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 04/2010 - Cuiabá/MT 31-Janeiro

Cristãos pelo Mundo

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: 3641-2366 / 9907-6227

EVANGELISTAS DA IPBMS
Ev. Anderson Custódio: 9955-8245
Ev. Maria Aparecida: 3641-5279 / 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:
Conselheiro da UMP - Ev. Anderson Custódio: 9955-8245
Presidente da UPA - Iasmin Freitas: 9241-3686
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: 3641-5279 / 9213-3028
Endereço: Rua 05, esquina com Av. Principal.

Escala de Domingo
Pregação: Pr. Donaldo
Liturgia: Ev. Anderson
Diáconos de Plantão:
Escala do Próximo Domingo – 07/02
Pregação:
Liturgia:
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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V

ocê já parou para pensar como
seria...

... não poder frequentar livremente sua
igreja?
... ter o receio de um culto ser invadido por
extremistas ou policiais, e você acabar
preso?
... ter algum membro de sua família morto
ou levado para um campo de trabalho
forçado simplesmente porque ele declara
amar Jesus?
(SOMÁLIA) Mohammed Ahmed Ali, 41
anos, foi morto a tiros por extremistas
islâmicos na cidade de Mogadíscio,
capital da Somália. O incidente se deu em
1º de janeiro. O crime teria sido motivado
pela conversão de Mohammed ao
cristianismo.
(MÉXICO) Em 13 de janeiro, católicos
tradicionalistas mexicanos destruíram a
casa e outras propriedades de cinco
famílias evangélicas na comunidade de
Los Llanos, San Cristóbal de Las Casas.
As famílias são recém-convertidas.
(INDÍA) A rede de notícias International
Christian Concern (ICC) foi informada de
que, no dia 17 de janeiro, extremistas
hindus atacaram uma reunião de oração
em Udaipur, Rajastha, deixando 11
cristãos gravemente feridos. Fontes
reportam que, por volta das 23h,

integrantes do grupo extremista Rashtriya
Swayamsavak Sangh invadiram o culto da
igreja Faith Calvary armados com
porretes, ferros e paus, prontos para
agredir o pastor e os membros da igreja.
(IRAQUE) O segundo ataque contra a
comunidade cristã em menos de 24 horas e
a indiferença das forças de segurança que
não o impediram. Ontem, em Mosul, norte
do Iraque, um grupo não identificado
atirou em um empresário de 45 anos,
Amjad Hamid Abdullahad. No domingo,
17 de janeiro, um cristão de 52 anos,
casado, pai de duas meninas, foi
assassinado. Fontes na cidade explicam
que “o governo responsabiliza os
fundamentalistas da al-Qaeda pelos
ataques”, mas na verdade a comunidade é
vítima de um luta de poder entre os grupos
“árabe” e “curdo”.
(FILIPINAS) “Em minha adolescência
na Arábia Saudita, testemunhei diversos
migrantes cristãos filipinos aceitarem o
islamismo sob pressão”, disse Joselyn
Cabrera, enfermeira filipina, que trabalha
no hospital Riyadh. Devido ao alto
número de desempregados nas Filipinas,
mais de 10 milhões de cidadãos foram
buscar emprego em outros países. Todos
os dias, cerca de 3.000 deixam o país.
Recentemente, muitos foram para as
nações árabes, 600.000 no geral, sendo
200.000 na Arábia Saudita. “Após alguns

meses, os empregadores nos dão um ultimato, dizendo que teremos que nos tornar
muçulmanos se quisermos manter nosso emprego”, ela conta. “Para nós, é difícil fazer
essa escolha, mas se não a fizermos, seremos vítimas de agressões.”
(IRAQUE) “Eu fui a uma clínica médica, mas não sabia que ela era gerenciada por
cristãos. Quando estava lá esperando, vi alguns livros cristãos na sala de espera. Não
fiquei à vontade com aquilo, mas tive de esperar já que precisava do tratamento. Quando
fui embora, o médico me deu uma cópia do filme “Jesus” e como todos os taxistas fazem,
coloquei o filme no painel do carro”, disse Malo, taxista no Iraque, que era um
muçulmano fanático, mas agora é um cristão. “Duas horas depois, voltei à clínica com o
rosto branco e tremendo de medo, dizendo ao médico que o filme tinha salvado minha
vida.”
(IRAQUE) “Quando me converti, fui separado de minha esposa por quarto anos e orava
por ela todo tempo”, conta Hamza, compartilhando sua história. “Então, o milagre
aconteceu e minha esposa entregou-se ao Senhor. A partir daquele momento, nos unimos
novamente e estávamos indo bem. Até aquele dia específico quando o medo se apoderou
de nossas vidas. Meu cunhado veio até minha esposa com uma arma. Ele pediu que ela
renunciasse sua fé em Cristo. Ela caminhou até ele e com a arma na boca disse: ‘Você
pode me matar agora, mas não renunciarei a Cristo’. Após dizer isso, ele a deixou. Agora
ela vive com medo e já mudamos sete vezes. As pessoas dizem que somos um incômodo
para a vizinhança. Estou tão desanimado que só fico em casa sentado sem fazer nada e
sentindo-me depressivo. Por favor, ore por mim e por minha esposa.”

Pense! Ore! Doe!
Missão Portas Abertas (http://www.portasabertas.org.br)
Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (http://www.apmt.org.br)
Missões Nacionais (http://www.missoesnacionais.org.br)
Junta de Missões Nacionais (http://www.jmnipb.org.br)

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

- Retornaremos as atividades em
fevereiro/2010.
?
CPA II - Informações com o grupo.
?
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). Os estudos serão
direcionadas para os sinais característicos das
seitas e heresias. Não percam!!!!
CONHECENDO A CONSTITUIÇÃO DA
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
Continuando: Art.44 - Ao ministro que tenha
servido, por longo tempo e satisfatoriamente, a
uma Igreja, poderá esta, pelo voto da assembleia
e aprovação do Presbitério, oferecer, com ou sem
vencimentos, o título de Pastor-Emérito.
Parágrafo Único - O Pastor-Emérito não tem
parte na administração da Igreja, embora
continue a ter voto nos Concílios superiores ao
Conselho. Art.45 - A passagem de um ministro
para outro Presbitério ou para outra comunidade
evangélica, far-se-á por meio de carta de
transferência com destino determinado.
Enquanto não for aceito continua o ministro sob
jurisdição do Concílio que expediu a carta. § 1º A carta de transferência é válida por um ano a
contar da expedição. § 2º - Nenhum Presbitério
poderá dar carta de transferência a ministro em
licença para tratar de interesses particulares, sem
que primeiro o ministro regularize sua situação.
(fonte: Manual Presbiteriano).
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 2010
Cronograma do mês FEVEREIRO:
07/02 - Momento ‘Saindo da Crise’

14/02 - Retiro Espiritual
21/02 - Momento ‘Saindo da Crise’
28/02 - Momento ‘Saindo da Crise’ e
Comemoração do Homem e Mulher
Presbiterianos.
SAINDO DA CRISE (EBD Fevereiro)
Sabe aquela dúvida sobre teologia, Deus, Bíblia,
Jesus e tantas outras que você carrega a muito
tempo, mas você não tinha coragem para
perguntar. Chegou o momento de você sair da
crise. Faça sua pergunta, coloque na urna e nos
dias 07, 21 e 28 de fevereiro teremos um
momento na Escola Bíblica Dominical para
tirar as dúvidas que foram depositadas na urna.
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’
Está chegando o DIA. Crianças e Pais fiquem
atentos. Você que tem entre 0 e 11 anos NÃO
PODE PERDER, nossa primeira programação
do ano. Será um divertido e criativo BATEPAPO, uma conversa atual e bíblica. Será neste
sábado, dia 06 de fevereiro, às 15:00hs.

