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Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Fevereiro

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

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

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
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: 3646-4568
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:
Liturgia:
Diáconos de Plantão:
Escala do Próximo Domingo – 14/02
Pregação: Retiro
Liturgia: Retiro
Diáconos de Plantão: Retiro

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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ma vez me fizeram uma
pergunta: (a) O que você pode
fazer, se é que algo pode ser
feito, com a “rebelião do coração”? (b)
Vo c ê é t e n t a d o , t e s t a d o e
experimentado — você quer se
arrepender, mas seu coração não quer.
A pessoa descrita na pergunta,
evidentemente, não apenas foi “tentada,
testada e experimentada”, mas também
cometeu pecado. Ou seja, ele ou ela não
apenas foi tentado, mas rendeu-se à
tentação. De outra forma, não haveria
nada de que se “arrepender”. Então a
pergunta básica é: o que você faz quando
você pecou e você quer se arrepender, mas
seu coração não quer? (Enquanto
discutimos essa questão, lembre o que
“arrependimento” significa. Não é apenas
sentir-se mal por seu pecado, mas
realmente abandoná-lo e achegar-se a
Cristo, assim parando de cometer o
pecado.)
Bem, todos nós já tivemos essa
sensação às vezes: nós gostaríamos de
mudar, mas algo em nós, parece, não quer
mudar junto conosco. Nós pensamos
nisso como se fosse um carro com
problemas: o carro quer andar, mas algo
dentro dele, digamos, o carburador, não
está funcionando direito, então ele não se
mexe. Ou uma pessoa com dificuldades:
Alice adoraria jogar tênis, mas as costas
dela não deixam ela fazer isso. É assim
que se parece, frequentemente, quando

nós cometemos pecado. Nós gostaríamos
de parar, mas algo em nós (a pessoa que
faz a pergunta chama isso de “coração”)
não nos deixa parar.
Mas veja só: O “coração”, nas
escrituras, não é como um carburador
defeituoso dentro de um carro, nem como
dor nas costas tornando o corpo de alguém
mais lento. O coração (no sentido
religioso, é claro, não o órgão físico) é a
pessoa no nível mais profundo – o que ele
ou ela realmente é. Meu coração sou eu.
Seu coração é você. “Rebelião do
coração”, então, é rebelião da pessoa. É a
minha rebelião e a sua.
Então o coração não é algo dentro
de nós que, contrariando nossas melhores
intenções, não quer funcionar direito. Um
coração rebelde significa que nossas
intenções não são boas. Ter um coração
rebelde significa nada mais nada menos
que isso: nós queremos pecar. A figura de
uma “parte” quebrada dentro de nós é uma
figura ruim e perigosa, porque é uma
forma de dar uma desculpa pelo pecado:
“Não sou eu o culpado”, nós pensamos;
“esta parte quebrada é que é culpada”.
Mas nós é que devemos ser culpados, nós
somos responsáveis.
Mas há momentos em que nos
sentimos como a pessoa descrita na
pergunta: como se nós quiséssemos
arrepender, mas não conseguíssemos.
Nesses momentos, entretanto, acredito
que o verdadeiro problema é mais assim:

nós queremos o arrependimento, mas não queremos o suficiente. Nós queremos
arrependimento, mas também gostamos do pecado. Nós queremos parar mas,
inconsistentemente, nós também queremos continuar pecando. Esta é uma forma mais
bíblica de colocar a questão: não um “eu não consigo” mas um “eu não vou”. Desse jeito,
aceitamos a responsabilidade em vez de colocá-la em algum “carburador”.
E então, depois de aceitarmos a responsabilidade, o que nós fazemos a respeito?
Arrependemo-nos, é claro! Pare de dizer “não consigo”. Isso vem do diabo. Se você é um
cristão, você consegue. Peça a ajuda de Deus e peça a ajuda de líderes e outros cristãos se
você estiver achando difícil. Mas não desista da batalha. Lembre-se de I Coríntios 10:13:
“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá
que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação,
vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.” Ouviu isso? “Você pode
suportar!” Isso é uma excelente notícia! Não chame Deus de mentiroso. Confie nele e
obedeça.
Se você precisa de mais motivação, pense de novo no terrível preço que Jesus
pagou para salvar você do pecado. Pense no amor imensurável mostrado por Cristo
quando ele morreu por você. Então peça ajuda a Jesus para viver a vida agradando a ele.
Traduzido por: Daniel TC em www.iProdigo.com.br | Texto original por Dr. John
Frame (professor de Teologia Sistemática e filosofia no Seminário Teológico Reformado - EUA)

Espaço Missionário
TANZÂNIA - Dois evangelistas cristãos em Dar es Salaam, Tanzânia, foram presos depois que
muçulmanos os convidaram para discutir religião. No entanto, eles chamaram agentes de
segurança que acusaram os evangelistas de pregar ilegalmente.
Eleutery e Cecil ficaram presos por sete dias antes de ser liberados sob fiança no dia 27 de outubro.
Muitos outros casos contra cristãos estão esperando julgamento no país; alguns, desde 2007. “A
mensagem que queremos passar é que precisamos de oração e ajuda em favor de nossas vidas.”
Cecil conta que os muçulmanos estão recorrendo à polícia para perseguir os cristãos porque eles
têm poder político. O presidente da Tanzânia, Jakaya Mrisho Kikwete é muçulmano.
“Estamos sendo muito bem-sucedidos com nosso ministério aos muçulmanos, com milhares
recebendo Cristo. Por isso, os muçulmanos querem impedir o movimento, mas ninguém
pode parar o evangelho.”
Tradução: Missão Portas Abertas | Notícia de 04/01/2010

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

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

?
CPA I - Informações com o grupo.
?
CPA II - Informações com o grupo.

Quarta-feira

?
CPA III - Informações com o grupo.

?
Projeto Alegria

e Arte - Retorno em 2010

Quinta-feira
?
Oração, Louvor

e Estudo Bíblico -

Retorno em 2010

Sábado
?
Programações

das Sociedades Internas.

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 as características das seitas e
heresias. Não percam!!!!
CONHECENDO A CONSTITUIÇÃO DA
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
Continuando: Art.46 - A admissão de um
ministro que venha de outro Presbitério
dependerá da conveniência do Concílio que o
admitir, podendo, ainda, este último, procurar
conhecer suas opiniões teológicas. Art.47 - A
admissão de um ministro de outra comunidade
evangélica ao ministério da Igreja Presbiteriana
do Brasil far-se-á por meio de carta de
transferência; recebida esta, o Presbitério
examinará o ministro quanto aos motivos que o
levaram a tal passo, quanto à vocação
ministerial, opiniões teológicas, governo e
disciplina da Igreja; far-lhe-á, no momento
oportuno, as perguntas dirigidas aos ordenandos.
Art.48 - Os ministros serão despojados do ofício
por: a) deposição; b) exoneração a pedido; c)
exoneração administrativa nos termos do Art.42,
in fine. § 1º - Despojado o ministro por
exoneração, designará o Presbitério a Igreja a
que deva pertencer. § 2º – O despojamento por
exoneração a pedido só se dará pelo voto de dois
terços dos membros do Presbitério. (fonte:
Manual Presbiteriano).

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 2010
14/02 - Retiro Espiritual
21/02 - Momento ‘Saindo da Crise’
28/02 - Momento ‘Saindo da Crise’
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 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.
ATENÇÃO PROFESSORES DA EBD
Fiquem atentos as datas das Reuniões com a
Superintendência.
20/02 (Sábado) - Reunião com os professores do
Departamento Infantil. Horário: 15:30hs
22/02 (Segunda-feira) - Reunião com os
professores das classes de Adultos e
Adolescentes. Horário: 19:30hs

