por conta própria.

“A Deus” e “uns aos outros” são as pala-
vras de ordem na igreja. O “eu” vem no fim 
da fila, e mesmo então apenas para reco-
nhecer que “eu sou pecador” e “eu não pos-
so fazer nada sozinho”.

Quanto à segunda pergunta: se a igreja 
por definição precisa do “uns aos outros”, en-
tão requer pessoas – e quanto mais, melhor: 
“Quando um membro sofre, todos os outros 
sofrem com ele; quando um membro é hon-
rado, todos os outros se alegram com ele” 
(1Co 12.26). Há pessoas que precisam de mim!

Bíblica
Ser bíblico não é apenas ter um pastor 

que prega mensagens de conteúdo teolo-
gicamente perfeito e membros que estejam 
familiarizados com a Palavra de Deus, crian-
ças afiadas nas histórias que ouvem na EBD 

e jovens que saibam muitos versículos bíbli-
cos de cor. Ser bíblico é, acima de tudo, ter um 
modo de vida coerente com nosso discurso. 

Acolhedora
Para ser acolhedor, não basta cumpri-

mentar os visitantes com simpatia e cari-
nho. Isso é ser receptivo. Também precisa 
ir além de preocupar-se e dar apoio aos 
irmãos da comunidade e passar a incluir 
cada próximo. Isso requer cultivar e apro-
fundar a comunhão, não só conversando, 
mas demonstrando real cuidado com as 
pessoas, ainda que isso nos custe esforço, 
dinheiro, tempo, paciência.
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Serva
O conceito de servir é bonito; o que “estra-

ga” é o fato de ser uma ordem, e não uma 
opção: “Cada um exerça o dom que recebeu 
para servir aos outros...” (1Pe 4.10). Deus dá 
dons e talentos para construir a igreja, não 
para usarmos na profissão e na vida pesso-
al. Reter o dom que o Espírito Santo nos dá 
não seria apropriar-se do que não nos per-
tence? Exercer esse dom na igreja agrada a 
Deus e alivia a carga dos outros.

Proclamadora
Levar a mensagem do amor de Deus aos 

perdidos não é tarefa específica do pastor. 
Não é algo que se faz apenas em programa-
ções evangelísticas da igreja. Não é preciso 
chamado especial, pois é tarefa de cada 

cristão. Para ser proclamador, não precisa 
saber falar bonito nem conhecer a Bíblia de 
cor. Proclamar é deixar que as pessoas ve-
jam, sintam e ouçam a diferença que Jesus 
faz em nossa conduta, decisões, palavras, 
ética, trabalho etc. 

Assim, é preciso sempre avaliar-se:
• Quero realmente fazer parte da igreja?
• Gasto meu tempo em conhecer e es-

tudar a Bíblia no dia a dia?
• Estou disposto a não só receber amor 

e cuidado, mas também amando e 
cuidando?

• Estou convicto de que posso agradar 
a Deus por meio do meu serviço na 
igreja e levar outros a glorificá-lo?

• Compartilho com outros a transforma-
ção que Cristo operou na minha vida?
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Matéria da capa

EM TODO TEMPO, DEUS É BOM!
Doris

Não faltaram mudanças em 2020, e ao 
mesmo tempo é um desafio escrever so-

bre isso sem apelar para clichês que a essa 
altura todos estão cansados de ouvir e ler. 

Em março, a igreja começou a sentir os 
primeiros sinais da ameaça que tomou con-
ta do planeta: mesmo com as programações 
ainda a pleno vapor, começou-se a falar de 
álcool em gel, manter distância, evitar con-
tato físico... E então, de uma semana para 
outra, tudo mudou.

Com a igreja fechada para programações 
presenciais, foi preciso correr (e rápido) atrás 
de soluções para não parar de vez. Aos pou-
cos, as opções foram aparecendo: YouTube, 
vídeos do arquivo, redes sociais, Zoom... Do 
primeiro culto online, feito no “improviso”, até 
a última celebração do ano, muita aventura. 
Mais detalhes sobre essa epopeia na maté-
ria “Cultos online”, na pág. 12. 

Também os diversos grupos começaram a 
se movimentar, com aulas de EBD gravadas 
em vídeo (destaque para a bem-sucedida 
série sobre “Saúde emocional e espirituali-
dade”!), encontros de mulheres e homens 
pelo Zoom, devocionais de quarta-feira no 
YouTube, conversas entre líderes e adoles via 
chamada de vídeo do WhatsApp etc.

No entanto, a preocupação não foi só com 
programas, mas principalmente com pesso-
as. Os cultos online atendiam boa parte da 
igreja, mas os idosos, sem desenvoltura para 
lidar com tecnologia e muitas vezes também 
sem internet em casa, acabaram isolados. 
Houve mobilização para ajudar quem não 
podia sair de casa, p.ex. fazendo compras, 
pagando contas ou ajudando a assistir o cul-
to aos domingos. Em agosto, um grupo deci-

diu levar um pouco de comunhão, por meio 
de uma serenata em que se celebrou até a 
ceia do Senhor! (Tem fotos na pág.13 e 14).

Muitas programações tradicionais foram 
canceladas. Talvez a mais lamentada delas 
tenha sido a Feira de Natal, tão marcante 
no ano anterior. Não houve uma bela festa 
de aniversário da igreja, nem coro cantando 
ao vivo nos cultos. Piqueniques, conferências 
missionárias, acampadentros, almoços, in-
tercâmbios, viagem missionária, semana de 
música, crianças na cozinha fazendo mis-
sões... o calendário que no fim do ano ante-
rior parecia tão lotado de repente ficou vazio.

Foi um lembrete duro de que quem real-
mente faz e executa planos é Deus. E toda 
essa incerteza continua em 2021. A agenda 
de eventos foi preparada, mas com um novo 
senso de humildade e dependência do Se-
nhor. Ele conduziu e conduzirá tudo de acor-
do com a sua soberana e sábia vontade.

Mas nem tudo foram notícias tristes. A 
obrigação de transmitir cultos online abriu 
os olhos da igreja para a porta escancara-
da da internet. A oferta de Ação de Graças 
de 2020 será investida em ampliar esse al-
cance (veja texto na pág. 15). Muitas pesso-
as novas têm procurado a igreja, e a “família 
Ibasp” está crescendo e se multiplicando. 
Nascimentos, casamentos e novos membros 
movimentam o cenário (confira as fotos na 
pág. 18!). E, para o próximo biênio, a liderança 
recém-eleita (pág. 7 e 8) se ocupa em conti-
nuar conduzindo a igreja de acordo com a 
vontade de Deus. 

Assim, em retrospecto, a certeza da Ibasp 
continua uma só e sempre a mesma: em 
todo tempo Deus é bom!
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LIDERANÇA

Pr. Wilson
Pastor titular

Joaquim
Presidente

Roland
Decano

Valdir
Diretor

Beto
Diretor

Elke
Diretora

Duddu
Diretor

Hartmut
Diretor

Fit
Diretor

Erika
Diaconisa

Marlene
Diaconisa

Kevin
Obreiro

Klaus
Diácono

Alex
Diácono

Esta é a nossa liderança para este ano. O pastor é responsável pela liderança espiritual 
da igreja, ajudado pelo obreiro. O presidente é o representante legal da igreja e, junto com 
os diretores, conduz o dia a dia da pessoa jurídica Ibasp. O decano é líder dos diáconos, 
que assistem o pastor em suas tarefas relacionadas ao corpo de Cristo.
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Ruth
EBD adultos

Betina
EBD e culto infantil

Duddu e Gabi
Juniores

Henrique e Camilla
Adolescentes

Stephan
Jovens

Pedro
Jovens

Erika
Mulheres

Adriano
Homens

Doris
Música

Traudi
Ação Social

Wilson e Lilita
Casais

Marcos
Som e Mídia

Brown
Diácono/Comunicação



9

Notícias

A IBASP E A RÁDIO TRANS MUNDIAL

Você conhece a Rádio Trans Mundial 
(RTM)? Se você for um dos membros 

mais antigos da Ibasp, certamente sim. Já 
se nos encontrou só há pouco tempo, como 
é o caso de muitos de vocês hoje, talvez não. 
No entanto, a RTM tem uma história de 
mais de 50 anos de parceria com a Ibasp. 
As dependências da Ibasp serviram de ber-
ço para a RTM, e vários dos nossos mem-
bros sempre tiveram um intenso envolvi-
mento com ela desde que ela nasceu, o que 
continua assim até agora. 

Surgimento
Em 1969, quando se começou a falar no as-

sunto, nosso pastor da época, Helmuth Fürs-
tenau, foi quem mais incentivou a criação de 
mais essa missão. Na maior parte do tempo 
ao longo da história e até agora, membros da 
Ibasp têm trabalhado nos escritórios da RTM, 
e alguns fizeram parte de sua diretoria. Nosso 
irmão Hartmut Glaser foi por décadas o pre-
sidente da RTM, e hoje Valdir Pydd, também 
membro da Ibasp, é seu diretor-executivo. 
Outra parceira da RTM desde o início – e tam-
bém da Ibasp – é a Igreja Evangélica Livre 
(IEL), cujo templo é hoje vizinho das instala-
ções da RTM. Vamos então apresentar a você 
essa obra missionária:

Rádio
A RTM é uma produtora brasileira de 

programas radiofônicos evangélicos ligada 
à rede mundial de emissoras evangélicas 
chamada Trans World Radio (TWR), esta 
com sede nos Estados Unidos.

A RTM foi fundada no início de 1970 por 
um grupo de alemães evangélicos, por ini-
ciativa do ramo alemão da TWR (Evange-
liumsrundfunk – ERF), inicialmente para 
produzir programas em língua alemã desti-
nados a anunciar o evangelho à população 
teuto-brasileira no sul do Brasil. Em breve, 
porém, sua atuação se expandiu também 
para o português. Em seus tempos iniciais, 
marcou época na RTM seu programa infan-
til “Criança Feliz”, criado por Marli Spieker, 
esposa de Edmund Spieker, primeiro secre-
tário-executivo da RTM.

Alcance Internacional
• A RTM iniciou suas atividades em de-

pendências emprestadas pela Ibasp. Algum 
tempo depois, mudou-se para uma casa 

Roland

Marli Spieker e crianças participantes do Criança Feliz

Edmund 
e Marli 
Spieker, 
pioneiros 
da Rádio 
Trans 
Mundial
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alugada e finalmente para instalações pró-
prias construídas para 
esse fim na zona sul de 
São Paulo, onde man-
tém seus escritórios e 
estúdios de gravação. 
Assim sua obra foi 
crescendo e se conso-
lidando ao longo dos 
anos. Seus programas 
foram inicialmente e 
continuam sendo irra-
diados por uma potente emissora de onda 
média pertencente à TWR e situada na 
ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas 
(no mar do Caribe), de onde alcança toda 
a região amazônica e além. Há também 
retransmissão dos programas por numero-
sas estações locais conveniadas espalhadas 
pelo território brasileiro. A partir de 2003, a 
RTM também operou por cerca de 15 anos 

uma emissora de onda curta em Santa Ma-
ria – RS. Essa emissora acabou encerrando 
suas atividades em razão de obsolescência 
técnica. Em compensação, hoje os progra-
mas são transmitidos adicionalmente por 
meio dos diversos recursos da internet, po-
dendo ser acessados pelo celular.

Diversificação
Sua atividade se diversificou, passando a 

incluir a edição e publicação de livros evan-
gélicos e a oferta de cursos bíblicos por cor-
respondência, hoje dirigidos principalmente 

a presidiários. Outra 
área de atuação é a 
produção e transmis-
são de programas de 
rádio em línguas indí-
genas, com destaque 
para a tribo ticuna, ra-
dicada na fronteira do 
Brasil com a Colômbia 
e o Peru. Para este fim, 
a RTM possui naquela 

região um estúdio e uma emissora.

Sustento
O sustento financeiro da RTM provém ex-

clusivamente do Brasil, consistindo em sua 
maior parte de donativos dos seus associados 
e, em parte, da venda de suas publicações.

Construção da sede da RTM

Inauguração da sede 
na rua Épiro em São 
Paulo, capital

Equipe RTM de 2019
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O MINISTÉRIO DE MULHERES E SEUS BAZARES

Como aconteceu com qua-
se tudo o que se fez ao 

longo deste ano de pandemia, 
também o nosso tradicional 
bazar ofereceu um bocado de 
surpresas, e aquele esquema 
com que nos acostumamos 
ao longo dos anos de repente 
não funcionou mais. Na ver-
dade, as razões foram duas: 
a dificuldade de acesso por 
causa da pandemia, que ten-
tamos resolver em parte por 
meio de vendas online, e as 
grandes mudanças no nos-
so público. Nossos “alemães” 
quase desapareceram, e os 
novos membros que hoje nos 
alegram tanto têm outras de-
mandas. Assim, muito do que 
antes se vendia quase por si 
não atrai mais tanto, e temos 
de aprender a lidar com isso. 
Mesmo assim, ainda pode-
mos dizer que o resultado foi 
bom – um pouco menor que 
os anteriores, mas essas osci-
lações são normais. 

As vendas online também 
sofreram com a apresentação 
pouco eficiente dos artigos, 
mesmo com boas fotos no ca-
tálogo. Fez falta a oportunida-
de de apalpar os objetos, tirar 
dúvidas, avaliar tamanhos 
etc. É preciso lembrar, porém, 
que tudo isso teve de ser feito 
meio “no susto” e no improviso, 

Elsa

SALA DE ORAÇÃO

Esse ano, não foi possível comemorarmos como gos-
taríamos os 94 anos da IBASP. Mas Deus, na sua in-

finita bondade, e sabedoria fez a melhor festa, que po-
deríamos ter. Com a tecnologia nos aproximou. Com as 
mensagens, nos fortaleceu, e nos usou, para que interce-
dêssemos por irmãos. E a sala de oração, se transformou 
num encontro de famílias, e membros preocupados em 
orar, e agradecer a Deus, pelas bençãos recebidas.

“Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu es-
tou no meio deles.” (Mateus 18:20). Louvado seja Deus.

de modo que se pode esperar 
que, com mais tranquilidade 
no preparo, o efeito seja me-
lhor se houver necessidade de 
uma repetição. Provavelmen-
te também teremos de apren-
der como divulgar melhor a 
iniciativa e seu conteúdo. 

Já o bazar de Natal trou-
xe ótimos resultados apesar 
da frequência limitada pelas 
circunstâncias atuais. Geleias, 
biscoitos e pães sempre têm 
boa saída, bem como os en-
feites e artigos natalinos.

Uma atitude exemplar que 
algumas das nossas irmãs 
mostraram foi uma espécie 
de “compra inversa”, ou seja, 
pagaram antecipadamente 
uma determinada soma para 
só depois escolher o que inte-
ressasse – e, em alguns casos, 
não fizeram uso total da ver-
ba, deixando a sobra como 

oferta. Agradecemos muito 
essa atitude, que talvez valha 
a pena incentivar, inclusive 
por motivos práticos. Assim, 
certamente podemos esperar 
novidades para o próximo ba-
zar – com boa expectativa!

Ah, e o que fazemos com 
os valores conquistados? 
Missões por meio de ajuda 
no sustento de missionários 
e seminaristas, e também 
uma contribuição à casa 
de apoio mantida pela Con-
venção Batista do Estado de 
São Paulo, que atende en-
fermos e familiares que vêm 
de outros estados para tra-
tamento em São Paulo.

Fica, assim, nosso convite 
para você se envolver nes-
ta missão no próximo bazar, 
seja presencial, seja on-line. 
Aguarde, aproveite e benefi-
cie outros que precisam!

Cecília
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O sonho de transmitir os cultos da Ibasp 
é antigo, e até o início da pandemia era 

feito somente em eventos especiais e de for-
ma bem amadora.

Porém, desde o início do isolamento so-
cial e o cancelamento dos cultos presen-
ciais na Ibasp, foi necessário preparar uma 
solução com melhor qualidade.

Para isso, a equipe de som e imagem mon-
tou uma solução 
temporária com 
equipamentos em-
prestados e itens 
adquiridos em lojas 
online. Não foi algo 
definitivo, mas foi o 
suficiente para atin-
gir o objetivo: uma 
câmera fotográfica, 
2 placas de captura, 
um celular e cabos 
HDMI foram o ne-
cessário para que 
no dia 9 de agosto 
de 2020 pudésse-
mos fazer a primei-
ra transmissão ao 
vivo do culto.

Os desafios dessa solução eram grandes: 
regular a qualidade do som e imagem, lidar 
com um computador que travava e câmeras 
que desligam sozinhas, entre outros desafios.

A equipe era pequena e não seria capaz de 
assumir mais tarefas durante o evento. Porém 
Deus enviou voluntários para ajudar a operar 
na transmissão e ao todo 8 pessoas foram 
acrescidas à equipe de som e imagem.

Transmitir um culto ao vivo é algo bem 

difícil. A percepção de quem está dentro do 
templo é muito diferente de quem está as-
sistindo remotamente. O mais importante 
na transmissão é a qualidade do som. Sem 
som, a imagem não faz sentido. Além disso, 
usar diversas imagens de ângulos diferen-
tes também é importante para que quem 
está assistindo se sinta dentro do evento.

Todo trabalho valeu a pena. A equipe 
aprendeu muitas coisas e amadureceu bas-
tante. Com as transmissões regulares na in-
ternet, é possível ver o alcance que elas têm. 
Pessoas de outras cidades, estados e até 
fora do Brasil que antes não podiam parti-
cipar do culto, agora podem. E não apenas 
para os membros da Ibasp, mas a transmis-
são dos cultos se tornou uma ferramenta 
para alcançar familiares e amigos que não 
tinham disposição de ir a um culto.

CULTOS ONLINE
Duddu
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Quando se pensa em igreja, sempre vêm 
à mente palavras como proclamação, 

ensino, serviço e comunhão. Durante o ano 
de 2020, por causa das diversas restrições 
que a pandemia impôs, foi preciso colocar 
em prática a criatividade para alcançar es-
tes objetivos tão importantes para o cresci-
mento da igreja.

A comunhão presencial foi um dos aspec-
tos mais sentidos por todos, principalmente 
pelos queridos idosos, que precisaram man-
ter-se isolados para preservação de sua 
saúde física. Pensando nisso, um grupo 
de irmãos da Ibasp organizou-se para 
levar um pouco de carinho, a Palavra 
de Deus e a comunhão para alguns 
idosos da igreja. 

Seguindo os protocolos de seguran-
ça, o grupo teve a oportunidade de vi-
sitar o casal Alberto e Ester Klein e a 
irmã Betty Korth. A alegria em seus 
rostos foi marcante, demonstrando a 
importância que a igreja e a comu-
nhão com os irmãos têm para eles. 
Depois de alguns hinos em português 

e alemão, o pr. Wilson trouxe 
uma breve meditação na Pala-
vra de Deus, levando consolo e 
ânimo aos visitados. Por fim, to-
dos participaram da Ceia, para 
que, como família na fé, pudes-
sem recordar o sacrif ício de Je-
sus na cruz pela humanidade.

Pequenos momentos como 
esses são uma inspiração para 
todos, pois fazem relembrar que 
pequenas atitudes em direção 
ao próximo podem ser de gran-

de bênção para as duas partes envolvidas. 
Quem pôde participar destas visitas sen-
tiu-se alegre e grato por poder levar cari-
nho e atenção a outros irmãos, demons-
trando de forma prática o que é acolher, 
amar e cuidar. Também despertou a lem-
brança de que ser igreja é ser família, é 
envolvimento na vida e nas necessidades 
dos nossos irmãos, é estender a mão para 
acolher e cuidar, é amar ao próximo como 
Deus nos amou. 

SERENATA PARA OS CONFINADOS
Lilita
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AÇÃO DE GRAÇAS NA PANDEMIA
Doris

Fazer um culto de Ação de Graças com 
oferta especial em meio às muitas restri-

ções de uma pandemia foi um dos grandes 
desafios da turma responsável pela organi-
zação dos cultos. Normalmente realizado 
em agosto, por ocasião do aniversário da 
igreja, em 2020 o culto ficou para dezembro, 
quando já era possível ter culto presencial.

A primeira decisão foi escolher uma “mú-
sica do mês” e transformar o costumeiro 
momento de intercessão em hora de agra-
decer. A cada domingo, depois de a con-
gregação entoar “Por tudo que tens feito”, 
a pessoa escalada pelo ministério de inter-
cessão enfocava um ou mais motivos bem 
específicos para a nossa gratidão.

No dia 13 de dezembro, chegou a hora 
do culto especial, organizado pela Elke. Ao 

longo da semana, membros e frequentado-
res da Ibasp puderam enviar seus motivos 
pessoais de gratidão, que foram reunidos e 
apresentados no telão durante o culto, en-
tremeados por mais cânticos de gratidão, 
orações e pequenos testemunhos. Como 
ponto alto, um dos motivos de gratidão foi 
trazido ao vivo para a igreja, quando os pais 
levaram o pequeno Lucca para ser apresen-
tado à igreja e ao Senhor.

Além da campanha para levantamento 
da oferta feita durante o mês inteiro pelas 
redes sociais, neste culto do dia 13 os presen-
tes puderam entregar pessoalmente a sua 
contribuição. O valor arrecadado será inves-
tido nas melhorias necessárias na atuação 
online da igreja (transmissão de cultos, pro-
dução de conteúdos etc.).
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CESTAS DE NATAL PARA A TERCEIRA IDADE

Uma característica forte 
da Ibasp sempre foram 

as comemorações, e uma 
delas é a comemoração 
do 1º Advento, junto com 
a Terceira Idade. Fazem 
parte deste grupo pessoas 
com longa vivência na igre-
ja, que tem raízes alemãs 
e participam desta festa 
com muita alegria. Trata-se 
de uma confraternização 
informal, com a participa-
ção ativa de vários senio-
res, muita música natali-
na, também em alemão, e 
sempre uma palavra pastoral para preparar 
os corações para a chegada do Natal e lem-
brando a segunda vinda de Cristo.

Claro que o ambiente é sempre decorado 
de acordo, não faltando biscoitos natalinos, 
Stollen e outras guloseimas, e, obviamente 
o “Kaffee” com leite.

No entanto, a pandemia impediu muitos en-
contros, inclusive a tradicional comemoração 

do Advento. Porém, 
o grupo de Mulhe-
res Cristãs em Mis-
sões, que sempre 
esteve à frente da 
comemoração, trou-
xe sugestões muito 
criativas para que 
o grupo de Terceira 
Idade, que já ultra-
passou os 80 anos 
de idade, não ficas-
se esquecido nes-

ta época e pudesse festejar, 
mesmo que desta vez de for-
ma diferente.

Além das ideias criativas, 
muitos corações bondosos 
ofertaram e assim pôde ser 
preparada uma cesta para 
cada pessoa ou casal.

Com muito carinho e 
amor, as cestas ficaram 
bem recheadas de biscoi-
tos natalinos, nozes, frutas 
secas, panetones, chás etc., 
e um exemplar do “Presen-
te Diário” em letra grande.

As cestas foram entre-
gues por irmãs que moram próximo destes 
irmãos e foram recebidas com muita ale-
gria e gratidão. Para quem mora em um lar 
de idosos, a cesta foi entregue onde era per-
mitido, ou então substituída por um mimo 
referente à época natalina, para aquecer o 
coração dos nossos irmãos idosos.

Marlene
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ANO DE MUITO TRABALHO NOS NÚCLEOS SOCIAIS
Doris

A pandemia de covid-19 obrigou também 
os núcleos sociais a suspender o aten-

dimento interno a crianças e adolescentes, 
mas as lideranças das quatro instituições se 
desdobraram para continuar dando apoio 
às famílias atendidas. 

Em Diadema, os educadores produziram 
vídeos e atividades para as crianças realiza-
rem em casa. Além do material didático, as 
famílias recebiam também cestas básicas e 
outros itens de primeira necessidade. A en-
trega era feita pela própria equipe do Nú-
cleo, que assim aproveitava para cultivar o 
vínculo com seus atendidos. 

Além dos kits regulares com cesta básica 
e produtos de higiene, o núcleo Criança Feliz
pôde fazer algumas entregas especiais: ovos 
de chocolate, material escolar, roupas de 

frio... Em dezembro, ao todo 25 kg de alimen-
tos benefi ciaram 120 crianças e adolescentes 
com seus familiares. Além disso, neste mês 
as parcerias permitiram atender famílias ca-
rentes cadastradas no Centro de Referência 
em Assistência Social (CRAS) Mont Serrat, 
que abrange vários bairros de Cotia.

No Instituto Atos, o projeto liderado 
pelo Pr Reinaldo em Cangaíba, as ofertas 
levantadas no bazar das mulheres permi-
tiram entregar a cada criança um pacote 
natalino com panetone, doces e um livro. 
Já a Clave de Sol, em Itapecerica da Serra, 
promoveu um drive-thru na porta da insti-
tuição. As famílias passavam de carro para 
que as crianças recebessem seu presente 
de Natal, que incluía Bíblia, material de 
pintura e um panetone.

Nem a máscara esconde a 
alegria de receber o presente 
em Cangaíba

Drive-thru na Clave de Sol

Parcerias com empresas viabilizaram 
muitas doações em Cotia

Encerramento do ano ao ar livre 
em Diadema

Confi ra mais fotos na 
galeria
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CASAMENTO

NOVOS MEMBROS

Fred e Maureen Daniel e Manu Joyce

NASCIMENTOS

16.01
Deborah Beth

PERFIL - Eu, Kevin, nasci em um lar cristão e sempre estive envolvido na igre-
ja. Fui batizado ainda criança, mas só aos 20 anos realmente entendi o que 
significa viver com Cristo. A Jéssica, por outro lado, não teve a mesma opor-
tunidade de nascer em um lar cristão. Jesus resgatou ela das trevas quando 
estava com 22 anos, em 2014, e desde então ela tem sido uma bênção por 
onde passa. Nós nos conhecemos em um evento da igreja dela e foi amor à 
primeira vista de ambos os lados — Deus foi muito bondoso comigo (Kevin). 

Em relação ao chamado para o ministério, Deus já havia tocado 
meu coração algumas vezes, porém a confirmação veio durante nos-
so namoro, em um período de discipulado com o pastor da igreja à 
qual a Jéssica pertencia na época. Desde sua conversão, ela já sentia 
que devia fazer algo a mais pelo Reino. Assim, em um acampamen-
to de jovens, durante uma vigília, nós entendemos que precisávamos aceitar o chamado. Se-
guindo o direcionamento de Deus, nos formamos em Teologia pela Faculdade Batista Pionei-
ra no fim de 2020 e agora estamos servindo nessa igreja tão amada e querida. Nosso desejo é 
que Deus nos use conforme a vontade dele, pois ela é boa, perfeita e agradável.

20.03
Lucca

19.09
Guilherme e Camila

Kevin e Jéssica
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FALECIMENTOS

Waldemar Grünheidt                 * 29.06.1929 - † 01.02.2020
O irmão Waldemar nos deixa a lembrança de uma pes-

soa sempre alegre e bem-humorada. Mesmo em idade 
avançada e já com a saúde enfraquecida, fazia questão 
de vir ao culto sempre que possível.

O Senhor o levou para casa em paz e sem dor. Deixa os 
filhos Walter (que mora na Alemanha), Marli e Elaine, além 
de netos, bisnetos e amigos.

Ursula Bender                * 26.03.1957 - † 11.03.2020
A nossa querida missionária Ursula Bender foi liberta do 

sofrimento e da doença e finalmente se encontra na pre-
sença de seu Rei, como gostava de dizer. Para a Ibasp, é 
um privilégio ter acompanhado seu trabalho durante tanto 
tempo e poder contemplar agora seu exemplo de fidelida-
de, entrega e humildade. E que felicidade é saber que um 
dia vamos reencontrá-la!

Muito bem, serva boa e fiel!... Venha e participe da alegria 
do seu Senhor! (Mt 25.21)

Alice Teske          * 23.02.1932 - † 04.06.2020
A irmã Alice tinha um coração missionário, 

e durante muito tempo promoveu uma esco-
la bíblica para crianças em sua própria casa, 
com a ajuda de vários jovens da igreja. A famí-
lia também mantinha uma pequena loja, que 
frequentemente se tornava local de aconse-
lhamento para os vizinhos. 

A irmã Alice foi casada com Werner Teske 
(já falecido), e teve com ele os filhos Rui (fale-

cido), Marion, Cláudio, Werner e Alexandre. Além destes, deixa ainda noras e vários netos e 
bisnetos, além de muitos amigos e irmãos em Cristo.

Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente: eu serei o Deus de-
les, e eles serão meus filhos (Ap 21.7, NTLH).





21

Devocional

O signif icado de esperança está rela-
cionado a conf iança, fé, expectativa 

e perspectiva.
Na medicina, a crise é o momento que de-

fine a evolução de um quadro (para melhor 
ou pior); é manifestação aguda, violenta, re-
pentina de uma doença; apuro, dificuldade, 
ataque e queda. Diz-se que o ideograma chi-
nês traz as ideias de perigo e oportunidade.

Abraão transformou as crises em opor-
tunidades de crescer em esperança (con-
fiança em Deus).

A esperança do fiel aponta para a consu-
mação final de todas as coisas. Os cristãos 
esperam pela alegria incalculável de estar 
com Cristo na glória, por toda a eternida-
de. Neste dia, eles poderão desfrutar de sua 
salvação em seu cumprimento mais ple-
no, com seus corpos glorificados (Atos 23.6; 
Romanos 8.18-25). Por isso, está ligada à fé, 
confiança (Hebreus 11.1; 6.19).

A vida de Abraão, sem dúvida nenhuma, 
é uma inspiração para ter esperança na cri-
se. Apesar de ter deslizes como nós, como 
no caso de Abimeleque e de seu sobrinho 
Ló, o exemplo de Abraão mostra que Deus 
sempre investe na recuperação daqueles 
que fracassam. Sendo chamado aos 75 
anos, já maduro na idade, porém imaturo 
no conhecimento de Deus, Abraão precisou 
sair de Ur dos caldeus para que dele nasces-
se uma nação que habitasse na terra de Ca-
naã. Ele enfrentou algumas crises e venceu 
com esperança inabalável em Deus. Veja 
a situação: teve de partir do atual Iraque e 
viajar aprox. 2.000 quilômetros até Canaã, 
sem meios de transportes modernos como 
nos dias atuais. Na época, viajava-se de 

camelo, cavalo e carroça. Abraão precisou 
esperar até os 100 anos para ver Sara ten-
do Isaque. Imagine, idosos no deserto com 
seus animais e servos, enfrentando perigos 
para obedecer a Deus.

O texto mostra princípios para ter espe-
rança nas crises:

• Em esperança creu contra a espe-
rança - Tudo parecia ir contra ele, pois 
Deus não fez acontecer tudo de uma 
vez. Os caminhos se abriam aos pou-
cos, a cada passo que Abraão dava. 
Teve de esperar pelo tempo certo, até 
pelo silêncio de Deus.

• Não enfraqueceu na fé - Nada pôde 
deixá-lo abatido a ponto de abando-
nar a direção de Deus. Pelo contrário, 
tudo era motivo de crescimento espiri-
tual, tanto que ele se tornou um exem-
plo de esperança e fé para os cristãos.

• Não atentou para o seu corpo amor-
tecido - Aos 75 anos, saiu de Ur dos 
caldeus. Aos 99, Deus o chamou para 
andar com ele e ser perfeito, e então 
aos 100 veio o filho da promessa. Por 
fim, morreu quando estava com 175 
anos (Gênesis 25.7). Abraão andou 
com Deus durante 100 anos, e em 
tudo esse tempo foi abençoado.

• Não duvidou da promessa de Deus - 
Teve certeza absoluta de que Deus era 
fiel para cumprir o prometido. Sem um 
registro escrito dessas promessas, já 
que o Antigo Testamento ainda não 
existia, tinha de lembrar o que Deus lhe 
dizia oralmente de tempos em tempos. 
Essa fé no que Deus dissera, sem ques-
tionamentos e sem colocar obstáculos, 

ESPERANÇA NA CRISE
(Romanos 4:17-22) Pr. Reinaldo
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fez uma diferença inigualável.
• Foi fortificado na fé dando glórias a 

Deus - Abraão era um homem de al-
tares. Em Siquém, levantou um altar 
a Deus pela promessa recebida (Gê-
nesis 12.7,8). Em Betel, lembrou-se da 
comunhão com Deus (Gênesis 13.4), 
e mais tarde voltou para lá a fim de 
adorar a Deus (Gênesis 13.18). Nos car-
valhais de Manre, celebrou um novo 
começo (Gênesis 20.17). Em Gerá, orou 
a Deus por Abimeleque e recebeu 
resposta de Deus à sua adoração e 
oração (Gênesis 22.9). Moriá, o lugar 
da provação, foi o ápice dos testes 
aos quais Abraão foi submetido. Ali, 
foi aprovado por causa de sua espe-
rança de que Deus podia ressuscitar 
Isaque. Na hora da prova, tendo de 
escolher entre Deus e Isaque, Abraão 
optou por obedecer a Deus.

Abraão venceu todas as crises com espe-
rança, mantendo sempre seus olhos fitos na 
glória de Deus, e por isso conservava a ado-
ração e o culto. Via as crises como insignifi-
cantes diante do Deus Todo-poderoso.

Olhando para nós, o que está nos deixan-
do preocupados nas crises? Será a idade? 
A história? O tempo? As enfermidades? Os 
desertos? A solidão? Os inimigos? O desâni-
mo? Abraão não tinha toda a revelação de 
Deus escrita, mas andou com o Senhor e fa-
lava com ele. Hoje temos a revelação com-
pleta de Deus na sua palavra, temos Jesus, 
temos o Espírito Santo que nos guia, temos 
a igreja... Então, o que falta para viver uma 
vida plena de fé profunda com Deus? 

Esta história de esperança nas crises faz 
concluir que algo precisa mudar em nós. De-
vemos fixar os nossos olhos em Cristo, manter 
a nossa vida em adoração contínua e confiar 
nele e em suas promessas, pois “aquele que 
prometeu é fiel” para o cumprir (Hb 10.23).

“Também nos gloriamos nas tribulações, 
porque sabemos que a tribulação produz 
perseverança; a perseverança, um caráter 
aprovado; e o caráter aprovado, esperança. 
E a esperança não nos decepciona, porque 
Deus derramou seu amor em nossos cora-
ções, por meio do Espírito Santo que ele nos 
concedeu” (Rm 5.3-5).

Intercessão

1) Pelo crescimento espiritual 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, discerni-
mento, alegria e saúde em todas as áreas.
3) Pela adaptação do casal trainee Kevin e Jés-
sica e desenvolvimento de seus ministérios
4) 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.
5) Pelos ministérios da Ibasp, que sejam ins-

trumentos para discipulado e crescimento 
de seus membros.
6) Pela divulgação da existência da Ibasp no 
bairro e consequente alcance dos moradores.
7) Por sabedoria para entendermos os propó-
sitos de Deus para a Ibasp nos próximos anos.
8) Que não faltem recursos financeiros e huma-
nos para a continuidade da manutenção da 
Ibasp e dos projetos missionários em Cangaíba 
e na Clave de Sol.
9) Pelo bom uso da tecnologia em tempo de 
isolamento e pelo fim deste isolamento

VAMOS ORAR POR 2021!
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Serviços

CLASSIFICADOS
Atendimento nutricional
Meirejane Costa

 (11) 95827-1227

Designer de sobrancelhas e maquiagem 
profissional
Alexandra Krause

alexandrakrause@uol.com.br
 (11) 96405-5050
 @alexandrakrausemakeClínica de Odontologia e Ortodontia

Alex W. Góes (CROSP 44708)
Elke J. Góes (CROSP 45137)
Stephan J. Góes (CROSP 120082)
Christian J. Góes (CROSP 130750)
Daniele P. S. Lima (CROSP 136544)

jgoesodonto.com.br
@j.goes.odonto

Tatuapé
Rua Restinga, 113 – cj. 206
(11) 2386-7589
(11) 93336-1954
jgoes.odonto@gmail.com

São Miguel Paulista
Rua Severina L. de Souza, 160 – cj. 82
2956-1435
(11) 97665-8125
jgoes.odonto@gmail.com

Bolos cenográficos em biscuit, noivinhos e 
topos de bolos personalizados e exclusivos 
Mônica Günther Montero

Rua Teodureto Souto, 540 - Cambuci, SP
(11) 97999-0881
monicagunthermontero@gmail.com
@monimonteroarteembiscuit
Moni Montero Arte em Biscuit

Atendimento com hora marcada

Pierrotti Imóveis
Assessoria imobiliária, análise de contratos, 
acerto de escrituras e IPTU, acompanha-
mento em cartórios, administração de imó-
veis, outros serviços em geral de imobiliária.
Salete Pierrotti Göltl (Creci 61512)

R. Herval, 798 – Belenzinho
(11) 2693-5126
(11) 99888-4131

Colt Cabeleireiros
Corte, escova, coloração e químicas em geral
Maurício Göltl

R. Herval, 798 – Belenzinho
(11) 2292-7063
(11) 99863-1133
@coltcabeleireiros

Atendimento em domicílio: terças e quar-
tas-feiras.




