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 B. Alves: 3641-4039
10 – Neide Ormond Borges: 3028-1124
10 – Vera Lucia A. Freitas: 3641-6770
14 – Aparecida Ferreira: 9254-7106
19 – Regina Salies: 3641-8748
21 – Isabela de Oliveira: 3641-1199
27 – Vera Lucia de A. Brust: 3646-4568
29 – Wilson dos Santos: 3317-4545
30 – Vitoria Caroline Bonfim: 3641-3690

Boletim: Edição 10/2010 - Cuiabá/MT 14-Março

Devemos Evangelizar

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

Obs.: Nosso objetivo em
disponibilizar os números de
telefone dos aniversariantes é
para que os irmãos, caso não
possam ir à casa do amado(a),
que, liguem parabenizando.
Louvamos a Deus por você fazer
parte desta família na fé. Que o
Senhor continue te abençoando,
em nome de Jesus.

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
- Pelos nossos irmãos enfermos: Maria
Lorenzo, Joel, José Pedro (Pai de José
Rodrigues).
- Pelo nosso Presbitério (PGMS)
- Pelas pessoas que nos visitam
- Pelas crianças abandonadas
- Pelos pobres e mendigos

CONGREGAÇÃO no Bairro JARDIM VITÓRIA
Ev. Maria Aparecida: 3641-5279 / 9213-3028
Endereço: Rua 05, esquina com Av. Principal.

Escala de Domingo
Pregação: Ev. Anderson
Liturgia: Gilmar
Diáconos de Plantão: Joel e Clayton
Quinta-Feira 18/03: Vanderlei
Escala do Próximo Domingo – 21/03
Pregação: Rev. Fran
Liturgia: Késia
Diáconos de Plantão: Jonas e Rodrigo
Quinta-Feira 25/03: Wilson

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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E

xiste um por que de
evangelizar? Porque se fala
tanto em evangelizar? Tenho
mesmo que fazer isto?Muitas são as
indagações, mas se formos analisar de
perto, vale apena fazer a missão que
Deus deixou para a igreja fazer e
existem várias razões porque devemos
realizar a missão de Deus.
A Primeira razão é porque
Deus deseja que façamos. Ele diz que
devemos ser imitadores de Deus (Ef.
5:1) e Deus fez missões: O Deus do
VT é um Deus Missionário. Jesus foi
um missionário - Ele foi enviado ao
mundo para reconciliar os homens
com Deus Pai e enviou os seus
discípulos; e a igreja precisa ser
missionária, porque evangelizar faz
parte da essência da igreja. Porque
assim como Jesus foi um missionário e
fez missões, ele nos salvou e nos deu
uma ordem missionária. Temos que
entender que Jesus faz um convite:
vinde a mim e nos dá uma ordem:
saiam por mim.
A Segunda razão é porque
evangelizar é o melhor serviço que
prestamos a Deus aqui no mundo. No
céu continuaremos louvando,
adorando exaltando e falando com

Deus. Agora, evangelizar, ganhar
vidas para Cristo, não podemos fazer
no céu. Este é um trabalho daqui e
agora.
A Terceira razão é porque
evangelizar é o melhor serviço que
podemos prestar as pessoas. Saibam
disso; as pessoas não só precisam de
roupas, saúde, abrigos,
conhecimentos, convívio. Eles
precisam principalmente de Deus.
Essas outras coisas são passageiras e
você pode até dá a elas, mas não durará
para sempre, mas ajudar levá-las a
Deus, isto é para sempre e só os
discípulos de Jesus podem e devem
fazer (1Pe. 1:12);
A quarta razão é porque fomos
salvos para proclamar as maravilhas
de Jesus (1Pe. 2:9). Somos salvos para
sermos instrumento de salvação,
fomos chamados para chamar outros,
fomos resgatados para resgatar outros,
fomos libertos para libertar outros.
Esta é nossa missão: “fazer Jesus
conhecido de todos os povos”;
A Quinta razão é porque
evangelizar é um imperativo Divino –
evangelizar é uma ordem de Jesus –
evangelizar é mandamento de Jesus.
Não é uma opção para o crente (Mc.

16:15) e mais, não obedecer é pecado; Outra coisa, a ordem é para fazer Jesus
conhecido em toda terra. E saiba mais, a única maneira de alguém ser salvo é
conhecendo o Senhor Jesus. E somos nós os responsáveis para que Jesus seja
conhecido nesta terra. Por isso, meu querido irmão, pregue o evangelho. Fale de
Jesus as pessoas. Ensine sobre o grande amor de Deus manifestado em Cristo
Jesus. Não negligencie a tarefa que Deus confiou a você como discípulo dele. Em
nome de Jesus. Um Forte abraço, rev. Fran. Domingo que vem continuaremos...

Espaço Missionário
DESAFIO PARA O ANO DE 2010
Pregar o evangelho para os nossos parentes, amigos, visinhos,
visitantes. Pregar nas escolas e em nossos projetos já existentes na
igreja (projeto alegria e arte; evangelizando através do esporte e
escola de música). E o grande desafio é que cada membro ganhe pelo
menos uma pessoa para cristo neste ano. Que Deus nos ajude!
Vamos semear a palavra de Deus com abundância, pois cremos na
lei da semeadura que diz: «o que semeia com fartura com
abundância também ceifará» (2co.9:6).

Para Pensar

Deus é mais glorificado em nós quando somos mais
satisfeitos nele! (John Piper)
Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

?
CPA I - Informações com o grupo.

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

Quarta-feira
?
Projeto Alegria

e Arte

Quinta-feira
?
Oração, Louvor

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

Sábado
?
Programações

das Sociedades Internas.

?
CPA II -

Reunião na residência da irmã Maria
Talita, às 19:30hs
?
CPA III - Reunião na residência dos irmãos Zé
Carlos e Kelly, às 19:30hs

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.
ATIVIDADE DE QUINTA-FEIRA
As atividades aqui no templo, nas quintas-feiras
ás 19h30min já está funcionando. Toda quintafeira estamos estudando sobre as seitas e as
heresias. Nesta quinta-feira próxima estaremos
estudando sobre: Como identificar uma seita ou
um grupo herético. Venha com sua família e
convidados louvar e aprender mais do Senhor.
Participe!
ESTUDANDO A BÍBLIA
Você que deseja conhecer melhor a bíblia,
procure a recepção e faça sua inscrição ou
procure os nossos discipuladores: Os
presbíteros, os diáconos, Dona Léa e Késia.
GRUPO FAMILIAR
Queremos avisar que os grupos familiares estão
funcionando e temos três grupos: o grupo do
CPA I, do CPA II e do CPA III. E você que ainda
não faz parte procure um dos grupos. Pedimos
aos irmãos que participem. Fortaleça os grupos
familiares. Para sua melhor orientação e
informações procure os lideres: Líder do grupo
do CPA I: Léa – 3641-1685; CPA II: Diac.
Vanderlei –
3641-2366; CPA III: Pb.
Marcelino – 9224-3050 e Pb. Emerson – 84298195. Obs. Pedimos que os líderes informem
onde será sua próxima reunião até quinta-feira
para colocarmos no boletim.
COMUNICADO DA JUNTA DIACONAL
A Junta Diaconal comunica que para se usar
qualquer objeto do Patrimônio da Igreja (cadeira,
mesa, etc) deve requerer junto ao Presidente
Diácono Acácio e na falta deste ao VicePresidente Diácono Wilson antecipadamente a
reserva. O mesmo deve retirar no dia e hora
marcada, bem como sua entrega (Retorno).
Obrigado!
CONHECENDO A CONSTITUIÇÃO DA
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
Continuando: Art.57 - Aos presbíteros e aos

diáconos que tenham servido à Igreja por mais
de 25 anos, poderá esta, pelo voto da
Assembléia, oferecer o título de Presbítero ou
Diácono Emérito, respectivamente, sem

prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele
forem reeleitos. Parágrafo Único - Os
presbíteros eméritos, no caso de não serem
reeleitos, poderão assistir às reuniões do
Conselho, sem direito a voto. Art.58 - A junta
diaconal dirigir-se-á por um regimento
aprovado pelo Conselho. (fonte: Manual
Presbiteriano).
Próximo Domingo falaremos dos Concílios Capítulo V do Manual.
BIFÃO DO MIFAC (Ministério de Casais)
O MIFAC avisa que hoje será servido no almoço
um delicioso BIFÃO com arroz, salada e etc, lá
no INDEA – perto da policlínica do Planalto.
Você não pode perder. Custa apenas 12,00 por
pessoa. E criança até 10 anos não paga!
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - 2010
Nossa escola dominical está se organizando para
o funcionamento de 2010. Você que ainda não
fez sua matricula para 2010 procure o pessoal
responsável pela EBD e matricule-se em uma
das classes existentes. E qualquer sugestão,
reclamação, opinião para melhorar o ensino da
EBD, procure o irmão Gilmar, ele é o
superintendente da EBD 2010.
CULTO SOLENE
O Rev. Fran pede aos irmãos que não cheguem
atrasados, e que não conversem no culto (tenham
reverência), e ao chegar ao templo, orem, leiam a
Bíblia. Na saída, espere que o pastor chegue até a
porta (nesse intervalo agradeça pelo culto interceda pelos visitantes etc.). Depois desça
para a quadra, pois ali você terá um delicioso
suco e oportunidade de conversar com seu irmão.
QUERIDOS PAIS
Não deixe que seu filho traga brinquedos para o
culto. Ensine-o a ter reverencia desde pequeno.
Hoje daremos inicio ao culto infantil. Você que
deseja ajudar no culto infantil deve procurar a
irmã Zana (esposa do Jefferson).

