Liderança

Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Agosto

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

01 – Emilia Mena de Castro
02 – André de Paula Salies
07 – Andressa Maria Moreira Lima
12 – Jonas Rodrigues de Pinho
18 – Francisca Wedna F. Lima
20 – Augusto Garcia
20 – Samuel R.S. Correa
21 – Rosa Lescano Ferreira
21 – Vilma Almeida Amorim
26 - Benvinda M. de Pinho
27 – José Mattos
27 – Widney Maycon L. Alves
28 – Aurélia Mendes Ribeiro
28 – Matheus S.G. Ormond

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

Obs.: Se seu nome não se encontra
aqui, entre em contato com a
secretaria.

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: SAF
Liturgia: SAF
Diáconos de Plantão: Rodrigo e
Vanderlei
Escala do Próximo Domingo – 08/08
Pregação: Ev. Anderson
Liturgia: Pb. José Rodrigues
Diáconos de Plantão: Jonas e Arão

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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A Política à luz da Bíblia
A idéia bíblica
O que a Bíblia tem a dizer sobre a política?
Na verdade não encontramos na Bíblia a
palavra “política” nem uma definição da
mesma. Obviamente não poderia porque a
Escritura Sagrada não é um manual ou
tratado político. Entretanto, encontramos
nela, do Gênesis ao Apocalipse, a ideia
explícita de política. Folheando suas
páginas verificamos que o conceito
bíblico de política é o conceito do próprio
Deus e de seus escritores sagrados. A arte
de bem governar e administrar com
competência são exigências constantes de
Deus. Basta lermos, a guisa de exemplo, o
livro do profeta Isaías é corretamente
denominado pelos estudiosos de “profeta
da justiça social”. Sua reivindicação pela
justiça social como resultado de uma
política responsável e consciente era a
reivindicação do próprio Deus que o
enviara a profetizar.
Causa e solução das crises
A causa das crises socioeconômicas a
nível mundial está numa política
defeituosa. E qual seria, por sinal, a causa
deste defeito? É simples: a maioria dos
líderes políticos está querendo dirigir o
mundo sem Deus e sem a Bíblia. Acredite,
o maior e melhor programa de governo de
todos os tempos é a Palavra de Deus, a
Bíblia Sagrada. Leia Deuteronômio
17.18-20. Além disso, observe o exemplo
do povo de Israel na Bíblia. Leia a história
dos reis de Israel. Os reis que governaram

sob o temor de Deus e em obediência à sua
Palavra foram bem sucedidos. O segredo
de uma política eficiente não está na forma
de governo (monarquia, democracia, etc)
e nem no regime político
(parlamentarismo, presidencialismo),
mas na aplicação prática dos princípios
morais e civis da lei de Deus. Não estou
dizendo que devemos restabelecer a
teocracia que Israel por fim acabou
abandonando. No mundo de pecado em
que vivemos é impossível um governo
eminentemente teocrático, contudo,
quando os princípios bíblicos regem a
conduta e a moral dos dirigentes Deus
abençoa a nação. Quando João Calvino
(1509-1564) aplicou em Genebra (Suíça)
os princípios da “constituição de Deus”, a
Bíblia, ele revolucionou de maneira
extraordinária a vida daquela cidade. A
reforma religiosa e político-social de
Calvino é um marco da história que
comprova, entre tantos outros exemplos
semelhantes, que fé em Deus e
administração pública são uma mistura
que dá certo.
O propósito da política segundo a
Bíblia
Observe que, de acordo com a Bíblia, a
política em si é boa porque foi instituída
por Deus (Atos 4.18,190; Romanos 13.17; 1Timóteo 2.1,2; 1Pedro 2.11-17). O
problema está no fato de que nem sempre
a política é devidamente utilizada. Isso
acontece porque nem todos estão aptos

para entender o propósito da política. Qual a finalidade da política? Acredito que os
teólogos da Assembleia de Westminster, Inglaterra (1643-1649), definiram biblicamente
o propósito da política quando disseram: “Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o
mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis
(líderes políticos) que lhe são sujeitos, e a este fim, os armou com o poder da espada para
defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores”. Veja nessa declaração que a
finalidade da política é dupla. Deus a constituiu para 1) a sua própria glória e 2) o bem
público. Perguntar não ofende: Será que este duplo propósito da política está sendo
cumprido no Brasil? É evidente que não, pois notamos ainda na declaração de
Westminster que as autoridades receberam da parte de Deus o poder da espada para a
defesa dos bons e castigo dos maus. A impunidade desonra a Deus.
Em suma, a Bíblia valoriza a política e os políticos. A primeira porque faz parte da
própria essência administrativa de Deus. O segundo porque são agentes de Deus (quer
estejam conscientes ou não disso; quer acreditem ou não nisso) a fim de governarem com
seriedade para que Deus seja glorificado e o povo respeitado.
Rev. Josivaldo de França Pereira é pastor da 4 IP de Carapicuíba.
Extraído do Jornal O Mediador Junho/Julho de 2010

Espaço Missionário
Você já levou alguém a Cristo? Você deseja levar alguém a Jesus? Você já levou Cristo a
alguém? Você tem orado pela salvação de uma determinada pessoa? Gostaria de fazer?
Então comece hoje mesmo. NÃO ESQUEÇA O 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! Que Deus nos ajude a não
negligenciar a grande tarefa que ele confiou a mim e a você, em nome de Jesus.

Para Pensar
Saber o que fazer e não fazer é pecado de omissão, não importa a
motivação ou a justificativa.

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

Reunião na residência ......, segundafeira, às 19:30hs
?
CPA II - Reunião na residência do irmão
Anderson (evangelista), terça-feira, às 19:30hs
?
CPA III - Reunião na residência dos irmãos
Neilson e Janete, terça-feira, às 19:30hs

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

Quarta-feira
?
Projeto Alegria

e Arte

Quinta-feira
?
Oração, Louvor

e Estudo Bíblico
Tema: Dom de Linguas - 19:30hs

Sábado
?
Programações

das Sociedades Internas.

?
CPA I -

Secretaria da igreja. Horário de atendimento:
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00.
Fone: (65) 3641-2399 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
Nesta quinta-feira você não pode perder.
Continuaremos o estudo sobre o dom de língua
(1Co.14) e mostraremos que o dom de língua
praticado pelos grupos religiosos de hoje não
passam no crivo da Escritura. Venha participar
deste estudo. Convidem outros. 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.
ESCOLA DOMINICAL
Neste domingo iniciam-se as aulas para o
Departamento Infantil, quanto aos
adolescentes e adultos o início se dará no
próximo domingo.
Classe Adolescentes: Questões sobre dúvida e
sofrimento. Classe Homens e Mulheres:
Estudo das Igrejas do Novo Testamento. Classe
Melhor Idade: Estudo sobre Jesus Cristo.
Venha, traga a sua família, e juntos, vamos
aprender mais de Deus e daquilo que Ele quer
para e de cada um de nós.
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
A nossa conferencia missionária está
chegando. Será nos dias 27 a 29 de Agosto. Toda
igreja está convocada a participar deste evento
que já faz parte das atividades oficiais da Igreja.
O preletor será o Rev. Hélio Oliveira Silva. O
tema: Os paradigmas da Missão. Teremos
também as barracas missionárias e não podemos
esquecer-nos de nossa oferta missionária. Já
reserve a sua oferta!
4 PIJAMOLA - AGUARDEM
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS

CAMPANHA DO FORRO
Você que ainda não contribuiu para a campanha
do forro, pegue seu envelope e faça hoje mesmo.
Você pode colocar no gasofilácio ou entregar
para o diac. Acácio.
SANTA CEIA
Hoje celebraremos a Ceia do Senhor. Cada um
deve se preparar para participar deste banquete e
receber as bênçãos do Senhor. “Examine-se o
homem a si mesmo e coma do pão e beba do
cálice”. Pois “quem come sem discernir come e
bebe juízo para si” (1Co.11:28-29).
CANTINHO DA FAMÍLIA
Que possamos cantar: “eu e minha casa
serviremos a Deus, com alegria!” Agora uma
pergunta: você tem investido em sua família?
Você tem feito culto domestico? Você tem levado
a sua família aos pés do Senhor? Lembre-se
disso: só será salvo Tu e tua casa, se você e toda a
sua casa crê em Jesus como Senhor e
Salvador!(At.16:31).
CANTINHO DA FIDELIDADE
Deus é fiel! Seja você também fiel em tudo.
Devolva o dízimo de tudo que ganhas. Traga à
casa do tesouro. Deus mandou trazer! (Ml.3:10 11) e o resto do versículo é com Ele. Você crê
nisso? 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).
ESCALA DE CULTOS
Todo ano as sociedades e os departamentos da
igreja ficam responsáveis por um culto no mês.
Eis a escala de cada um: UPH – 15/8; SAF –
26/9; UCP –10/10; UMP – 17/10; UPA – 31/10.
Já se organizem!

