Liderança

Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Agosto

Pres.: Francivaldo F. Pinheiro: 9212-0080
Vice-Pres.: José Rodrigues: 3641-9775 /8129-9577
Sec.: Emerson L. Ormond: 8429-8195
Deoclides Ormond: 9997-1709
Gilmar Bastos: 3646-7380 / 8402-3321
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/ 9254-7611
Vice-Pres.: Wilson dos S. Rodrigues: 3052- 9460
Secretário: Rodrigo Gomes: 3646- 6971/9214 - 0877
Arão Moreira: 3646-2654 / 8423-0505
Augusto Garcia: 3646-7424 / 8426-8092
Clayton Torres: 9975-9080
Fabiano L. Leque: 8437- 6301
Jonas Bastos: 3641-2697
Josias Silva: 3641-7997 / 9608-0822
Vanderlei Lima: 3641-2366 / 9907-6227

EVANGELISTAS DA IPBMS

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

Ev. Anderson Custódio: 9955-8245
Ev. Maria Aparecida: 3641-5279 / 9213-3028

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

Presidente da SAF - Vera Bites: 3646-3353
Conselheiro da SAF - Antônio Marcelino: 9224-3050
Presidente da UPH - 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 - Clayton Torres: 9975-9080

SOCIEDADES E DEPARTAMENTOS DA IPBMS

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: UPH
Liturgia: UPH
Diáconos de Plantão: Clayton e Arão
Quinta-feira: Vanderlei
Escala do Próximo Domingo – 22/08
Pregação: Rev. Francivaldo
Liturgia: Pb. Gilmar
Diáconos de Plantão: Acácio e Augusto
Quinta-feira:

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 final)
Introdução
Na semana passada falamos sobre
o porquê do homem não conseguir se
achegar a Deus, sendo suas obras e seu
coração impedimentos reais de uma
natureza caída e desfigurada devido ao
pecado. Veremos hoje como a Bíblia
enxerga a realidade do pecado na mente
do homem. Mas antes vamos relembrar
alguns trechos da semana passada:
“O proceder do homem natural é
corrompido de tal forma que ele só faz
pecar e pecar. Nem mesmo uma reforma
exterior ele pode apresentar de forma
consistente, pois “suas ações não lhes
permitem voltar para o seu Deus” (Os
5:4a). A prática do pecado se torna um
hábito tão natural que o homem quase
nunca percebe que sua natureza está
dominada pelo pecado. Não raro as
pessoas consideram seus pecados como
sendo falhas desculpáveis, e as vezes os
defendem como uma virtude. Na
verdade, estão tão acostumados aos seus
pecados quanto se acostumaram à cor da
pele (...)“todos se extraviaram, à uma se
fizeram inúteis; não há quem faça o bem,
não há nem um sequer” (Rm 3:12)”.
“No Gênesis o diagnóstico divino
sobre o coração humano era de que
“toda a imaginação dos pensamentos de
seu 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) (...) 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”.
O pecado cega o entendimento,
1Co 2:14 | O pecado afeta também a
mente do homem, cegando-o para as
coisas de Deus. “Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe são loucura; e não pode
entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente” (1Co 2:14). Ao invés de
se voltar para Deus “o povo que não tem
entendimento corre para a sua perdição”
(Os 4:14), ainda mais que “por haverem
desprezado o conhecimento de Deus, o
próprio Deus os entregou a uma
disposição mental reprovável, para
praticarem coisas inconvenientes” (Rm
1:28). Outro profeta descreve a cegueira
do povo como sendo pior que a dos
animais, pois “o boi conhece o seu
possuidor, e o jumento, o dono da sua
manjedoura; mas Israel não tem
conhecimento, o meu povo não entende”
(Is 1:3).
Como “tanto a mente como a
consciência deles estão corrompidas” (Tt
1:5), não são capazes de compreender a

mensagem do evangelho. Precisam, antes, ter “iluminados os olhos do vosso coração,
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua
herança nos santos” (Ef 1:18), do contrário sua mente irá das trevas presente para as
trevas exteriores, sem conhecer a luz do Senhor.
Conclusão | O livre-arbítrio como capacidade do homem se voltar para Deus é
uma mentira de Satanás, que assim perverte o evangelho, levando homens a torná-lo
persuasivo a defuntos. Pois os pecadores não experimentam outra realidade senão o
pecar, tornando a rebelião a Deus um hábito que não podem mudar. Além disso, seu
coração que determina suas ações é fonte de toda sorte de males, sendo enganoso e
perverso, portanto desinclinado às coisas de Deus. E sua mente é corrompida de tal forma
pelo pecado que o evangelho lhe parece loucura indigna de crédito, só aceitando
naturalmente se a mensagem for modificada de tal maneira que não se pareça em nada
com o evangelho da glória de Deus. Diante disso, eles até “voltam, mas não para o
Altíssimo” (Os 7:16). Igrejas lotam, mas corações continuam vazios de Deus, ocupados
somente com a prostituição espiritual “porque um espírito de prostituição os enganou,
eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus” (Os 4:12). Soli Deo Gloria
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
"Somos os chamados que vão chamar; os abençoados que vão abençoar;
e os alcançados que vão alcançar. Fomos salvos para proclamar!”

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

- Reunião na residência do irmão
Natalino, segunda-feira, às 19:30hs.
?
CPA II - Reunião na residência da irmã Rosa
Lescano, terça-feira, às 19:30hs.
?
CPA III - Reunião na residência da irmã Meire
em visita a irmã Talita, 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: Profetas hoje - 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 para o pb. Gilmar ou na secretaria da igreja.
ATIVIDADE DE QUINTA-FEIRA
Nesta quinta-feira (19/08) todos os irmãos estão
convidados a participar do culto de ações de
graça com a turma de formando de nossa irmã
Esther. Também já avisamos que na próxima
quinta-feira dia 26 não haverá estudo, pois
teremos a conferencia Missionária que começará
na sexta, dia 27.
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
Pedimos aos irmãos que tragam o questionário
de avaliação que foi entregue na semana passada,
pois, sem ele não podemos saber o que a igreja
pensa da EBD, se tem caminhado bem, se precisa
melhorar e em que ponto precisa de melhora.
Pedimos também a você que não tem
frequentado a EBD que o faça e traga a sua
família, para juntos, aprendermos mais de Deus e
daquilo que Ele quer para e de cada um de nós.
Obrigado! Superintendência da EBD
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.
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.
REUNIÃO DO CONSELHO
O presidente do conselho convoca todos os
presbíteros para reunião do conselho da Igreja
Presbiteriana Morada da Serra que será realizada
no dia 21/08/2010, às 15h00min, nas
dependências da igreja. Também estão
convocados os candidatos a pública profissão de
Fé que serão ouvidos a partir das 16h00min.
REUNIÃO GRUPO FAMILIAR CPA III
O endereço da residência da filha da irmã Talita,
onde ela está em recuperação de uma cirurgia, é
Rua Manoel Leopoldino, 265 - Edifício
Luciana, apartamento 404. Ao lado da Escola
Gasparzinho.
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: SAF – 26/9; UCP
–10/10; UMP – 17/10; UPA – 31/10. Já se
organizem!
PASTORAL DO BOLETIM
Na próxima semana o nosso boletim contará com
uma mensagem especial do Rev. Ronaldo
Lidório, expondo a temática: Repensando
nossa funcionalidade eclesiástica.
Serão divididos em 5 partes este estudo, então,
não deixe de acompanhar, ler e estudar esta
mensagem. Para glória de Deus e bem de nossa
igreja.

