Liderança

Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Maio

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 – Felipe R.B. Alves
02 – Abel Felipe Pereira Melo
04 – Isabela Rodrigues de Miranda
05 – Maria de Lourdes E. Silva
06 – Palmena de Araujo Pinho
11 – Gabriela R.B. Alves
11 – Melissa R.B. Alves
11 – Rebeca Lins Carvalho Lima
15 – Ednalva Silva Rocha
17 – Kallini Carvalho Lima
19 – Robert Santos de Arruda
20 – João Pedro G. Ormond
20 – Josanay R.B. Alves
20 – Pedro de Paula Salies

Boletim: Edição 18/2010 - Cuiabá/MT 16-Maio

A Unidade da Igreja Ef. 4.3

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
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
- Pelos nossos irmãos enfermos
- Pelo nosso Presbitério (PGMS)
- Pelas pessoas que nos visitam
- Pelas crianças abandonadas
- Pelos pobres e mendigos
- Pelas eleições deste ano
- Pela sociedade civil

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

Escala de Domingo
Pregação: Rev. Fran
Liturgia: Diac. Rodrigo
Diáconos de Plantão: Vanderlei e Acácio
Quinta-Feira 20/05: Jonas Bastos
Escala do Próximo Domingo – 23/05
Pregação: Rev. Fran
Liturgia: Jefferson
Diáconos de Plantão:
Quinta-Feira 27/05:

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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uando olhamos para este texto
percebemos que Paulo mais do que
nunca está preocupado com a
unidade da igreja de Cristo. Todos nós
sabemos que o desejo do coração de Deus
para sua igreja é que ela seja una e o
modelo que Deus tem para ela é a unidade
da própria trindade. Falamos de unidade,
mas às vezes não temos a dimensão do que
isso significa. Por isso, devemos lembrar
que:
Primeiro, a unidade da igreja já
foi conquistada por Jesus. Ef. 2:13-19
deixam isso muito claro. Foi em Cristo
que nos tornamos um. Fomos feitos
membros da família de Deus por meio de
Cristo. Portanto, sem Cristo, não há
unidade!
Em segundo lugar, o texto deixa
claro que a unidade é produzida pelo
Espírito (Ef. 4:3). Em outras palavras
quem produz esta unidade é o espírito.
Unidade é obra do Espírito;
Em terceiro lugar devemos
entender que a unidade da igreja é
essencial. Quando olhamos para 1Co.1:9
e (1co.12:12-13, percebemos que fomos
chamados para viver em comunhão.
Temos que entender que fomos
salvos para estarmos na comunhão um do
outro.1) Para termos comunhão com
Cristo; 2) E conseqüentemente vivermos
em comunhão com aqueles que estão em
comunhão com Cristo. É por isso que
Paulo disse em 1Co.12:27 que somos

membros uns dos outros. Devemos
compreender que Não tem jeito de ser de
Cristo sem estar com aqueles que são de
Cristo. Rute entendeu isso na sua
conversão. Por isso disse: O teu Deus será
o meu Deus. E o teu povo agora será o meu
povo.
Devemos compreender também
que Ninguém pode reconciliar-se com
Deus sem estar reconciliado como povo
de Deus. Aprendamos isto: Igreja são os
que foram chamados para se reunirem em
torno de Jesus. Igreja é a comunidade
daqueles para quem Jesus Cristo é o
Senhor. Igreja é a comunhão ou
comunidade dos fiéis, dos que crêem, dos
santos – separados. Igreja é a reunião dos
chamados para estarem juntos. A
qualidade da igreja é a comunhão. As
pessoas foram chamadas para viverem e
comunhão. A realidade essencial da Igreja
é a comunhão de modo que, se tirarmos
comunhão da igreja, não existe igreja.
Em quarto lugar devemos
entender que a unidade da igreja é uma
luta. O v.4 diz: “Esforçando-vos
diligentemente por preservar a unidade
do Espírito no vínculo da paz; A nossa
tarefa é lutarmos para mantermos a
unidade (Ef 4:3) Não podemos esquecer
que a unidade já foi conquistada por Jesus
e o que cabe a nós é lutarmos pela
unidade! Devemos nos esforçar. Essa é a
nossa luta;
Em quinto lugar devemos

entender que a unidade tem propósito. Quando olhamos para a oração de Jesus em
Jo.17:21 percebemos que o objetivo da unidade da igreja é que o mundo creia que Jesus
foi enviado pelo pai. E Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como
também amaste a mim (23). Por isso, você que causa divisão; que trás confusão para a
igreja de Cristo; que semeia contenda entre os irmãos.
Lembre-se disso:
Primeiro, Deus abomina a sua atitude (Pv.6:19);
Segundo, você está sendo instrumento do inimigo; e
Terceiro, você está prejudicando a missão de Jesus na terra.
Amados, nossa unidade está em Cristo. Vivamos em unidade! Para a glória de
Deus e bem nosso. Em nome de Jesus.
Um grande abraço, rev. Fran.

Espaço Missionário
DESAFIO PARA O ANO DE 2010
Pregar o evangelho para os nossos parentes, amigos, visinhos, visitantes. 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). Somos também
desafiados a sermos melhores discípulos de Cristo!

Para Pensar
- Somos cidadãos da mesma pátria celestial?
- Somos membros da mesma família divina?
- Somos um edifício vivo?
- Você esta em paz com Deus?
- Você estar em paz com os outros?

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.

- Reunião na residência dos irmãos
Vanderlei e Sueli, terça-feira, às 19:30hs
?
CPA III - Reunião na residência da irmã Vera
Brust, terça-feira, às 19:30hs
?
CPA II

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
Venha participar dos estudos de quinta-feira.
Estamos estudando sobre as seitas e as heresias.
Venha com sua família e convidem outros, pois
eles precisam saber destas verdades também.
Participe!
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!
MIFAC (Ministério de Casais)
O MIFAC avisa que hoje estar realizando um
delicioso churrasco aqui na igreja. O valor é
apenas 12.00 por pessoa. Vai ser um almoço
delicioso! Você não pode perder!
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - 2010
Reunião com os professores das seguintes
classes: Gideões, Débora, Geração que Pensa e
Melhor Idade, após a Escola Dominical do
próximo domingo (23 de maio de 2010).
Objetivos: Avaliação Abertura, Salas de Aulas,
Material Didático.
CULTO SOLENE
Nosso culto inicia-se às 18h30min e pedimos aos

irmãos que não cheguem atrasados. Não
conversem no culto (tenham reverência), e ao
chegar no templo, orem, leiam a Bíblia. Na saída,
espere que o pastor chegue até a porta (nesse
intervalo agradeça a Deus pelo culto, interceda
pelos visitantes, etc.). Depois desça para a
quadra, pois ali você terá um delicioso suco e a
oportunidade de conversar com seu irmão.
OFERTA MISSIONÁRIA
Meu querido irmão, não esqueça sua oferta
missionária. Hoje é o dia de você consagrar a sua
oferta missionária. Pegue o seu envelope
missionário e faça a sua oferta. Participe dessa
tarefa que é sua e minha!
CANTINHO DA FAMÍLIA
Que minha família viva em um lar onde a palavra
é ensinada, amada e vivida!
CANTINHO DA FIDELIDADE
Para muitas pessoas dízimo é dinheiro, cobrança,
dissabor, mas para o servo fiel do Senhor, dizimo
é meio de bênção e muitas bênçãos (Ml. 3:10 11). Obs. Se você ainda não tem o envelope
pegue com os diáconos!
RECADINHO DO CORAÇÃO
O amor de Deus é um amor que vai a procura
daquilo que está perdido. O amor de Deus é um
amor decidido. Ele resolve amar a quem quer
porque o amor não é uma dívida dele para com
quem quer que seja (Fonte: Ser de Deus p.258261).
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