Liderança

Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Janeiro

Pres.: Francivaldo F. Pinheiro: 9212-0080
Vice-Pres.: José Rodrigues: 3641-9775 /8129-9577
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 03/2010 - Cuiabá/MT 24-Janeiro

Deus faz o que quer
do que é seu. (Mateus 20.15)

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: 9955-8245
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: 9955-8245
Presidente da UPA - Iasmin
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 pai do Pb. José Rodrigues (José
Pedro)
- Pelo crescimento e unidade da igreja
- Pelo nosso Presbitério (PGMS)
- Pelas pessoas que nos visitam

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

Escala de Domingo
Pregação: Ev. Anderson
Liturgia: Gilmar
Diáconos de Plantão: Jonas e
Neilson
Escala do Próximo Domingo – 31/01
Pregação: Pr. Donaldo
Liturgia: Ev. Anderson
Diáconos de Plantão:

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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N

este texto Jesus está contando uma
parábola a respeito do reino dos
céus. A expressão reino dos céus
aqui, fala do padrão de justiça do reino do
Senhor Jesus. Em outras palavras, a
parábola mostra o que é justo aos olhos de
Jesus e ao mesmo tempo mostra como o
homem tem outro padrão de justiça.
A parábola diz que o reino dos
céus é semelhante a um dono de casa que
saiu para contratar trabalhadores para sua
vinha. Isto era comum naqueles dias em
época de colheita. Ele passou o dia
trazendo homens para o trabalho, de forma
que os trabalhadores chegaram em
horários diferentes. Quando terminou o
dia, o dono da vinha foi fazer o pagamento
daquelas pessoas. Mandou que seu
administrador começasse pelos que
chegaram por último. Ele então pagou um
denário para aqueles que chegaram na hora
undécima (cinco da tarde no nosso
horário). Assim ele fez até que chegou a
vez daqueles que chegaram primeiro, e
receberam também um denário.
Estes começaram a murmurar, pois
pensavam que tinham direito a receber
mais por terem chegado mais cedo (de fato
trabalharam onze horas a mais do que
aqueles que chegaram por último). Eles,
porém não se lembraram que quando
foram contratados o dono da vinha havia
acertado com eles que receberiam um
denário pelo dia trabalhado. Assim não era
injusto o que eles estavam recebendo.
Esta parábola nos ensina algo

muito interessante. Ela mostra como
achamos que estamos sendo injustiçados
quando nos comparamos com outras
pessoas ao nosso redor. Se somente
houvesse aqueles homens que chegaram
primeiro na vinha, eles receberiam seu
dinheiro e ficariam satisfeitos. Porém, o
fato de haver alguns que chegaram mais
tarde, recebendo o mesmo valor, deu a eles
a possibilidade de fazer uma comparação,
e isso lhes fez muito mal.
Isto mostra que nosso padrão de
justiça está baseado nas comparações que
fazemos com outras pessoas. Olhamos
para o lado, analisamos o que acontece na
vida dos outros e então concluímos que
somos injustiçados. Achamos que, porque
as outras pessoas têm bens, têm uma
situação diferente da nossa, também temos
que ter. Muito da insatisfação dos servos
de Deus se dá pelas comparações que
fazem com outras pessoas. Se não
houvesse pessoas para nos compararmos
com elas, talvez não pensássemos assim,
não murmuraríamos e não reclamaríamos
de nossas vidas.
Esta parábola também aborda o
fato de não nos alegrarmos com o que Deus
faz a outros. Os trabalhadores que haviam
chegado primeiro não se alegraram com o
fato de aqueles que chegaram por último
estarem recebendo o mesmo que eles.
Olhando para si mesmos, achando-se
merecedores de mais, esqueceram-se do
trato que o dono da vinha havia feito com
eles e começaram a murmurar (v.11). Eles

não se alegraram ao saber que aqueles trabalhadores, que haviam esperado até as cinco da
tarde por um trabalho, finalmente conseguiram e poderiam agora suprir suas necessidades
e de suas famílias. Pensando somente em si, eles se sentiram injustiçados.
Esta é uma triste realidade. Há crentes que não se alegram quando Deus age
bondosamente na vida de outros. Eles nem sempre demonstram, mas internamente sofrem
ao ver que alguns irmãos receberam algo bom de Deus. A pergunta que o dono da vinha fez
para aqueles invejosos trabalhadores ainda cabe em muitas situações: “Ou são maus os
teus olhos porque sou bom?” É um mandamento bíblico alegrar-se com os que se
alegram (Rm 12.15) e, como sempre, aquilo que Deus nos manda fazer é porque Ele nos
conhece perfeitamente e sabe que temos a tendência de fazer o contrário. Devemos lutar
contra a tendência de sofrer ao saber que alguém recebeu uma boa dádiva de nosso Senhor.
Nosso egoísmo é que nos leva achar que estamos sendo injustiçados. Pensar somente em
nós mesmos nos leva à inveja e ao sofrimento pelas coisas boas que nossos irmãos recebem
de nosso bondoso Pai celestial.
O dono desta vinha representa Deus, e quando ele diz que faz o que quer do que é
seu, está mostrando que tudo lhe pertence e tem o poder para fazer como melhor lhe apraz.
Esta parábola nos mostra que devemos nos contentar com o que Deus tem nos dado e nos
proporcionado. Se o dono da vinha não foi injusto com aqueles homens, Deus também não
é injusto conosco. Os servos do Senhor muitas vezes se esquecem que eles têm um justo
Juiz que está sempre julgando suas causas. Quando murmuramos ou nos queixamos
estamos acusando nosso Juiz de injustiça. O apóstolo Pedro em sua primeira carta
escreveu que devemos seguir os passos de Jesus, e que nosso Senhor entregava-se àquele
que julga retamente (1Pe 2.23). Da mesma forma, devemos nos entregar ao nosso Deus,
certos de que Ele está fazendo um julgamento justo em nossas vidas. Deus apenas tem feito
o que quer do que é seu, e não deve nos fazer mal o fato de dEle fazer coisas boas para
aqueles que estão ao nosso redor.
Devemos nos lembrar de que Deus tem tratado conosco. Ele disse que olharia para
dentro dos nossos corações e nos trataria de acordo com o nosso procedimento, segundo o
fruto de nossas ações (Jr 17.10). Portanto Deus está dizendo para nós: “Porventura não
me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque sou
bom?”
Autor: Pr. Clodoaldo Machado (pastor da Igreja Batista Parque Industrial em
São José dos Campos, São Paulo). Esse texto pode ser visto em www.blogfiel.com.br

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

- Retornaremos as atividades em
fevereiro/2010.
?
CPA II - Reunião na Residência da irmã Joana
D’arc, às 19:30hs.
?
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.41 - Conceder-se-á licença ao
ministro, com vencimentos integrais, até um ano,
para tratamento de saúde; além desse prazo, com
possíveis reduções de vencimentos, a juízo do
Presbitério, quando pastor-evangelista; e do
Conselho, quando pastor-efetivo. Art.42 - Ao
ministro poderá ser concedida licença, sem
vencimentos, por um ano, para tratar de
interesses particulares; essa licença poderá ser
renovada por mais um ano, findo o qual, se o
ministro não voltar à atividade será despojado
sem censura. Art.43 - Fica a juízo dos
Presbitérios conceder ou não licença aos seus
ministros para se ocuparem em trabalhos de
assistência social ou de natureza religiosa fora
dos limites da Igreja Presbiteriana, devendo
prestar relatório anual informativo aos
Presbitérios. (fonte: Manual Presbiteriano).
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 2010
Cronograma do mês de Janeiro:
Próximo Domingo (31/01) faremos nossa

primeira Oficina de Interpretação bíblica, com
a temática Novo Testamento. Teremos a divisão
em 3 salas sobre... Quer saber quais serão as
salas? Então venha a Escola Dominical e confira
quais serão as temáticas das oficinas. Voltamos
ao horário normal de início: 08:30hs.
Você é estudante da Escola Dominical? Então
não esqueça de trazer sua Bíblia e seu caderno
de anotações.
31/01 - Oficina de Interpretação Bíblica: Novo
Testamento.
EQUIPE DE PROFESSORES DA ESCOLA
DOMINICAL
A superintendência da Escola Dominical
juntamente com aqueles irmãos que se
dispuseram a serem instrumentos de ensino na
igreja, realizaram duas reuniões para
planejamento da EBD por três anos (2010-2012).
Entretanto, você que deseja lecionar na Escola
Dominical, mas nunca teve a oportunidade de
exercitar seu dom, não fique parado esperando,
preencha a ficha que se encontra na entrada do
templo e entregue ao superintendente Gilmar.
Equipe da Superintendência para 2010:
Superintendente: Gilmar
Vice: Emerson
Secretária: Margareth
Diretora do Dept Infantil: Cida
Vice: Izabel
Secretária Dept. Infantil: Fernanda
EQUIPE DE SOM E MULTIMÍDIA.
Fique atento algumas mudanças em nossa equipe
de som e multimídia. O coordenador da equipe
de som e multimídia é o irmão Jeferson, com o
apoio de Késia e Gilmar no multimídia. Dúvidas,
elogios e reclamações falar com Jeferson.
BATE-PAPO COM OS ‘PEQUENINOS’
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 15:00hs.
FÉRIAS - Este mês o pastor Francivaldo e sua
família estão em férias. Retornarão em fevereiro.

