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Palavra inicial

Roland
Decano

Olá, amigo leitor!

Bem-vindo à Revista IBASP 2021! Permita-me uma pergunta logo no iní-
cio: você conhece bem a Ibasp? Sabe, não me leve a mal, mas eu arrisco 
duvidar que você a conheça bem. Por quê? Bem, pode ser que você nos 
tenha encontrado há pouco tempo – é hoje a situação de muitos que es-
tão aqui conosco. Se for assim, isso nos alegra muito. (Afinal, hoje o “A” da 
Ibasp quer ser muito mais de “Acolhedora” do que de “Alemã”!) Nesse caso, 
é normal que você ainda não nos conheça bem.

Mas também pode ser que você já esteja aqui há muito tempo, talvez 
há décadas. Também nesse caso me atrevo a crer que você não conhece 
bem a igreja. Como posso dizer isso? Ora, simples: é o meu próprio caso. Sou 
hoje um dos membros mais antigos da Ibasp, e cada vez mais fico perplexo 
com o que observo! Veja bem: é uma perplexidade boa, ao menos na maior 
parte! 

Ao longo destes últimos dez anos (mais ou menos), muitos membros an-
tigos deixaram a igreja pelos mais diversos motivos (felizmente, pelo que 
me consta, nenhum por algum conflito). Foram mudanças de residência, 
conveniências familiares e também – esta é a sombra na paisagem – fa-
lecimentos. Ao mesmo tempo, estamos observando quase uma “invasão” 
(muito bem-vinda, aliás) de gente nova. E no meio disso tivemos a pande-
mia para dificultar nossos contatos. Por isso, mesmo um membro antigo 
como eu acaba conhecendo a igreja menos do que seria de esperar.

Pois bem: então temos aqui agora a nova revista, que veio para ajudar a 
fechar essa lacuna de conhecimento. Aqui você vai encontrar uma porção 
de informações sobre o que e como a Ibasp é, refletida no que fez ao longo 
de 2021 – evidentemente com uma grande participação sua!

Nas páginas a seguir, você vai encontrar informações sobre os ministé-
rios que a Ibasp atende, perfis de pessoas com quem você pode contar, 
também necessidades que observamos e que, esperamos, ofereçam opor-
tunidades para você, além de planos para o futuro.

Com tudo que mudou em nosso ambiente, nós tam-
bém temos de mudar muitos dos nossos procedimen-
tos. Por isso há uma grande reorganização em curso, 
e este é mais um assunto que esta revista aborda no 
desejo de integrar intensamente nossos leitores.

Neste sentido, então, tenha uma boa leitura!



4

Matéria da capa

Quo vadis, Maestro Cardim?

Quando em 2001 a Ibasp celebrou seus 75 
anos de existência, o pastor Hilmar Fürs-

tenau publicou no boletim da igreja um ar-
tigo com o título acima, em que comentava 
a trajetória da Ibasp até aquele momento e 
tentava fazer projeções para o futuro. Era um 
tempo em que a maior parte das nossas ati-
vidades ainda se realizava em língua alemã, 
mas já se percebia que não demoraria muito 
para isso mudar. A igreja também era ainda 
predominantemente composta de famílias 
tradicionais e dos respectivos descendentes, 
e tinha muito pouco contato com sua vizi-
nhança no bairro. Os membros viviam espa-
lhados por toda a cidade, o que dificultava 
os contatos e a comunhão. Internet? Celu-
lar? Para muita gente, o que seria isso?

Desde então passaram-se 20 anos. Para 
se ter uma ideia de como nossa situação 
mudou de um modo que ninguém imagina-
ria naquela ocasião, note-se que hoje quase 
a metade dos membros da IBASP (mais ou 
menos 40%) estão conosco há menos de 10 
anos, e destes, mais da metade há menos de 
cinco anos! Além disso, o que resta da antiga 
igreja “alemã” também é menos da metade 
dos atuais membros – e cada vez mais temos 
pessoas da vizinhança. Aliás, neste aspecto 
tem sido importante a influência do grande 
número de hospitais em torno de nós, com 
seus profissionais, pacientes e visitantes, fora 
as perspectivas de novas congregações em 
Itapecerica e Cangaíba.

Outro aspecto que merece menção é que 
quase metade dos atuais membros vêm de-
monstrando um interesse ativo na vida da 
igreja, colaborando de alguma forma. Se 
descontarmos dos restantes os impedidos 

de participar mais ativamente por razões 
de distância, saúde ou idade, esse número 
aumenta ainda bem mais. Aí só podemos 
dizer: parabéns, Ibasp! Estamos com isso 
bem acima da média das igrejas. É moti-
vo de alegria e gratidão, mas também um 
estímulo para crescer cada vez mais, e isso 
depende de cada um de nós. 

Antigamente a comunhão entre os mem-
bros da igreja baseava-se muito em relacio-
namentos de parentesco, com muitos deles 
vindos de algumas poucas famílias. Com 
isso, muita coisa era bem previsível, e as 
atividades rodavam quase por si, impelidas 
por tradição; por outro lado, também era 
uma rotina pouco produtiva. Isso mudou 
completamente.

Essa grande alteração de perfil natural-
mente gerou um bocado de insegurança e 
a percepção de que aquele esquema “auto-
mático” não funcionaria mais. Até então, a 
liderança da igreja consistia no pastor, que 
tinha um grupo de diáconos como assesso-
res, e numa diretoria administrativa. Entre-
tanto, com algumas exceções, os integrantes 
desses grupos não tinham atribuições bem 
definidas. O resultado dessa estrutura na 
nossa nova situação foi que nos tornamos in-
capazes de fazer frente às atuais demandas 
tanto dentro da igreja, no atendimento aos 
membros, como para fora dela, de marcar 
uma presença atuante na nossa vizinhança.

Diante disso, resolveu-se então promover 
uma grande mudança na estrutura de li-
derança na igreja a fim de criar ao menos 
condições para trabalhar com eficiência – 
evidentemente sem esquecer que isso não 
garante o êxito da igreja como agência do 

Roland Körber
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Matéria da capa

reino de Deus, que depende da graça de 
Deus e da consagração de vida dos mem-
bros. Antes, precisamos fazer a nossa parte 
da melhor maneira possível.

Assim, os diáconos que forem eleitos no 
começo de 2022 deverão receber tarefas cla-
ras na área espiritual, e sua atuação será 
supervisionada por um grupo de presbíteros, 
que serão publicamente identificados e fica-
rão disponíveis para atender às demandas 
dos membros e visitantes, formando o “pres-
bitério” sob a supervisão geral do pastor. 

Já na parte administrativa criou-se a fi-
gura do vice-presidente, que não será um 
mero substituto do presidente em alguma 
emergência, mas dividirá o trabalho com 
ele, devendo ser treinado para provavel-
mente assumir a presidência no futuro. No 
grupo de pessoas que compõem a diretoria 
também haverá cargos específicos, como 

os diretores de patrimônio, responsável pela 
manutenção, financeiro e de proteção de 
dados, além de uma secretaria executiva 
para administrar a rotina diária da igreja. O 
planejamento estratégico da igreja ficará a 
cargo de um Conselho Coordenador, com-
posto do presbitério, do presidente e do vi-
ce-presidente.

Concluindo, então, podemos cantar:

Temos muito a fazer pela frente – nosso 
mundo requer solução;
e se Cristo moldar nossa mente, também 
há de empregar nossa mão.
E assim trabalhar poderemos no poder de 
Jesus, o Senhor,
propagando o tesouro que temos: vida 
nova no seu grande amor!
Ouve e atenta para o centro do teu ser -

eis o que importa: liderança divina ter! 

Joaquim
Presidente

Duddu
Vice-presidente

Wilson
Pastor titular

Kevin
Obreiro/Pastor da

Juventude

Liderança
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Liderança

Adri
Secretária

Fit
Tesoureiro

Doris
Comunicação

Roland
Decano

Brown
Presbítero

Hartmut
Presbítero

Beto
Diácono

Betina
Diaconisa

Samuel
Diácono

Gérson
Diácono

Elke
Diaconisa

Valdir
Diácono
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Liderança

Klaus
Diácono

Paulo
Diácono

Gabi
Crianças

Gabi e Duddu
Juniores

Samuel e Dani
Adolescentes

Júnior
Jovens

Bellinha
Jovens

Guilherme e Camila
Jovens Adultos

Brown
Homens

Lilita
Mulheres

Lilita e Wilson
Casais

Brown e Betina
EBD Adultos
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Liderança

Dani
EBD Infantil

Marcos
Som e mídia

Doris
Música

Traudi
Ação social

Manu
Cozinha

Cecília
Recepção

Kevin
Cajoia

Evelin
Decoração

Beth
Decoração
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Devocional

Todos nós desejamos ter relacionamen-
tos saudáveis, seja na família, entre 

amigos, no trabalho, nos estudos ou na 
igreja. Ter relacionamentos saudáveis em 
pleno século 21 e durante uma pandemia 
é, sem dúvidas, anormal. A frase “nenhum 
homem é uma ilha”, do poeta inglês John 
Donne, parece que nunca fez tanto sentido. 
Até aquelas pessoas que preferiam ficar 
em casa, sem contato com outros, durante 
a pandemia tiveram esse desejo de ter re-
lacionamentos saudáveis. Afinal de contas, 
nós fomos criados para nos relacionarmos 
uns com os outros.

Mas como é possível manter relaciona-
mentos saudáveis e duradouros em um mun-
do onde a mentira reina? Em uma sociedade 
onde as pessoas são egoístas e querem so-
mente ganhar em todos os sentidos? Onde 
até na própria igreja existe esse pensamento?

O apóstolo Paulo escreve para os irmãos 
da igreja de Éfeso alertando sobre a im-

portância de abandonar a mentira e falar 
a verdade ao próximo, pois todos somos 
membros de um mesmo corpo (Efésios 4.25). 
A mentira é uma das maiores inimigas dos 
relacionamentos, pois onde há mentira, há 
também desconfiança. Aristóteles Onassis, 
um magnata grego, disse: “Não ser desco-
berto numa mentira é o mesmo que dizer 
a verdade”. Infelizmente esse pensamento 
tem se tornado o lema de vida de muitas 
pessoas. Porém, nós somos desafiados a 
viver na contramão desse mundo, a aban-
donar as mentiras proferidas e vividas dia-
riamente e não apenas falar, mas também 
viver a verdade. “De fato, vocês ouviram fa-
lar dele, e nele foram ensinados de acordo 
com a verdade que está em Jesus” (Ef 4.21). 
Essa Verdade, quando dita uns aos outros, 
é capaz de transformar qualquer relaciona-
mento quebrado em um relacionamento 
saudável. Basta fazermos a nossa parte.

RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS
Kevin Tehlen

Foto: Felix Rostig
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Missões

MOMENTO MISSIONÁRIO

O Momento Missionário tem como pro-
pósito conscientizar, incentivar, pro-

mover, desafiar, informar, engajar e levar a 
igreja a participar ativamente dos assuntos 
referentes a missões.

A ideia de um momento missionário co-
meçou a ser tratada em conversas com o 
pastor Wilson sobre a necessidade de levar 
a igreja a conhecer os campos missioná-
rios da Convenção Batista Pioneira (Jevam) 
e outros campos espalhados pelo mundo 
e, quem sabe, abrir a visão para ir ou para 
contribuir para algum campo.

Como discípulos de Jesus, sabemos do 
chamado e da responsabilidade que ele 
nos deixou para proclamarmos o evangelho 
a toda criatura e, como seu povo, sua igreja, 
devemos respirar missões, seja orando, seja 
testemunhando no campo específico, seja 
em nossa vida diária, testemunhando atra-
vés de nossas profissões ou nas escolas ou 

para nossos vizinhos, ou ainda em situações 
inesperadas que Deus nos proporciona, 
mas também contribuindo financeiramen-
te em projetos em que irmãos nossos estão 
em tempo integral para levar o evangelho a 
uma região determinada.

O Momento Missionário é para sempre 
lembrarmos da nossa missão de proclamar 
o evangelho e discipular as pessoas nos ca-
minhos do nosso Senhor Jesus e acompanhar 
aqueles irmãos que estão longe nessa mes-
ma missão e que precisam de nosso apoio.

Ore, contribua, promova e/ou adote um 
campo missionário.

Que nosso Deus permaneça em nossos 
corações, para estarmos sempre dispostos a 
cumprir essa missão que foi dada pelo nos-
so único Senhor Jesus Cristo.

Brown

Foto: Ben White
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Missões

FEIRA DE NATAL

Depois da “frustração” de suspender a 
Feira de Natal no ano anterior, por causa da 
pandemia, em 2021 pudemos repetir a óti-
ma experiência de oferecer esse evento aos 
nossos vizinhos.

Bem-sucedidos – Contando novamente 
com um belo dia de sol, a 2ª edição da Feira 
repetiu o que tinha funcionado bem no pri-
meiro evento: 

- barracas de comida alemã, salgados e 
sobremesas;

- a “praça de alimentação” para consu-
mir as delícias vendidas e passar um 
tempo gostoso ao ar livre;

- a venda de artesanato, pães e doces 
para levar para casa;

- a música ao vivo... 
Tivemos também algumas melhorias: a 

área infantil teve várias atividades diversifica-
das, como decoração de biscoitos natalinos e 
pintura nas mãos. Mas o grande sucesso mes-
mo foi a barraca das mulheres, ainda maior 
que na Feira anterior. As irmãs se empenha-
ram para rechear as mesas com objetos para 
presente, decorações natalinas, bichinhos de 
crochê, aventais e máscaras de tecidos, ge-
leias, pães, biscoitos, Stollen alemão... Com isso, 
tornaram-se sucesso absoluto de vendas. (O 
lucro obtido dessa vez será investido em es-
trutura para as próxima edições, como mesas 
melhores para as barracas e equipamentos 
de cozinha que ainda não temos.)

Envolvimento – Mais de 100 pessoas da 
igreja, entre membros e amigos, se envolve-
ram nos preparativos, desde a confecção de 
produtos para venda até a arrumação após 
o evento, passando por montagem, cozinha 
e todas as outras tarefas necessárias. Toda 
essa mão-de-obra envolveu-se com tan-
ta alegria que o ambiente de trabalho foi, 
mais uma vez, muito tranquilo e amigável. 
Muito obrigado a todos, e que Deus nos 
conserve assim: tão ocupados e felizes no 
serviço para ele que não sobra tempo para 
desentendimentos. Um agradecimento es-
pecial também ao maestro Edson Kriger 
(“Dica”), cuja disposição em servir “salvou” a 
apresentação do coro, quase cancelada por 
motivo de saúde da regente, que contraiu 
covid na véspera do evento.

O que realmente importa – A Feira só faz 
sentido se os visitantes vierem – e eles apa-
receram! A pandemia causou alguma in-
certeza: será que o povo virá ou ficará com 
medo da exposição? Mas Deus nos presen-
teou com cerca de 200 visitantes. Calcula-
mos que uns 50 tenham vindo pela primeira 
vez. E não foi só à Feira não: vários desses 
visitantes vieram nos domingos seguintes 
para participar dos cultos, inclusive no culto 
cantado de Natal.

E que venha a 3ª Feira de Natal – já está 
marcada para 26 de novembro de 2022!
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Missões

Uma de nossas novas tradições mais 
gostosas é o “criança na cozinha fazendo 
missões”. Depois do período de reclusão, pu-
demos, finalmente, retomar essa iniciativa 
missionária para levantar recursos. Em se-
tembro e dezembro, as crianças foram para 
a cozinha com as suas famílias para fazer 
guloseimas deliciosas, que, no domingo se-
guinte, seriam vendidas aos irmãos da igre-
ja. Após o culto, os irmãos foram recebidos 
no salão social por um batalhão de peque-
nos cozinheiros uniformizados, dispostos 
a vender tudo que produziram. Os adultos 
responderam a esse chamado com genero-
sidade, e em pouquíssimo tempo as mesas 
foram esvaziadas.

Todo o montante arrecadado é enviado 
para uma obra missionária. Em setembro, 
numa parceria com o ministério de mulhe-

res, o dinheiro foi enviado aos missionários 
Sara e Ítalo, que trabalham com indíge-
nas em Roraima, para presentear as crian-
ças indígenas com brinquedos no Dia das 
Crianças. O valor arrecadado em dezembro 
foi para o ministério Pepe, sustentado pela 
Jevam, que trabalha com crianças em vul-
nerabilidade social.

A obra missionária é mantida em um 
tripé formado por oração, contribuição e 
participação. O Criança na Cozinha ensi-
na as nossas crianças a doar o seu tempo 
e os recursos que arrecadam com a venda 
do que fizeram para a obra missionária. As-
sim, desde pequenos, eles já entendem que 
também podem fazer algo pelo sustento 
de missionários. Que a chama do amor por 
missões, acendida na infância, possa conti-
nuar ardendo ao longo de suas vidas!

CRIANÇAS NA COZINHA FAZENDO MISSÕES

Em 2021 chegamos à 5ª edição do Natal Missionário, a campanha que nasceu com o 
objetivo de mostrar carinho a missionários e projetos sociais com um presente de Natal em 
dinheiro e/ou objetos que estejam necessitando.

Graças à generosidade de muitos participantes da igreja, mais uma vez o alvo foi alcan-
çado, e a MCM pôde mandar seu presente para vários lugares:

- o casal Ítalo e Sara (Halikatu-u, RR);
- a seminarista Julie (Ijuí, RS)
- o Cervi (Centro de Reestruturação para a Vida – www.cervi.org.br)
- Núcleo Social de Diadema
- Missão Atos (Cangaíba)
- Clave de Sol (Itapecerica da Serra)
- Rincon del Tigre

A MCM agradece de coração à igreja pelas contribuições!

NATAL MISSIONÁRIO

http://www.cervi.org.br
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Notícias

Lilita e eu conhecemos o Kevin e a Jéssica 
durante uma viagem que fizemos a Israel 
em 2018, da qual eles também participa-
ram. Também estava no grupo o nosso ir-
mão Nelson Ellert.

Durante aquela viagem, observamos as 
atitudes deles, a maneira como eles inte-
ragiam com as pessoas do grupo, a forma 
como mostravam alegria e entusiasmo 
com o ministério. Naquela época, eles, ain-
da recém-casados, estavam terminando o 
primeiro ano da faculdade. 

Durante a viagem, nós três da Ibasp co-
meçamos pensar que este seria um exce-
lente casal para ter na igreja, a fim de traba-
lhar com os nossos jovens. Imediatamente, 
começamos a orar por isso e colocar diante 
do Senhor a possibilidade de convidá-los 
para que viessem trabalhar com os jovens.

E Deus assim conduziu: no finalzinho de 
2019, falamos com eles. Eles ainda tinham 
um ano de seminário pela frente. Assim, em 
2020 se formaram e chegaram em São Pau-
lo em janeiro de 2021, para trabalhar com 
nossa juventude.

A responsabilidade maior deles é justa-
mente pastorear e acompanhar os nossos 
adolescentes, jovens e jovens adultos, um 
grupo que cresceu bastante nesses últimos 
tempos graças inclusive ao empenho e o 
desenvolvimento do ministério que o Kevin 
e a Jéssica têm realizado aqui.

Outro desafio para eles é ajudar a me-
lhorar o envolvimento dos nossos jovens 
com a Pioneira. Desde que chegamos, per-

cebemos um distanciamento grande entre 
nós e a Pioneira, motivado principalmente 
pelas grandes distâncias que nos separam 
da maior parte das igrejas e eventos. Nossa 
expectativa é que ter alguém disposto para 
fazer essas viagens e animado para motivar 
a galera a participar dos acampamentos, 
congressos e atividades será muito impor-
tante para levar nossos jovens a se envolver 
mais com a Pioneira. Nossa igreja tem uma 
longa tradição de envolvimento ativo na 
Convenção, então é preciso nossos jovens 
sejam incentivamos a se envolver nas ativi-
dades da Jumap e da Pioneira, para quem 
sabe, no futuro, termos novas lideranças da 
Ibasp na nossa Convenção.

O mais gostoso de ver nesse tempo em 
que o Kevin e a Jéssica estão aqui é o envol-
vimento deles no culto e com todas as fai-
xas etárias da igreja. Tenho percebido que 
eles conseguiram conquistar o coração dos 
irmãos da igreja de uma maneira muito es-
pecial. O Kevin toca e canta muito bem, tem 
um cuidado de escolher músicas que falem 
ao coração das pessoas, o que cativou vá-
rios irmãos. Percebemos também o carinho 
com que são tratados e a forma gostosa 
como eles se envolvem com todos.

Estamos muito felizes com o trabalho 
dos dois, com a entrega deles ao ministério 
e estamos na expectativa de que eles con-
tinuem conosco por muitos anos, se Deus 
assim permitir.

Pr. Wilson

NOVOS OBREIROS PARA A IGREJA
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Notícias

Logo que chegamos na igreja, Jéssica e 
eu fomos desafiados a preparar os vídeos 
devocionais de quarta-feira, para que os 
irmãos pudessem ir nos conhecendo aos 
poucos, já que nosso trabalho seria especifi-
camente com jovens e adolescentes, e tam-
bém pelo fato de que não estávamos tendo 
cultos presenciais devido à pandemia. 

De início, fiquei superempolgado com a 
ideia, mas depois veio a preocupação: “O 
que vou falar para a igreja? De onde vou ti-

rar material suficiente 
para esse devocional 
semanal?”. Então co-
meçamos a orar e bus-
car uma orientação no 
Senhor, e graças a ele, 
lembramos desse livro: 
A Bíblia toda, o ano 
todo, de John Stott. Sa-
bíamos bem quão bom 
é esse material, pois já 
tínhamos lido o livro.

Confesso que de início foi um grande alívio 
ter um material bom, estruturado e de fácil 
manuseio para ministrar aos irmãos, mas 
não imaginava que, ao preparar os estudos, 
eu mesmo seria tão abençoando e edificado.

Ao produzir esse material, John Stott teve 
a ideia de trazer um devocional usando o 
calendário cristão como pano de fundo. 
Muitas pessoas nem têm conhecimento 
desse calendário e o que ele significa (no 
primeiro vídeo que fizemos, expliquei o que 
vem a ser esse calendário, ou seja, se você 
não sabe, precisa correr lá no Youtube  e as-
sistir esse video).

Assim, quero dizer que estudar esse de-
vocional e transmiti-lo aos irmãos tem sido 
uma bênção inestimável, é realmente um 
privilégio. Se você gosta de fazer seu devocio-
nal usando um livro espeífico para esse fim, 
sem dúvida A Bíblia toda, o ano todo é uma 
ótima opção. Que Deus abençoe sua vida.

Kevin Tehlen

DEVOCIONAL “A BÍBLIA TODA NO ANO TODO”

https://youtube.com/playlist?list=PLhffQHCW4KBbSM3awAxw0y32wszI_sye8
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Um ano e meio depois do início da pande-
mia, com sua enorme restrição aos eventos 
costumeiros da igreja, finalmente pudemos 
ter novamente um dia completo de comemo-
ração – “como antigamente”, por assim dizer.

O programa do dia 29 de agosto começou 
com um culto de Ação de Graças, com cân-
ticos e hinos de louvor a Deus por seu amor 
e bondade ao longo de 95 anos de existência 
da Ibasp. Entre uma música e outra, muitas 
orações de gratidão por representantes de 
todos os grupos e faixas etárias da igreja.

Para pregar, convidamos o pr Erich Luiz 
Leidner, seminarista da igreja na sua épo-
ca de seminário. Mais tarde, atuou como 
obreiro na recém-criada congregação em 
Diadema, além de ajudar na igreja-mãe. 

Ainda foi ordenado ao ministério pastoral e 
também se casou aqui. 

Depois do culto, seguiu-se um esperado 
almoço conjunto, um costume que fez mui-
ta falta durante a suspensão das ativida-
des presenciais. À tarde, o fórum intitulado 
“Uma nova liderança” apresentou aos pre-
sentes o projeto de reforma da estrutura de 
direção da Ibasp, com uma explicação bem 
didática das novas atribuições e tarefas. 
(Veja mais sobre isso nas págs. 4 e 5) Ani-
versário que se preza tem bolo, e foi com ele 
que encerramos o dia na igreja. 

O culto foi transmitido pela internet e con-
tinua disponível no nosso canal do YouTu-
be. Relembre aqui: bit.ly/Culto-2021-08-29.

95 ANOS DA IBASP

Pastor Wilson (na esqueda) e pastor Waner (na direita).

http://bit.ly/Culto-2021-08-29
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Quando uma data especial se repete todos os 
anos, pode ser bastante difícil encontrar formas 
novas de celebrá-la. 

Depois de praticamente dois anos de pan-
demia, com muitas restrições ao tipo de evento 
que podíamos fazer, havia um grande desejo de 
celebrar o culto de Natal de uma forma mais vi-
sível, transmitindo à nossa vizinhança a alegria e 
a esperança que o nascimento de Jesus nos traz.

Surgiu, assim, a ideia de fazer um culto can-
tado ao ar livre, aproveitando a nossa quadra de 
esportes cercada de prédios residenciais. Com o 
envolvimento de vários departamentos da igre-
ja, tudo foi pensado com muito carinho: músicas, 
iluminação, palco, disposição das cadeiras... 

Para promover a comunhão, entrou na 
lista dos preparativos um café colonial ser-

vido antes do culto.
Mas já diz o ditado que “o homem põe e Deus 

dispõe”. O verão frio e chuvoso obrigou a levar o 
culto para dentro do templo, mas isso não atra-
palhou. Rapidamente os planos foram adap-
tados, e tivemos uma linda celebração, com 
muitas músicas tradicionais de Natal, leituras 
bíblicas sobre a vinda de Jesus e participações 
especiais do coro. Com o templo praticamente 
lotado e uma iluminação diferenciada, incluin-
do luz de velas, foi um culto para ficar na me-
mória. (Aliás, este também é, até o momento, o 
vídeo com o maior número de visualizações des-
de que começamos a transmitir os cultos ao vivo. 
Se bateu saudade, dá pra assistir de novo aqui: 
https://bit.ly/Culto-2021-12-19.)

CULTO CANTADO DE NATAL

Em 16.12.1956, a Ibasp celebrou o culto 
de lançamento da pedra fundamental do 
seu atual templo. Essa construção marcou 
nossa história como um símbolo da reunifi-
cação das duas igrejas alemãs oriundas de 
uma divisão ocorrida em 1937. 

O grupo tornara-se grande demais para 
usar as dependências existentes, e assim to-
dos concordaram em vender as propriedades 
das ex-igrejas Zoar e Bosque para comprar 
um imóvel e construir um templo novo, que 
acomodasse a todos. O terreno na rua Maes-
tro Cardim, 408 foi comprado no começo de 
1956. Depois de demolir o antigo casarão que 
havia ali, lançou-se a pedra fundamental. 
Logo em seguida, as obras começaram.

Conta o livreto comemorativo lançado 
por ocasião dos 90 anos da Ibasp: “A cons-

trução iniciou-se imediatamente sob super-
visão dos irmãos Otto Plec e Jakob Ochse-
nhofer... Em retrospectiva, é admirável a 
rapidez com que fizeram aquela obra de 
elevado pé-direito, altas janelas, galeria e 
laje de concreto armado. A pressa em cons-
truir tinha bons motivos: as duas outras pro-
priedades já tinham sido vendidas e preci-
savam ser desocupadas, com risco iminente 
de deixar a igreja sem local para suas reu-
niões” (p.19s).

Nove meses depois, o templo pôde ser 
inaugurado – mas isso é história para 2022! 
E, embora o templo tenha sido finalizado, 
o corpo de Cristo local continua em edifi-
cação, buscando atingir sua maturidade, a 
medida da plenitude de Jesus (Ef 4.12-13).

HÁ 65 ANOS EM CONSTRUÇÃO

http://bit.ly/Culto-2021-12-19
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Nosso acróstico diz que queremos ser 
uma “igreja bíblica”. É claro que só pode-
mos ser isso se de fato lermos a Bíblia.

Assim, 2021 foi o ano do primeiro projeto 
de leitura da Bíblia em um ano que reali-
zamos juntos como Ibasp. O plano escolhi-
do listava dois trechos diários para leitura, 
distribuídos em 25 dias por mês. Sobravam 
assim alguns dias que podiam ser aprovei-
tados para tirar atrasos, reler trechos ou até 
adiantar a leitura.

Para incentivar ainda mais a leitura, o 
material de apoio contava com um site para 
controle do progresso da leitura, o plano in-
teiro para impressão, dicas de leitura para 
cada livro bíblico, extraídas da obra Como ler 
a Bíblia livro por livro, de Gordon Fee e Dou-
glas Stuart (Ed. Thomas Nelson Brasil), além 

de vídeos com resumos de cada livro, produ-
zidos pelo canal de YouTube Bible Project. 

Também criamos um grupo de WhatsApp 
específico para esse projeto, no qual os partici-
pantes recebiam diariamente a leitura previs-
ta, além dos conteúdos adicionais preparados. 
Esse grupo chegou a ter quase 200 participan-
tes, incluindo irmãos do exterior, como p.ex. 
Alemanha e Moçambique.

A experiência agradou tanto que esta-
mos repetindo em 2022, com um novo pla-
no. Agora já temos um aplicativo próprio 
para registrar o progresso pessoal da leitu-
ra, além do grupo de WhatsApp para envio 
das leituras e outros materiais. 

O aplicativo está disponível para Android e iOS.

1 ANO PARA LER A BÍBLIA INTEIRA

A biblioteca da Ibasp tem, além de seus 
mais de mil livros, um arquivo em áudio 
com muitas pregações em português e ale-
mão. Além das mensagens de pastores titu-
lares da igreja, a coletânea inclui sermões 
de muitos pregadores convidados ao longo 
das últimas décadas. 

Uma pregação gravada pode ser muito 
profunda, mas se não for escutada por nin-
guém, de que adianta? O próprio Paulo já 
dizia, em Romanos 10.14: “Como crerão na-
quele de quem não ouviram falar?” O Verbo 
de Deus precisa ser anunciado, falado, pro-
ferido em alto e bom som!

Assim, a Ibasp lançou, em julho de 2021, 

um podcast com mensagens desse arquivo, 
começando por algumas das séries prega-
das pelo saudoso Pr. Fritz Kriger, como “Mu-
tualidade – Uns aos outros” e a série sobre Fi-
lipenses, além de outras pregações avulsas. 

Além das pregações em português (uma 
postagem nova por semana, às terças-fei-
ras), o podcast publica também, sempre às 
quintas, uma pregação em alemão, de pas-
tores como Robert Schmidt e Erich Tausend-
freund, entre outros.

As pregações podem ser ouvidas em pla-
taformas conhecidas, como Spotify, Anchor 
e Google Podcasts.

ABRINDO O BAÚ DE PREGAÇÕES

http://bit.ly/app-leitura2022-android
https://apple.co/3zoKiVk
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A Ibasp tem buscado desenvolver minis-
térios que possam alcançar os diversos pú-
blicos que congregam conosco. Um deles é 
o nosso Ministério de Casais, que tem como 
objetivo desenvolver a comunhão entre as 
famílias da igreja, trazer estudos direciona-
dos para os casais e seus desafios, abrir a 
oportunidade para novas famílias conhece-
rem a igreja, bem como oferecer um espaço 
para lazer e diversão. 

Dentre os trabalhos desenvolvidos, temos 
o nosso encontro de casais. Por causa da 
retomada gradativa das atividades na igre-
ja, pudemos realizar apenas dois encontros 
em 2021, com a participação de um bom 

grupo de casais da igreja e de fora também. 
Foi um tempo muito alegre, compartilhan-
do um delicioso churrasco, boas conversas, 
tempo para meditação e oração. 

No primeiro encontro, ouvimos sobre os 
planos para ampliar este ministério por 
meio de novas atividades, como uma Confe-
rência da Família, retiro de casais e passeios 
para as famílias, além dos encontros. Mas, 
para que isso aconteça, precisamos da aju-
da de casais que tenham o desejo de servir 
ao Senhor neste ministério. Caso você e seu 
cônjuge tenham este desejo, procure o pas-
tor Wilson. Que nossas famílias sejam fortes 
para que nossa igreja também se fortaleça!

MINISTÉRIO DE CASAIS

Foto: aranprime
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Segundo ano de pandemia, já estávamos 
acostumados com encontros virtuais, adap-
tações nas programações... pra tudo encon-
trávamos uma solução. Não foi diferente 
com a comemoração do dia dos namora-
dos. É uma data em que a juventude sem-
pre prepara algo para os casais da igreja, e 
nesse ano teria que ser algo diferente. 

Com a pandemia, vi nas redes sociais que 
vários restaurantes e cafés estavam ofere-
cendo cestas românticas de fondue para 
o dia dos namorados. Achei muito legal, 
mas não sabia se faria sentido pra nós na 
Grande SP, já que muitos irmãos moram 
distantes da igreja e a logística dificultaria 
um pouco. Mas o ministério adotou a ideia. 
Pesquisamos bastante, fizemos orçamento, 
testes, cálculos, tudo para oferecer aos ca-
sais da igreja uma cesta bonita, gostosa e 

com um preço acessível – de quebra, entre-
ga em domicílio em alguns casos. 

Aproveito a deixa para agradecer a cada 
um dos irmãos que adquiriu a cesta, por 
apoiar o ministério da juventude de nos-
sa igreja. O desafio desse ano tão diferen-
te era tornar as nossas reuniões de jovens 
e adoles um lugar que atraísse visitantes, 
que fosse legal, acolhedor, onde as pessoas 
desejassem estar. Com o valor arrecadado, 
compramos uma mesa grande de pebolim. 
Agora a galera pode jogar, se divertir e ter 
um momento de descontração depois do 
nosso culto. A mensagem que passamos 
nos nossos encontros aponta sempre e in-
discutivelmente pra Jesus. Mas, como ju-
ventude, podemos deixar o nosso espaço 
divertido e aconchegante.

Jéssica Tehlen

FONDUE DOS JOVENS

Do dia 31 de outubro ao dia 2 de novem-
bro tivemos o primeiro acampamento da 
juventude (adolescentes e jovens juntos) e, 
mesmo tendo sido tão curtinho, foi um tem-
po sensacional. Já faz um tempo que acon-
teceu, mas muita coisa ainda está fresca na 
minha memória. Não podia ter pedido um 
grupo melhor para ficar no mesmo quarto, 
o que me deu um dos melhores tempos de 
oração que já tive. 

Das pregações me lembro até hoje. O prele-
tor foi o Pr. João Paulo Gouvea (JP), e ele deu três 
estudos maravilhosos. O primeiro foi sobre an-
siedade, o segundo sobre comunhão e o tercei-
ro sobre a parábola do filho perdido. Cada uma 
dessas pregações tocou de formas diferentes 
nos jovens e adolescentes que estavam lá. 

Mas é claro, mais crente que isso, só se fa-
lar da comida. Apesar da decepção de ter um 
churrasco sem carne (palhaçada), a comida 
estava maravilhosa. Parabéns para toda a 
galera que cozinhou, e coitados de todos nós 
que tivemos que lavar a louça depois. 

Esse acampamento foi perfeito para for-
talecer a comunhão da nossa juventude. 
Pude me aproximar de várias pessoas com 
quem eu nem conversava antes e o mais 
importante, me aproximei bastante de 
Deus. Para você, jovem e adolescente que 
está lendo esse texto e não foi, desafio você 
a participar do próximo, pois onde já se viu 
perder acampamento da igreja?

Melanie Silva

PRIMEIRO ACAMPAMENTO DA JUVENTUDADE
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A Páscoa em 2021 foi marcada por um 
novo fechamento das atividades presen-
ciais, devido à pandemia. Uma exposição de 
arte, que estava sendo preparada com mui-
to empenho, precisou ser suspensa e fomos 
em busca de outras possibilidades para 
lembrar a real história da Páscoa, fugindo 
da figura do coelhinho. Surgiu a ideia do ca-
lendário de Páscoa, uma série de pequenos 
devocionais, disponibilizado no canal da 
Ibasp no Youtube. Começando no Domin-
go de Ramos, diariamente uma professora 
abria uma caixinha, que continha um obje-
to, a partir do qual era contada uma parte 
da história da Páscoa, completada no do-
mingo, com a história da ressurreição.

No sábado e no domingo ainda fizemos 

duas aulas especiais, ao vivo e online. No 
sábado à noite, fomos para a cozinha, pre-
parar um suspiro. Cada etapa desta receita 
contava uma parte da história da Páscoa. 
Ao final, os suspiros foram para o forno, que 
foi selado até a manhã seguinte. Só então 
as crianças puderam provar a guloseima, 
notando que, ao mordê-lo, ele estava vazio 
(oco), como o túmulo de Jesus. Em segui-
da, encontramo-nos, mais uma vez online, 
para montar o nosso tradicional túmulo de 
chocolate. Cada criança montou, em casa, 
a cena da ressurreição de Jesus com choco-
lates e outros doces.

E as obras de arte, preparadas para a ex-
posição? Decoraram lindamente o templo, 
para o culto online de celebração da Páscoa.

A PÁSCOA NO MINISTÉRIO INFANTIL

“Advento” significa “chegada”. Tradicio-
nalmente, é o tempo que antecede o Natal, 
quando preparamos mente e coração para 
a chegada do Salvador na Terra. Na Ale-
manha, celebrar esse período é tradição fa-
miliar, e há vários símbolos que ajudam as 
crianças a controlar a sua ansiedade neste 
tempo de espera pela festa.

Um destes símbolos é o calendário de ad-
vento. Começando no dia 1º de dezembro, a 
criança abre uma janelinha do seu calen-
dário, contando os dias até o Natal. Existem 
muitas ofertas no mercado, muitas vezes 
com pequenos mimos, como enfeites de na-
tal ou doces.

O calendário de advento da IBASP con-

sistia em um pequeno devocional em vídeo 
a cada dia. A professora abria uma jane-
linha do calendário, mostrava a imagem 
que aparecia e contava uma parte da his-
tória do Natal. Iniciamos com as promessas 
de Deus de enviar um Salvador, no Antigo 
Testamento, até o seu cumprimento, com o 
nascimento de Jesus em Belém. Os devocio-
nais estão no canal da Ibasp no YouTube e 
foram veiculados pelas redes sociais. Vários 
irmãos os divulgaram para os seus amigos, 
de forma que o alcance da mensagem ex-
trapolou as paredes do templo, chegando a 
uma média maior que 70 visualizações diá-
rias nas redes sociais.

CALENDÁRIO DE ADVENTO

http://https://youtube.com/playlist?list=PLhffQHCW4KBZr9iy1mHzmtSoCnC0hMhoY
http://https://youtube.com/playlist?list=PLhffQHCW4KBZr9iy1mHzmtSoCnC0hMhoY
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BATIZANDOS

NASCIMENTOS

08.12
Ana Skaidrite 

19.01
Lukas

(da esquerda para a direita) Pr. Wilson, Marlene, 
Stefan, Johnny, Grazi, Sophia e Erika.
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FALECIMENTOS

Frederico Schimidt  
Com uma série de problemas de saúde e morando longe da igreja, já fazia alguns anos 

que o irmão Frederico não conseguia vir aos cultos. Sua esposa, Elza, faleceu há alguns 
anos, dois meses antes de o casal completar 56 anos de matrimônio. Depois disso, sua filha, 
Esther, cuidava do pai. Nos meses finais, precisou ir para um lar, pois já não podia ficar so-
zinho. Além da filha, o casal Schimidt teve ainda dois filhos.

Erhard Busch            
Nascido na Alemanha, veio ao Brasil ainda criança, primeiro 

morando no RS e depois em São Paulo, onde trabalhou como 
cortineiro. Na Ibasp, cooperou muitos anos no coro masculino e 
na banda de sopros (tocava trompete), além de dirigir o conjun-
to instrumental que tocava no culto todos os meses. Foi casado 
durante quase 65 anos com Lili, e o casal teve os filhos Rubens, 
Paul e Richard. Tinha 88 anos ao falecer.

Betty Korth           
Nascida em Erechim (RS), a irmã Betty veio morar em São 

Paulo na década de 1960, e desde então era membro da Ibasp. 
Participava sempre do encontro de mulheres, além de ter can-
tado no coro da igreja durante muito tempo. Nos últimos anos, 
enfrentou uma série de problemas de saúde, mas, enquanto 
pôde, fazia questão de vir aos cultos. Abençoou muito a igreja 
com suas orações e presença fiel e constante.

Reynaldo de Castro Palma Júnior 

Presença constante na Ibasp desde 2011, Júnior tinha um carinho 
especial pelo coro, tanto misto quanto masculino, e dava apoio incon-
dicional a esse ministério. Também participava ativamente do grupo 
de homens e do grupo de casais. Sempre alegre e bem-humorado, 
tinha apelidos carinhosos para muitos na igreja, e gostava muito de 
conversar com os visitantes. Perdê-lo por covid aos 61 anos foi um cho-
que para toda a igreja.

* 24.12.1937 - † 01.01.2021

* 11.01.1933  - † 21.02.2021

* 27.08.1933  - † 12.07.2021

* 19.12.1959  - † 16.03.2021
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NOVOS MEMBROS

Adriana Itiro e Paula

Jéssica e Kevin

Pr. Paulo e Fernanda

Victor e Márjorie

Ursula

João Felipe



25

Família Ibasp

CASAMENTOS

BODAS

27.03
Samuel e Dani 

17.07
Vitor e Débora

18.12
Victor e Márjorie

13.01 - 25 anos
Adriano e Simone 

21.09 - 25 anos
Brown e Betina 

21.09 - 30 anos
Beto e Beth 

13.11 - 45 anos
Pedro e Traudi 
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Intercessão

1. Obviamente, as intercessões usuais por 
enfermos, idosos, membros em crises 
pessoais e outros necessitados.

2. Orientação para aplicação apropriada do 
novo esquema de liderança da Ibasp (em 
especial, papel do presbitério e dos diáconos).

3. Integração dos numerosos novos membros 
e adaptação das atividades da igreja diante 
das grandes mudanças em andamento.

4. Nossas crianças e jovens na Ibasp.
5. Consolidação dos outros ministérios da Ibasp.
6. Mais colaboradores para as múltiplas de-

mandas da Ibasp.
7. Sabedoria para conduzir a implementação da 

nova congregação em Cangaíba.

8. Nossos trabalhos sociais em Diadema, 
Cotia, Itapecerica e agora provavelmente 
em Cangaíba.

9. Nova liderança para os adolescentes com a 
saída de Eder e Camilla.

10. Desenvolvimento do culto vespertino.
11. Relacionamento entre a Convenção Pioneira 

e a rotina de atividades da Ibasp – coopera-
ção com definição correta de prioridades.

12. Preparo do irmão Kevin Tehlen para sua 
ordenação.

13. Obras missionárias com que nos relacio-
namos: RTM, Jevam, Ticunas, Rincón del 
Tigre, etc.

VAMOS ORAR PELA NOSSA IGREJA

Foto:  Fa Barboza 


