Liderança

Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Dezembro

Pres.: Francivaldo F. Pinheiro: 9212-0080
Vice-Pres.: José Rodrigues: 3641-9775 /8415-9247
Sec.: Antônio Marcelino: 3646-2049 / 9224-3050 / 8433-8077
2º Sec.: Emerson L. Ormond: 8429-8195
Jonas Pinho: 3027-3574 / 9968-5979
José Assis: 3641-5279 / 8425-5368
Nilson Barbosa: 8407-2283
Paulo César: 8401-5010

01 - Gilmar Bastos
01 – Rosa Maria Delgado
02 – Isabelle Azevedo
02 – José Rodrigues
02 – Veridiana Almeida
04 – Rosemeire Albues Paes
04 – Thiago Dias Ormond
05 – José Ferreira
06 – Wladimir Mattioli
07 – Lídia Assunção Brust
16 – Paulo Cesar F. Silva
25 – Camila Evelin Torres
26 – Ana Paula Gomes César
26 – Marcos Paulo Gomes
27 – Laís Nascimento Matos
27 - Nair Ormond Matiolli
31 – Mateus Rocha Torres

Boletim: Edição 01/2010 - Cuiabá/MT 10-Janeiro

2010: Um ano de Esperança

JUNTA DIACONAL DA IPBMS
Pres.: Acácio Santana: 3646-1827/ 9254-76111
Vice- Pres.: Wilson dos S. Rodrigues: 3052- 9460
Secretário: Rodrigo Gomes: 3646- 6971/9214 - 0877
Arão Moreira: 3646-2654 / 8423-0505
Acácio Santana: 3646-1827/ 9254-76111
Clayton Torres: 9975-9080
Fabiano L. Leque: 8437- 6301
Joel de Brito Ferreira: 3641-8748
Jonas Bastos: 3641-2697
Neilson Victório: 3646- 4005 / 8112-6520
Vanderlei Lima: 3641-2399 / 9982-5650

EVANGELISTAS DA IPBMS
Ev. Anderson Custódio:
Ev. Maria Aparecida: 3641-52799 / 9213-3028

SOCIEDADES E DEPARTAMENTOS DA IPBMS
Presidente da SAF - Vera Bites: 3646-3353
Conselheiro da SAF - Pb. Antônio Marcelino: 9224-3050
Presidente da UPH - Diác. Rodrigo Gomes: 3646-6971
Conselheiro da UPH - Paulo César: 8401-5010
Presidente da UMP - Vitor Hugo: 3617-8787
Conselheiro da UMP - Ev. Anderson Custódio:
Presidente da UPA Conselheiro da UPA - Nilson Barbosa: 8407-2283
Departamento Infantil - Aparecida Ferreira: 9254-7106
Superintendência da EBD - Gilmar Bastos: 8402-3321
MIFAC - Casal Presidente: Vanderlei/Sueli: 3641- 2366
Conselho Missionário - Presidente: Ev. Anderson Custódio
Grupo de Louvor - Diac. Clayton Torres: 9975-9080

Louvamos a Deus por você fazer parte desta
família na fé. Que o Senhor continue te
abençoando, em nome de Jesus.

Motivos de Oração
Não podemos deixar de orar:
- Pelas famílias da Igreja
- Pela liderança da igreja
- Pelos departamentos da Igreja
- Pela Obra Missionária da igreja
- Pelos projetos de 2010 da igreja
- Pelo Centro de Recuperação Peniel
- Pela nossa cidade e governantes
- Pelo nosso País
- Pelos nossos irmãos enfermos
- Pelo crescimento e unidade da igreja
- Pelo nosso Presbitério (PGMS)
- Pelas pessoas que nos visitam
- Pelas crianças abandonadas
- Pelos pobres e mendigos

CONGREGAÇÃO no Bairro JARDIM VITÓRIA
Ev. Maria Aparecida: 3641-52799 / 9213-3028
Endereço: Rua 05, esquina com Av. Principal.

Escala de Domingo
Pregação: Pb. Assis
Liturgia: Ev. Anderson
Diáconos de Plantão: Wilson e Joel
Recepção:
Escala do Próximo Domingo – 17/01
Pregação: Gilmar Bastos
Liturgia: Pb. Antônio Marcelino
Diáconos de Plantão: Arão e Clayton

Faça desta igreja uma parte do seu lar. Queremos visitá-lo(a) e orar com e por você, para isso, procure a recepção e
preencha o cartão de visitantes. Se você pretende conhecer melhor a Bíblia, nos procure na secretaria ou pelo
telefone (65) 3641-2399 ou 3028-2499. Foi um prazer tê-lo(a) conosco. Volte outras vezes. Deus lhe abençoe, em
nome de Jesus.
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inda-se o ano e inicia-se um novo, ou
diria 'velho' novo ano. Como assim?
Deixe-me explicar com as palavras
de uma amiga:
«Todo ano tem ano novo. E todo ano é sempre
tudo igual.
Na tão esperada noite da virada, marcada por
festas opulentas de um lado e por pobreza do
outro, haverá sempre as mesmas expectativas
de regime, as mesmas promessas de
reeducação alimentar, de prática de exercícios
físicos, a já conhecida disposição de ser
amável, de ser tolerante com o próximo, de
não se endividar, de fazer poupança, de voltar
a estudar… E assim a nossa lista de ano novo é
sempre velha.
Confesso que me preparo para 2010 sem muita
esperança. Talvez por culpa da Rede Globo
que insiste na Retrospectiva do ano velho. Se
já temos dificuldades em aceitar as notícias
ruins vindas em doses homeopáticas todas as
noites ao longo do ano, imagine vindas de uma
vez, numa noite só! São tantas catástrofes
naturais, tanto dinheiro na cueca, na meia e no
panetone, tanta injustiça, tanta corrupção,
tanta pobreza, tanta fome, tanta seca, tanta
chuva, tantas mortes que (ufa!), por fim, nem
me animo a esperar pelo velho ano novo. (…)
Antecipo-me ao ano que se desenrolará em
2010 e digo que não haverá nada de novo no
ano novo. (…) “Feliz Ano Velho. Que venha o
já conhecido Ano Novo!”.»
por Jacqueline Emerich
Você pode ver o texto completo em
http://arquibrochura.blogspot.com

Belíssimo texto, que apesar do tom
pessimista, nos dá direção nesta reflexão
para tratarmos da nossa motivação para
2010.
Apesar de olharmos 2010 com
grande expectativa, notamos que o ano
inicia-se da mesma forma que terminou, e
seguirá do mesmo jeito. Será? Não digo que
estruturalmente possa haver mudanças em
nossa sociedade, como o fim da pobreza, da
corrupção, da violência, da impunidade,
enfim, digo que 2010 pode ser um ano
melhor que o de 2009. Mas, afinal, como
posso afirmar isso?
Recorro as palavras do apóstolo
Pedro, que iluminado pelo Espírito Santo,
nos dá a direção para darmos um 'gás' em
nossa motivação para o novo 'velho' ano.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, que, segundo a sua muita
misericórdia, nos regenerou para uma viva
esperança, mediante a ressurreição de
Jesus Cristo dentre os mortos (1 Pedro 1.3)
Como CRENTES em Cristo
REGENERADOS pelo Espírito segundo a
MISERICÓRDIA de Deus Pai, acreditamos
que fomos criados para glorificar a Trindade
Santa (Deus Pai, Filho Jesus e o Espírito
Santo), portanto, 2010 inicia-se com esse
desafio. Entretanto, esse desafio é motivado
por uma ESPERANÇA que não é morta,
como é a do mundo, mas viva, porque Jesus
Cristo (a essência de nossa esperança)
ressuscitou dentre os mortos e vivo está ao
lado do Pai.

Essa VIVA ESPERANÇA é o que nos motivará a cumprir a vontade de Deus e
enxergar a realidade como um campo missionário.
Portanto, não desanimemos com a perda de um emprego, com a morte de um parente
ou amigo (a), com um filho perdido nas drogas, com a violência nas ruas, com um
relacionamento falido, com a baixa estima, com a velhice que chegou, com a indisposição e
apatia da igreja e outras tantas coisas que ocupam a nossa mente com preocupações e
desafios. Entretanto, iniciemos o ano dispostos a confiar e depositar nossa esperança em
Jesus Cristo.
Porque é Cristo que por meio da ação do Espírito Santo muda o coração de pedra,
duro, ranzinza, maldoso, irritante, pernicioso, corrupto, mal-educado, desanimado, sem
esperança, desacreditado, suicida, infiel, ganancioso, orgulhoso, impuro, idólatra, ciumento,
invejoso e de toda maldade do ser humano para um coração vivo, alegre, bondoso,
longânimo, amoroso, fiel, pacífico, benigno, manso, controlado, humilde, confiante e cheio
do Espírito Santo.
Porque somente Jesus Cristo nos dá ESPERANÇA para continuar a caminhada
diária, otimista e acreditando que as preocupações e desafios para o ano de 2010 podem ser
transformados, resolvidos e realizados para a glória do nosso soberano Senhor Jesus Cristo.
Soli Deo Gloria | por Gilmar Bastos em www.dialogismo.com.br

Espaço Missionário
Colômbia - Orientação e oportunidade
Ore por um ex-guerrilheiro do leste do país que entregou sua vida a Jesus. Ele corre risco de morte
por causa da conversão e, agora, tem que fugir para outro lugar. Ele precisa de orientação e
oportunidades de aprender a Palavra de Deus a fim de permanecer firme em Cristo.
China - Comunhão entre jovens
Em uma grande cidade na China, jovens que se converteram a Cristo são discipulados por dois
casais de pastores. Além das meditações de domingo e dos pequenos grupos de estudo bíblico, é a
comunhão que desfrutam na casa dos pastores o que mais toca os jovens. Isso porque esta é uma
experiência nova na qual encontram aceitação, paz e conforto em uma atmosfera informal.
Interceda pelos mestres, que têm a responsabilidade de orientar os jovens em seu crescimento
emocional e espiritual. Ore pelo processo de desenvolvimento dos jovens que trazem feridas
emocionais de infância devido a maus-tratos, menosprezo e negligência por parte dos pais.

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

- Retornaremos as atividades em
fevereiro/2010.
?
CPA II - Visita não informada.
?
CPA III - Retornaremos as atividades em
fevereiro/2010.

Dominical - 08:30hs
?
Culto Solene - 18:30hs

Quarta-feira
?
Projeto Alegria

e Arte - Retorno em 2010

Quinta-feira
?
Oração, Louvor

e Estudo Bíblico -

Retorno em 2010

Sábado
?
Programações

das Sociedades Internas.

?
CPA I

Secretaria da igreja. Horário de atendimento:
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00. Fone: (65) 36412399 ou (65) 3028-2499.

Avisos e Eventos
Solicitamos aos irmãos que os avisos a serem colocados no boletim
sejam repassados até quinta-feira de cada semana.
CULTO DE QUINTA-FEIRA - Seitas e
Heresias (Após o Carnaval de 2010)
«Existem milhares de religiões neste mundo, e
obviamente nem todas são certas. O próprio
Jesus advertiu seus discípulos de que viriam
falsos profetas usando Seu nome, e ensinando
mentiras, para desviar as pessoas da verdade
(Mateus 24.24). O apóstolo Paulo também falou
que existem pessoas de consciência cauterizada,
que falam mentiras, e que são inspirados por
espíritos enganadores (1 Timóteo 4.1-2). Nós
chamamos de seitas a essas religiões. Não
estamos dizendo que todos os que pertencem a
uma seita são desonestos ou mal intencionados.
Existem muitas pessoas sinceras que caíram
vítimas de falsos profetas. Para evitar que isto
ocorra conosco, devemos ser capazes de
distinguir os sinais característicos das seitas» (Pr.
Augustus Nicodemus).
Nossos estudos de Quinta-feira, a partir de
Fevereiro (após o carnaval), serão
direcionadas para os sinais característicos das
seitas e heresias. Não percam!!!!
CONHECENDO A CONSTITUIÇÃO DA
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
Continuando: Art.33 - O ministro poderá ser
designado pastor-efetivo, pastor-auxiliar, pastorevangelista e missionário. § 1º - É pastor-efetivo
o ministro eleito e instalado numa ou mais
Igrejas, por tempo determinado e também o
ministro designado pelo Presbitério, por prazo
definido, para uma ou mais Igrejas, quando estas,
sem designação de pessoa, o pedirem aos
Concílios. § 2º - É pastor-auxiliar o ministro que
trabalha sob a direção do pastor, sem jurisdição
sobre a Igreja, com voto, porém no Conselho,
onde tem assento ex-officio, podendo,
eventualmente, assumir o pastorado da Igreja,
quando convidado pelo pastor ou,
na sua ausência, pelo Conselho. § 3º - É pastorevangelista o designado pelo Presbitério para
assumir a direção de uma ou mais Igrejas ou de
trabalho incipiente. § 4º - É missionário o
ministro chamado para evangelizar no
estrangeiro ou em lugares longínquos na Pátria.
Art.34 - A designação de pastores obedecerá ao
que abaixo se preceitua: a) O pastor-efetivo será

eleito por uma ou mais Igrejas, pelo prazo
máximo de cinco anos, podendo ser reeleito,
competindo ao Presbitério julgar das eleições e
dar posse ao eleito; b) O pastor-efetivo,
designado pelo Presbitério nas condições do
artigo anterior, § 1º in fine, tomará posse perante
o Presbitério e assumirá o exercício na primeira
reunião do Conselho; c) O pastor-auxiliar será
designado pelo Conselho por um 21 ano,
mediante prévia indicação do pastor e aprovação
do Presbitério, sendo empossado pelo pastor,
perante o Conselho; d) O pastor-evangelista será
designado pelo Presbitério diante do qual tomará
posse e assumirá o exercício perante o Conselho,
quando se tratar de Igreja; e) O missionário,
cedido pelo Presbitério à organização que
superintende a obra missionária receberá
atribuição para organizar Igrejas ou
congregações na forma desta Constituição,
dando de tudo relatório ao Concílio. (fonte:
Manual Presbiteriano).
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 2010
Cronograma do mês de Janeiro:
10/01 - Cine Debate: O Evangelho de Judas.
17/01 - Pastoral.
24/01 - Café com Bíblia.
31/01 - Oficina de Interpretação Bíblica: Novo
Testamento.
PLANEJAMENTO EBD 2010
Hoje é o último dia: Você que deseja lecionar
na Escola Bíblica Dominical em 2010,
precisamos que você que deseja ser professor e
aqueles que foram professores em 2009 e
desejam continuar lecionando em 2010, que
preencham a ficha que se encontra na entrada do
templo e entregue ao irmão Gilmar Bastos.
BATE-PAPO COM NOSSA CRIANÇAS
Você que tem entre 0 e 11 anos NÃO PODE
PERDER, nossa primeira programação do ano.
Será um divertido e criativo BATE-PAPO, uma
conversa atual e bíblica. Marque a data, será no
dia 06 de fevereiro, às 15:30hs.
FÉRIAS - Este mês o pastor Francivaldo e sua
família estarão em férias.

