Liderança

Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Janeiro

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
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 02/2010 - Cuiabá/MT 17-Janeiro

O nosso Haiti de cada dia

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

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

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

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: Gilmar Bastos
Liturgia: Pb. Antônio Marcelino
Diáconos de Plantão: Arão e Clayton
Recepção:
Escala do Próximo Domingo – 24/01
Pregação: Ev. Anderson
Liturgia: Gilmar
Diáconos de Plantão: Jonas e Neilson

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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H

aiti, um país da América
Central praticamente
desconhecido do resto do
mundo se não fosse um terremoto com
magnitude 7.0 na escala de Ritcher que o
atingiu. Um país rico em desigualdades
sociais, injustiças, crises políticas e
conflitos armados, mas que passa ou
pelo menos passou até o momento
despercebido do mundo. Agora o mundo
rico (EUA, Japão, Canadá, Reino
Unido, França e Rússia) e aqueles que
pretendem um dia se tornarem ricos
(Brasil, México, Colômbia e Venezuela)
dão todo apoio aos desabrigados, feridos
e famintos com roupas, alimentos, muita
água, remédios, ajuda de profissionais,
como médicos para cuidar dos feridos,
fora os milhões ($) que estão sendo
doados pelos países (ricos) e também,
artistas e celebridades mundiais.

matérias ou quando acabar o dinheiro
dos países? Creio que a ajuda para o
Haiti deve superar os objetivos de
alimentar um povo por 1 (um) mês. Um
povo como esse, precisa de ajuda
estrutural, com uma recuperação não
somente de casas, prédios e comércios,
mas de uma sociedade desigual, injusta
e violenta para uma sociedade digna de
se morar e viver, pacífica e com políticas
justas e igualitárias.

O reverendo Marcial Miguel
(presidente do Conselho de igrejas de
Cuba) apelou às nações do mundo,
especialmente do Primeiro Mundo,
para que contribuam com o Haiti, “não
para mitigar a dor e as perdas
provocadas pelo terremoto, mas
encarem o momento como a
oportunidade para contribuir à
verdadeira reconstrução de Haiti e seu
desenvolvimento
humano e social”
Solidariedade, Amor e
Compaixão, talvez sejam palavras que (Missões Portas Abertas – Acesso em
traduzem esse momento de ajuda 16 de janeiro de 2010).
mundial para com um país destruído
Enfim, quero chamar a atenção
(fisicamente e emocionalmente) e um do leitor para a nossa responsabilidade
povo sem esperança que já sofria com como cidadãos evangélicos ante os
tantos problemas políticos e sociais. Por acontecimentos no Haiti.
outro lado, até quando essa ajuda será
Primeiro: Somos privilegiados
depositada no Haiti? Até quando essa
por
sermos
chamados Filhos de Deus e
solidariedade, amor e compaixão serão
vistos nos noticiários? Será até os termos acesso irrestrito ao trono do Pai,
noticiários não publicarem mais por isso, clamemos por socorro,

cooperação, justiça, paz e esperança para o povo no Haiti. Que Deus use de
misericórdia e graça e traga vida a esse povo, com transformações políticas, sociais e
principalmente espirituais.
Segundo: Creio que nosso coração se entristece ao ver o ocorrido no Haiti,
mas vale ressaltar que suas condições anteriores eram sofríveis e desumanas, um país
desestruturado politicamente e socialmente, com grandes índices de pobreza,
mortalidade infantil e analfabetismo (ver indicadores sociais do Haiti no Wikipédia),
deve nos fazer pensar sobre as nossas desigualdades sociais, nossas injustiças, nossas
crises políticas e nossos conflitos armados (principalmente no Rio de Janeiro, São
Paulo e Espírito Santo). Temos orado e buscado discussões sadias com nossos
vizinhos e amigos sobre nossa sociedade? Quais soluções têm pensado?
Terceiro: Por último, quero chamar a atenção para nossa postura como
mordomos (administradores) em uma sociedade consumista. Diante do que temos
visto no Haiti, sua pobreza e miséria, isso nos faz pensar como temos tratado das
nossas riquezas e pobrezas. Para isso, deixo as palavras de Lucas em relato à igreja de
Jerusalém no primeiro século:
“Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas
propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém
tinha necessidade.” (Atos 2.44)
O consumismo nos cega quando a priori é olhar para a necessidade do
próximo. A mordomia dos nossos bens renderá glórias a Deus se dispusermos a olhar
para as necessidades do próximo, a pobreza com o mesmo amor que olhamos para as
nossas necessidades e riquezas.
Que o Senhor nosso Deus nos abençoe como filhos e mordomos dEle.
Soli Deo Gloria | por Gilmar Bastos em www.dialogismo.com.br
*Visite o portal Missões Portas Abertas e tenha maiores informações sobre
os missionários que contribuem no avanço do evangelho em todo mundo. Acesse:
www.portasabertas.org.br

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

- Retornaremos as atividades em
fevereiro/2010.
?
CPA II - Informe-se com os responsáveis.
?
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.35 - O sustento do pastorefetivo e do pastor-auxiliar cabe às Igrejas que
fixarão os vencimentos, com aprovação do
Presbitério; os pastores-evangelistas serão
mantidos pelos Presbitérios; os missionários,
pelas organizações responsáveis. Art.36 - São
atribuições do ministro que pastoreia Igreja: a)
orar com o rebanho e por este; b) apascentá-lo na
doutrina cristã; c) exercer as suas funções com
zelo; d) orientar e superintender as atividades da
Igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual
do povo de Deus; e) prestar assistência pastoral;
f) instruir os neófitos, dedicar atenção à infância
e à mocidade, bem como aos necessitados,
aflitos, enfermos e desviados; g) exercer,
juntamente com os outros presbíteros, o poder
coletivo de governo. Parágrafo Único - Dos
atos pastorais realizados, o ministro apresentará,
periodicamente, relatórios ao Conselho, para
registro. Art.37 - Os ministros poderão ser
designados para exercer funções na imprensa, na
beneficência, no ensino ou em qualquer outra

obra de interesse eclesiástico. Em qualquer
destes cargos terão a superintendência espiritual
dos que lhes forem confiados. Art.38 - A
atividade do ministro deve ser superintendida
pelo Presbitério, ao qual, anualmente, prestará
relatório dos seus atos. Art.39 - Para ausentar-se
do seu campo de trabalho por prazo superior a
dez dias, o pastor necessitará de licença do
Conselho; por prazo inferior basta comunicar ao
Vice-Presidente. O pastor-evangelista pedirá
licença à Comissão Executiva do Presbitério.
Art.40 - É assegurado, anualmente, aos
ministros em atividade o gozo de um mês de
férias, seguida ou parceladamente, com os
vencimentos. (fonte: Manual Presbiteriano).
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 2010
Cronograma do mês de Janeiro:
Próximo Domingo estaremos iniciando a Escola
Dominical, excepcionalmente, às 08:00hs, pois
faremos um momento de confraternização, com
café da manhã e mensagem bíblica. Aos irmãos,
a EBD pede que cooperem com o café da manhã
trazendo leite, ou café, ou bolo, ou pães,...
24/01 - Café com Bíblia.
31/01 - Oficina de Interpretação Bíblica: Novo
Testamento.
REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
Próximo Sábado (23/01) todos os diáconos estão
convocados para reunião nas dependências da
igreja, às 15:30hs. Diáconos não faltem.
Presidente.
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 estão em férias.

