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: Ev. Anderson
Liturgia: Pb. José Rodrigues
Diáconos de Plantão: Jonas e Josias
Quinta-feira: Wilson
Escala do Próximo Domingo – 15/08
Pregação: UPH
Liturgia: UPH
Diáconos de Plantão: Clayton e Arão
Quinta-feira: Vanderlei

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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Por que o homem não é capaz
de voltar para Deus? (parte 1)
"Suas ações não lhes permitem voltar estão tão acostumados aos seus pecados
para o seu Deus. Um espírito de quanto se acostumaram à cor da pele.
prostituição está no coração deles; não “Será que o etíope pode mudar a sua pele?
Ou o leopardo as suas pintas? Assim
reconhecem o Senhor”. Os 5:4
As duras palavras ditas por Deus também vocês são incapazes de fazer o
através do profeta era dirigida aos bem, vocês que estão acostumados a
religiosos, ao povo em geral e à família praticar o mal” Jr 13:23.
Contrariando os profetas citados, os
real, sem deixar ninguém de fora: “Ouçam
isto, sacerdotes! Atenção, israelitas! homens acreditam que é tudo uma questão
Escute, ó família real! Esta sentença é de escolha, que basta ao homem preferir o
contra vocês” (Os 5:1). As terríveis bem que é capaz de fazê-lo. Chamam a
consequências da Queda não desviam de essa capacidade de livre-arbítrio. Porém, a
nenhum filho de Adão. “Todos pecaram e Escritura não oferece nenhum respaldo a
separados estão da glória de Deus” (Rm essa filosofia humanista, quando diz que
3:23). Mas o texto nos mostra que o “todos se extraviaram, à uma se fizeram
problema com o pecado não é apenas sua inúteis; não há quem faça o bem, não há
extensão, atingindo a todos os homens, nem um sequer” (Rm 3:12). Isto é
mas também a profundidade em que corroborado pela observação e a
penetra em cada ser humano, afetando experiência de cada um, que não consegue
encontrar um só homem na história que
todas as suas faculdades.
As obras impedem de voltar para tenha superado sua inclinação para o mal e
vivido sem pecar. E quando olhamos para
Deus, Is 59:2
O proceder do homem natural é nós, temos que confessar que o “porque
corrompido de tal forma que ele só faz não faço o bem que quero, mas o mal que
pecar e pecar. Nem mesmo uma reforma não quero, esse faço” (Rm 7:19).
O coração é dominado pelo pecado,
exterior ele pode apresentar de forma
consistente, pois “suas ações não lhes Mc 7:21-23
Num nível mais profundo, o pecado
permitem voltar para o seu Deus” (Os
5:4a). A prática do pecado se torna um domina o coração das pessoas, “um
hábito tão natural que o homem quase espírito de prostituição está no coração
nunca percebe que sua natureza está deles” (Os 5:4b), diz o mensageiro do
dominada pelo pecado. Não raro as Senhor. No Gênesis o diagnóstico divino
pessoas consideram seus pecados como sobre o coração humano era de que “toda a
sendo falhas desculpáveis, e as vezes os imaginação dos pensamentos de seu
defendem como uma virtude. Na verdade, coração era só má continuamente” (Gn

6:5) e que tal condição não exclui nem as crianças, pois “a imaginação do coração do
homem é má desde a sua meninice” (Gn 8:21). As palavras de Salomão sobre o ímpio de
que “há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal” (Pv 6:14) não se aplica
apenas a Hitler e a quem esquarteja namoradas, mas também a pais de famílias honestos,
pois “enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso” (Jr 17:9).
Não é o homem que determina como seu coração deve ser, mas o coração é que
determina como o homem é, “porque, como imaginou no seu coração, assim é ele” (Pv
23:7). Um homem sempre procederá de acordo com a natureza de seu coração. Se este for
endurecido e mau, então tal pessoa resistirá ao Espírito e procederá de forma contrária à
lei de Deus. Por isso que as pessoas dos dias de Oséias não podiam voltar para Deus, pois
seus coração estavam dominados por um espírito de prostituição e dominavam o
comportamento deles. E é por isso que o homem moderno não pode converter-se a Deus,
pois a natureza de seu coração é má e o incapacita para o bem. Continua próximo
domingo... Texto de: Clovis Gonçalves - http://5calvinistas.blogspot.com/

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
"Em todo o mundo as pessoas levantam cedo para ir para a escola, para
o trabalho, para tratar de seus interesses e para ganhar dinheiro. Nós
entendemos que Deus merece o melhor e as primícias. Se Deus é a maior
prioridade da nossa vida, então procuremos mostrar isso, buscando a
sua face bem cedo de manhã". Dê o melhor para Deus!

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

Reunião na residência da irmã Aurélia,
segunda-feira, às 19:30hs
?
CPA II - Reunião na residência do irmão Márcio,
terça-feira, às 19:30hs
?
CPA III - Reunião na residência dos irmãos
Augusto e Isoleta, 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.
Começaremos a estudar sobre os “profetas” de
hoje. 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 os
adolescentes e adultos.
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!
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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.
BAZAR DA SAF
A SAF avise que na noite da primavera que
acontecerá no dia 25 de setembro estará
realizando o seu bazar e aqueles irmãos que
queiram doar roupas, sapatos, brinquedos, e etc
(novos ou usados) devem procurar as irmãs: Vera
Bites e Evânira o mais rápido possível.
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
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!

