Liderança

Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Março

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

05 – Maria José Botelho Alves
10 – Neide Ormond Borges
10 – Vera Lucia Araujo Freitas
14 – Aparecida Ferreira
19 – Regina Salies
21 – Isabela de Oliveira Silva
26 – Samuel Oliveira Varanda
27 – Vera Lucia de Assunção
Brust
29 – Wilson dos Santos
Rodrigues
30 – Vitoria Caroline Bonfim

Boletim: Edição 08/2010 - Cuiabá/MT 07-Março

O perigo das seitas e heresias

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

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

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 – 14/03
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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N

esta quinta feira começamos os estudos
sobre seitas e heresias. E nesta quinta
respondemos algumas perguntas: 1)
Por que Seitas e heresias? E a resposta foi porque
seitas e heresias sempre andam juntas. Ou seja,
não existe seita sem heresias e são as heresias de
um determinado grupo é que o caracteriza como
seita. Em outras palavras, toda seita é herética ou
contém heresias. A segunda pergunta foi: POR
QUE ESTUDAR SEITAS E HERESIAS? Não
seria melhor estudar a Bíblia? Não seria melhor a
dedicação à leitura da Bíblia. E nossa resposta
foi: Certamente devemos usar a maior parte de
nosso tempo lendo e estudando a Palavra de
Deus, porém essa mesma Palavra nos apresenta
diretrizes comportamentais relacionadas aos que
questionam nossa fé. Assim sendo,
apresentamos as razões para o estudo das falsas
doutrinas, dos grupos falsos e de suas heresias: e
a primeira razão foi a nossa defesa própria: a)
Várias entidades religiosas treinam seus adeptos
para ir, de porta em porta, à procura de novos
adeptos. Algumas são especializadas em
trabalhar com os evangélicos, principalmente os
novos convertidos. Os cristãos devem se
informar acerca do que os vários grupos
ensinam, pensam etc. Só assim poderão refutálos biblicamente (Tt 1.9); b) Devemos estar
preparados para dá razão de nossa fé (1Pe.3:15).
Devemos saber das coisas para não sermos
enganados e nem confundidos. A segunda razão
foi a Proteção do rebanho: Como pastor do
rebanho tenho a obrigação de defender o rebanho
(Ef.4:11-14). Cristo o supremo pastor, me
colocou como seu pastor auxiliar para cuidar do

seu rebanho. E um dia irei prestar conta
(Hb.13:17), Por isso não posso deixar o lobo
penetrar no meio do rebanho. Um rebanho bem
instruído não será levado pelos ventos de
doutrinas. Pelos movimentos. Devemos proteger
os novos na fé (é desses que eles gostam). Se eles
estiverem bem instruídos das principais
doutrinas, se refutarmos as argumentações dos
sectários e expondo-lhes a verdade será útil para
proteger os recém convertidos dos ataques das
seitas. E a Terceira RAZÃO apresentada é
porque elas são perigosas. As seitas e as
heresias são perigosas porque o objetivo é
enganar (IJo.2:26; 2Ts.2:3; Cl.2:4,8; Mt.24:24).
É Perverter o evangelho (Gl.1:7), Elas
contradizem a verdade (Tt.1:9-11); A heresia é
perigosa porque a sua influência diminui os
olhos da igreja ao valor da obra redentora de
Jesus. É por esta razão que Paulo teve de afirmála em termos tão vigorosos em Cl 2:13,15. Agora
me deixa mostra porque elas são perigosas e
conseguem o seu objetivo:
1) Porque virtualmente todas as seitas possuem
forte semelhança com a fé cristã legítima, e é
justamente essa semelhança que se constitui na
principal estratégia de engano. Por exemplo: a)
Elas Sempre se apresentam como sendo de
Deus - como o último e único mensageiro de
Deus – são piedosos – querem ajudar
(2Co.11:13-15). Vieram para resolver o
problema. Fazem milagres, sinais e prodígios
(Mt.24:24; 2Ts.2:9-12); b) Usam a Bíblia para
basear os seus argumentos ou doutrinas e
prática. Elas vão sempre usar a bíblia. Elas vão
sempre usar a palavra de Deus – (não se esqueça
de satanás – ele sempre usou a palavra de Deus

para enganar o homem); c) Elas sempre falam de Jesus, de Deus. Mas não do Deus verdadeiro. Elas
sempre tentarão enganar (de maneira sutil, sofisticada) os cristãos, apresentando um falso cristo, um
cristo que não combina com o que a Escritura apresenta (Em Colosso - era Jesus e mais outras coisas –
por isso Paulo diz: Col.1:13-20; 2:3-4,8-15). É por isso que é perigoso. E por isso que engana! Aqui é
que devemos entender a diferença entre o apóstata e o herege. Por isso, a heresia não pode ser
confundida com a apostasia. O apóstata é alguém que rejeitou completamente a fé cristã; o herege
continua vinculando-se à fé, excetuando-se os pontos em que seu sistema nega a fé cristã. Heresias são
negações de verdades da fé. Heresias" são os ensinos que, de alguma maneira, contrariam alguma
verdade da fé cristã. Vejamos alguns textos que exemplificam esses hereges dentro da igreja, ainda
no período da Igreja primitiva. (1 Co 15:12; Gálatas 1:6; Atos 15:1;2 Ts 2:2; 1 Tm Paulo prevê
diversos ensinos heréticos que surgiriam na história da igreja; 1 Jo 2:18,19,22; 4:2,3);
2) Elas são perigosas porque provêem respostas autoritário para as questões fundamentais dos
homens. Elas sempre sabem as respostas e oferecem certeza e respostas prontas para aqueles que estão
insatisfeitos com a condição atual de suas vidas;
3) Elas são perigosas porque procuram Satisfazer as Necessidades humanas básicas. As seitas
apelam para as necessidades humanas básicas (vão naquilo que você mais precisa). Todos nós
precisamos ser amados (toalha para os pés) sentir que a vida tem um significado. Os indivíduos que
passa por crise são susceptíveis as seitas- elas aproveitam e dão soluções prontas - em quem acreditar,
como deve conduzir-se, pensar e frisam a dependência de um grupo ou um líder. (para obter isso você
precisa disso = oferecem);
4) Elas são perigosas porque Dão sempre uma boa Impressão. Veste-se bem- o líder tem uma boa
oratória, se mostra ter muito conhecimento e tem uma facilidade de convencer extraordinária. São lisos
mais que bagre ensaboado. Só eles falam. Porque Deus se revela somente a eles. Deus só usa eles e mais
ninguém etc.;
5) Elas são perigosas porque vêm sempre disfarçadas com a verdade. Tem jeito de verdade, cara de
verdade, cheiro de verdade, mas no fundo não é verdadeira. É por isso que Paulo disse em Cl.2:8 –
cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofias e vão sutileza – com argumentos bem
elaborados – sorrateiramente. Então tenha cuidado, pois o lobo vem sempre vestido de ovelhas – a
mentira vem sempre camuflada com a verdade. Fique atento – tenha cuidado, preste atenção. Então
venha estudar conosco, toda quinta-feira, sobre as seitas e as heresias. Venha aprender para não ser
enganado e nem confundido! Não perca a próxima quinta-feira! Estaremos estudando: Como
identificar uma seita e uma heresia! Até lá e que Deus te livre dos heréticos. Em nome de Jesus. Amém!
Um forte abraço, rev. Fran.

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

Quinta-feira
?
Oração, Louvor

e Estudo Bíblico
Tema: Seitas e Heresias - 19:30hs

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.

