Liderança

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

02 - Aline Anne
02 - Cássia Regina Delgado
04 - Thiago Dias Ormond
04 - Júlia Diniz Monteiro
08 - João Cellos
09 - Manoelina R. da Costa
10 - Arão Moreira
11 - Margareth Traquinas
13 - Jorsana Rodrigues
14 - João Valentim
16 - Andreia Lima
20 - Daniel Torres
22 - Ian Carlos Freitas
22 - Joel de Brito Ferreira
25 - Eliane Pereira Mello
28 - Ana Paula Caíres Dias

Boletim: Edição 06/2010 - Cuiabá/MT 21-Fevereiro

A importância de se ouvir os pais

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

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 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 – 28/02
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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ilho meu, ouve o ensino de teu
pai e não deixes a instrução de
tua mãe. Porque serão diadema
de graça para a tua cabeça e colares,
para o teu pescoço. Provérbios 1.8-9
Atualmente os filhos da modernidade
estão cada vez mais autônomos, ou seja,
possuem ou pelo menos pensam que
possuem, a capacidade para se
autogovernarem. Os filhos, hoje, falam
mais alto que os pais, que por sua vez, se
calam e aceitam seus ‘mandos’. Pais que
relaxam sua autoridade como tal em prol
das vontades de seus filhos, outros (pais)
já exercem de maneira autoritária seu
‘mando’. Por fim, pais e filhos estão cada
vez mais se afastando dos princípios de
unidade familiar, se desfazendo de seus
papéis na família e consequentemente
vivendo uma ‘liberdade’ sem normas e
regras de convívio.
Neste jogo de quem manda em quem,
ambos os lados sofrem. Tanto pais como
filhos acabam sofrendo, ou porque, no
caso dos filhos, não escutaram a voz dos
pais e se meteram em grandes ‘burradas’,
ou no caso dos pais, por não terem uma
postura mais firme e determinada de
educar, disciplinar e praticar a autoridade
sobre seus filhos. Enfim, o que fazer?
A sabedoria de Provérbios, ou melhor
dizendo, a sabedoria divina, nos orienta a
sermos filhos ou discípulos que saibam

ouvir os pais ou mestres. O ouvir não
implica somente no ‘prestar atenção’ no
ensino do pai ou na instrução da mãe,
antes, nos exorta urgentemente a por em
prática todas as instruções, ou seja, que o
cumprimento do que se ouve seja
imediato.
Portanto, o ensino (que pode ser traduzido
do hebraico MUSAR como disciplina,
tendo como foco a formação moral do
filho e não um castigo físico ou uma
exortação verbal) dos pais deve ser
coerente com o que eles são e agem
diariamente, da mesma forma as mães
como agentes de instrução, devem guiar
seus filhos na direção correta, entretanto
precisam andar no caminho certo e
coerente. E somente por meio de uma
entrega à Deus e a sua Palavra, poderemos
ver pais como modelos de vida coerentes e
transformadores. Afinal, como um pai
educa seu filho se age incoerentemente
com o que ensina? Ou uma mãe que quer
instruir seu filho mas anda na direção
contrária ao que está instruindo? A
Palavra revelada de Deus moldará e
capacitará o pai e a mãe a serem a imagem
de Cristo e esses serem modelos
transformadores para seus filhos.
Aos filhos, além de ouvir, não se deve
nunca deixar ou abandonar a instrução de
sua mãe, pois, é essa instrução que o
guiará a uma direção correta na vida.

Essas orientações aos filhos nos fazem refletir o quanto é importante a educação que os
pais dão a eles. Pois quando essa educação é realizada com um dever de
responsabilidade sobre os filhos e fundamentada na Escritura Sagrada, detonamos
quaisquer elementos que desestabilizem ou influeciem para a degradação dos papéis e do
sentido de família, principalmente nos dias de hoje.
Por fim, quando os filhos compreendem o ‘ouvir’ o ensino do pai como uma urgência ao
cumprimento e não deixam ‘de lado’ a instrução de sua mãe, a sabedoria divina nos
revela que esses filhos, serão como tendo uma diadema de graça em sua cabeça e como
possuídores de colares no pescoço, ou seja, serão filhos valorosos, agradáveis e
prazerosos no convívio familiar e na sociedade. Afinal, quem não gostaria de ter uma
família em que seus filhos fossem exemplos nesta nossa sociedade? Portanto, filhos
SEMPRE estejam atentos aos ensinos e instruções de seus pais; e pais, sejam SEMPRE
exemplos de conduta para seus filhos, e sua educação irá entrar nos ouvidos e parar no
coração deles, para glória e honra do nosso Deus. E assim, serão uma família valorosa
aos olhos da sociedade manifestando a imagem de Cristo e a glória de Deus.
Soli Deo Gloria
Por: Gilmar Bastos (IPB Morada da Serra)

Espaço Missionário
HAITI - Cerca de 600 unidades da Bíblia online foram enviadas para as vítimas do Haiti por uma
entidade religiosa americana. A intenção é que mais três mil sejam doadas ao país que sofreu com
um terremoto que devastou a nação no último dia 12.
As palavras da Bíblia são transmitidas em áudio através de um aparelho que é carregado com a
energia solar. O objetivo do grupo é levar o conforto da Palavra de Deus para que as vítimas
tenham ciência de que Ele não se esqueceu delas por causa desta tragédia, afirmou um porta-voz
da instituição.
A escolha por Bíblia em áudio ocorreu porque o Haiti é o país mais pobre da América,
apresentando uma alta taxa de analfabetismo, fazendo com que o aparelho se torne mais acessível
à população.
Fonte: Missão Portas Abertas

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 (Em Março)
«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.49 - O ministro poderá ser
jubilado por motivo de saúde, idade, tempo de
trabalho ou invalidez. § 1º - Ao atingir trinta e
cinco anos de atividades efetivas, inclusive a
licenciatura, o ministro terá direito à jubilação. §
2º - Ao completar setenta anos de idade a
jubilação será compulsória. § 3º - A lei ordinária
regulamentará a jubilação por motivo de saúde
ou invalidez. § 4º - A jubilação põe fim ao
exercício pastoral: não importa, porém, na perda
dos privilégios de ministro a saber: pregar o
evangelho, ministrar os sacramentos, presidir
Conselho, quando convidado, e ser eleito
secretário executivo ou tesoureiro. § 5º - O
ministro jubilado, embora membro dos
Concílios, não tem direito a voto: tê-lo-á se eleito
secretário executivo ou tesoureiro. § 6º - Cabe ao
Presbitério propor a jubilação e ao Supremo
Concílio efetivá-la de acordo com a lei de
jubilação que estiver em vigor.
Seção 3ª - Presbíteros e Diáconos
Art.50 - O Presbítero regente é o representante
imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo
Conselho, para, juntamente com o pastor,

exercer o governo e a disciplina e zelar pelos
interesses da Igreja a que pertencer, bem como
pelos interesses da Igreja a que pertencer, bem
como pelos de toda a comunidade, quando para
isso eleito ou designado. (fonte: Manual
Presbiteriano).
UNIÃO PRESBITERIANA DE
ADOLESCENTES - UPA
?
Reunião com os Adolescentes nesta Sextafeira (26/02) às 19:00hs nas dependências da
Igreja.
?
CinePipoca neste Sábado (27/02) às 19:00hs
nas dependências da Igreja.
ESCOLA DE MÚSICA
Quer aprender a tocar um instrumento musical?
Não sabe como? Seus problemas terminaram!
Agora você pode tornar realidade seu sonho
«musical». Estaremos iniciando nossa Escola de
Música com o prof. Jeferson, no próximo mês,
portanto, faça sua inscrição já! Falar com
Jeferson.
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
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - 2010
Início das Aulas será no dia 07 de março,
próximo domingo (28/02) estaremos realizando
a matrícula dos Amados que queiram aprender
da Escritura e ser instrumento de Deus no seu
Reino.

