VERSÍCULO DA SEMANA: “Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por
nós?" E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me! .” Isaías 6:8

Resta claro, nesse contexto, que o Senhor conhece os que são Seus e ouve a voz sincera
de um adorador, como diz a canção. Percebe-se, então, que o plano do Senhor é sempre
perfeito. Deus nos chamou para o louvor da Sua glória. O Seu chamado nos permite viver
uma vida em abundância, em Cristo. Isso nos regenera. Seu sangue nos lava e nos
redime. Existe algum plano mais estratégico que aquele que nos permita ter a salvação
para a eternidade? Desconheço. Deus, através de Seu filho, nos chama para o convívio
pleno, em santidade, num contexto onde não haverá mais dor, nem ranger de dentes.
Numa condição onde feridas são saradas e nosso corpo será totalmente renovado.
Esse chamado nos motiva a pensar, falando aqui da nossa situação pontual, no que
tange aos aspectos relacionados à Iboa, sobre a necessidade de se planejar
estrategicamente os próximos anos de nossa comunidade. Fazer parte desse momento
único permitirá que sonhos e planos sejam alcançados, observando-se, para isso, um
modelo de construção cognitiva onde todos, como igreja, teremos oportunidade de
construí-lo. Participe dessa importante missão. Façamos como está registrado no livro de
Isaías 6:8: Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por
nós?" E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me!
Flávio Matos – Segundo Presidente da IBOA

ATIVIDADES DE JUNHO
Planos e Sonhos para Líderes

23/06 – Projeto Professor Aluno – 10h30 na EBD
26/06 – Dia do Missionário Batista
29/06 – Projeto Feliz Idade - Solar do Outono – Cohab – 9h30
Confra Jovem – Planos e Sonhos para a vida social
3, 4 e 5/07 – Escola Bíblica de Férias

Aniversariantes da Semana
23/06 - Pedro Henrique Dias

(98) 98871-5712

24/06 - Natália Soares

(98) 98897-5354

25/06 - Ronaldo Santiago

(98) 99966-3877

28/06 - Annalu Leal

(98) 99220-9006

29/06 - Ayran Santos

(98) 98105-8220

30/06 - Helder Bastos

(98) 98119-5061

30/06 - Maria Angélica Aguiar

(98) 98454-2082

DOAÇÕES Banco: Caixa Econômica Federal
FINANCEIRAS CNPJ:15.769.742/0001-53 | Agência:1739
Operação: 003 | Conta Corrente: 4298-1

Envie o comprovante da sua contribuição
para o e-mail: financeiro@iboa.com.vc
A tesouraria agradece!

AVISOS
Oração aos Domingos: O Ministério de Oração se reúne todos os domingos, às 18h,
para orar antes da Celebração da noite, sob a liderança da irmã Tônia Barroso. Você é
nosso convidado!
Culto de Oração: Todas as quartas-feiras, às 20h. Venha orar conosco!

Projeto Feliz Idade: Próximo sábado, dia 29, a Ação Social de nossa Igreja visitará o
Asilo Solar do Outono, na Cohab, às 9h30. Informações com Samantha Pires e Haidê
Silva.
Campanha de Doações para AÇÃO SOCIAL: Quem deseja ajudar o ABRIGO DE
CRIANÇAS no Cohatrac com: roupa de cama, sandálias havaianas, material escolar,
fraldas, brinquedos, roupas, material de higiene, material de limpeza e lanches, entre
em contato com Solano e Sabrina Ramos. E para a o ASILO SOLAR DO OUTONO
precisamos de fraldas geriátricas. Fale com as irmãs Samantha Pires e Haidê.

Escola Bíblica de Férias: Nos dias 3, 4 e 5 de julho, com o tema: Deus me faz forte!
Informações e Inscrições com a Tia Zoí.
Planejamento Estratégico: O planejamento estratégico no Reino de Deus parte da
"missão" e da "visão" de Deus e se relaciona com os propósitos dEle para a Sua Igreja.
Lida com a fé, a esperança e o amor. E, portanto, seus resultados podem não ser
mensuráveis, porém perceptíveis e sentidos. A obra é do Senhor e, portanto, pode
acontecer com ou sem estratégias ou planos (de homens), pois o plano maior é dEle.
Entretanto, as nossas ações podem contribuir com a reflexão para o desenvolvimento
do Reino de Deus. Isso porque se referem a uma caminhada que visa principalmente
alcançar alvos e parte da nossa disposição para aprender a partir dos grandes feitos de
Deus, sem intimidações diante de fracassos ou contrariedades, mas acreditando que
cada um de nós pode e deve ser agente de mudança e transformação, sendo
instrumento dEle e permitindo-nos ser usados para Honra e Glória dEle. Nosso
planejamento estratégico acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de Julho. Quer fazer parte
disso? Inscreva-se! Informações com Flávio Matos, Vitor Vasconcelos e Ricardo
Andrade.

✓FAÇA PARTE DE UM PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR
SUA CASA: Lugar de Comunhão e Crescimento Espiritual
Informações com Robert e Ana Cristina

HORÁRIOS DE
FUNCIONAMENTO

Secretaria: Segunda a Sexta | 09h - 12h e 13h - 18h | Quarta 09h – 12h e 14h –
20h | Tel.: 3248-5407 (secretaria@iboa.com.vc)
Atendimento Pastoral: Terça- Expediente Interno, Quarta- 14h às 20h, Quinta14h às 18h e Sexta- Visitas e Acompanhamentos. Agendar na Secretaria. Tel.:
3248-5407 (pastor@iboa.com.vc)
Administração: Terça a sexta |14h - 18h | Quarta 12h - 16h e18h - 22h
Tel: 98930-7475 (adm@iboa.com.vc)
Celebração: Terça a sexta |14h - 18h | Quarta 14h - 18h e 19h - 22h
Tel: 98930-7476 (celebracao@iboa.com.vc)

MOTIVOS DE ORAÇÃO

Uma igreja amorosa e acolhedora, pautada
na Palavra de Deus

IGREJA BATISTA DO OLHO D’ÁGUA
Pastor Titular: Pr. Jedaías Azevedo
Av. Ivar Saldanha, nº 01 – Olho d’Água
CEP: 65.068.480 | (98) 3248-5407
www.iboa.com.vc / secretaria@iboa.com.vc

Domingo, 23 de Junho de 2019

ESTRATÉGIA COM DEUS (Isaías 6:8)

Pela IBOA: Pr. Jedaias e Família; Diretoria, Conselho; Ministérios, EBD; Famílias.
Pelas Famílias: Jamille e George; Carolina Costa; Josy e Leidyane.
Pela Saúde:
1) Iboanos: Pr. Jedaias Azevedo; Irmã Dina (mãe de Alex); Socorro Azulay; Raissa Azulay; Alexandra
Pedroza, Hellen Prado; Natalia Carneiro; Hiléia Fontenelle, Adelly e Wanderlei Pereira.
2) Familiares: Suzane (filha de Nadime); Cleide (tia de Vivian); Lúcia (mãe de Maria Fernanda); Maria
Fernanda (filha de Annalu e Rodrigo); Joana (mãe de Edna); Janete (cunhada de Haydê); Ester
Rodrigues (irmã de Léia); Adautina (vó de Zinete Cardoso); Benjamin (filho de George e Jamille); José
Maria (pai de Nathalia Carneiro), Jôsy Pires (mãe de Samantha Pires), Venâncio (cura - pai de Olga
Colvara); Maria Coeli (mãe de Ana Coeli); Maron Farah (CA – tio de Ana Cristina Fontoura); Barbosa
(pai de Itamar Barbosa); Adriana Freitas (irmã de Alexandra); Suellen Lima Coimbra Ita; Itacira, José
Raimundo Fontoura (Pais de Robert), Brenna Ellen (sobrinha de Jocionara); Margarethe Pedroza
(Consolo) Pedro (Pai de Cássia); Nicolas e Nicole (Cirurgia).
3) Amigos: Ariadna Weba (saúde - amiga de Paulo Gaspar); Pedro (filho de Cleicius); José e Elisabeth
dos Santos, Neuza Crempe (Saúde); Dayse (Saúde); Janayna (amiga de Ana Coeli); Ricardo (amigo de
Marcelo e Edna); Bete (amiga de Ingrid Guará); Ester (irmã de Léia); Vitor e Davi (filhos de Marcelo e
Samia – recém nascidos – a pedido do Pr. Roberto Dias), Joélio Bojea Lobo (libertação), Ligia Maia
(saúde); Andréia Lopes (amiga de Val); Paulo Sérgio (amigo de Alexandra); Cristiano Cacique (amigo
de Ana Cristina); Edivaldo Seco e Cíntia Mariá (câncer de mama – Amiga de Jocionara); Wisla Thanara
de Sousa (saúde e família).
4) Pastores: Pr. Oliveira; Pr. Nonato (pai de Mukama); Pr. Jucinei (pai de Gisele)
5) Grávidas: Hadassa Adler, Fernanda Guterres.
6) Libertação: Gabriel; Renan; Ival; Emerson; Fábio; Maria de Fátima; Bruno, Renata França e José
Ribamar Junior.
ESCALAS
RECEPÇÃO
23/06 Carlitos, Eugênia, Betel, Lene, Lendel e Débora.
BERÇÁRIO
23/06 BERÇÁRIO I

BERÇÁRIO II

BERÇÁRIO III

Manhã: Ana Paula
Noite: Antônia

Manhã: Lourdilene
Noite: Cristine e Leticia

Noite: Neide e Robson

LOUVOR MINISTÉRIO INFANTIL
Voz: Karine Lacerda

Instrumento: Deyvisson Ribeiro

Planejamento estratégico é um termo comum no ambiente organizacional, que
objetiva pensar e executar planos de modo estratégico. Faz parte das metas de uma
instituição para criar ferramentas que amenizem os desafios comuns à gestão. Esse
planejamento orienta a especificação de objetivos e estratégias para que se atinjam os
alvos anteriormente definidos. Para isso, se faz necessário o esforço concentrado dos
envolvidos de uma empresa, instituição ou organização. A seguir, são identificadas
plataformas que melhor expressam essa construção de um planejamento estratégico:
a) Definição de valores, como a visão e missão;
b) Análise do ambiente externo (minha relação com o mundo);
c) Análise do ambiente interno (minha relação com o Espírito Santo);
d) Análise do contexto atual da organização, como forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças (aquilo que me separa de Deus e do relacionamento com os irmãos em Cristo);
e) Definição de objetivos e metas, ou seja, saber aonde se quer chegar (eternidade
com Deus ou afastado do Senhor para sempre).
Vê-se aqui a relação das metas que traçamos em nossas vidas, ficando clara a
semelhança com aquilo que o Senhor planejou para todos aqueles que O buscam. O
que se pretende com esse raciocínio é demonstrar como o plano de Deus é perfeito e
foi traçado, como assevera Sua Santa Palavra, desde o ventre de nossa mãe.
Em tese, tudo que fazemos deveria cumprir esse ritual. Deveríamos ter aprendido e,
por conseguinte, temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos que, para a
melhor aplicação de qualquer recurso, ainda que seja apenas aquele que carece de
esforço físico, é mister que seja precedido das ferramentas que nos deem a
tranquilidade para que as chances de êxito sejam maiores que aquelas que nos
levariam ao erro crasso. Dito isso, resta-nos observar as experiências anteriores que
vão adicionando temperança, experiência, esperança e fé a cada um de nós. Essa
equação prescreve, em parte, o ritmo que teremos em nossa caminhada. Dar azo à
falta de fé, alimentar o destempero, que nos afeta por vezes, e não deixar a graça
divina trazer o regozijo para nossas almas, é afirmar (o que é mentira) que o
planejamento estratégico elaborado por Deus para nossas vidas, não fez sentido
algum. Para essa questão, tem-se o seguinte:
1) Inicia com a Criação (Gn 1 e 2; Jo 3.16);
2) Somos pecadores e separados de Deus sem Jesus (Gn 3; Rm 3.23);
3) Reconhecer e confessar (1 Jo 1.9; Rm 10.9);
4) Receber, após admitir que somos pecadores, e crer em Jesus, nos torna filhos de
Deus (Ap 3.20; Jo 1.12).

