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

Boletim: Edição 31/2010 - Cuiabá/MT 22-Agosto

Repensando nossa funcionalidade
eclesiástica: Limitação Sociológica

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: Rev. Francivaldo
Liturgia: Pb. Gilmar
Diáconos de Plantão: Acácio e Augusto
Quinta-feira:
Escala do Próximo Domingo – 29/08
Pregação: Rev. Helio
Liturgia: Rev. Francivaldo
Diáconos de Plantão:
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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o refletir sobre a natureza da
Igreja nos confrontamos
imediatamente com algumas
claras limitações. A primeira seria uma
limitação sociológica, na medida de
que todos nós, de alguma forma, temos
sido influenciados por 2 fatores
construtores da presente sociedade, o
hedonismo e o narcisismo. Junto a
alguns outros, os tenho chamado de
elementos da anti-missão. Isto devido
a capacidade que eles tem de postar o
homem, e consequentemente a Igreja,
no centro do universo, em nosso
imaginário. Nos tornarmos, aos nossos
próprios olhos, os atores principais do
evento histórico.
É natural entender, portanto,
que enquanto influenciados por esta
limitação sociológica, teremos
bastante dificuldade de conceber uma
Igreja que seja chamada para servir a
Deus com toda a sua alma, suas
energias, seu dinheiro e seu tempo. Ao
contrário, tal limitação lança-nos a
consequências puramente humanistas,
como o triunfalismo e ufanismo, e
desemboca no orgulho, raiz de grandes
males.
O hedonismo é esta tendência
humana sociocultural, e
teologicamente carnal, que nos leva a

crer que existimos para nossa própria
realização. Que nossa alegria e
felicidade pessoal são os bens mais
preciosos, pelo qual vale a pena tudo.
Que para nos realizarmos podemos, e
devemos, romper com quaisquer
valores, religiosos ou sociais,
passando por cima da Palavra, da
família, do ministério e do
relacionamento com o Pai.
A sociedade e seus meios de
comunicação, as escolas e os púlpitos
de muitas de nossas igrejas se
tornaram hedônicos. Vivemos para
nós mesmos, pensamos em nós
mesmos, investimos em nós mesmos,
teologizamos para nós mesmos e,
consequentemente, não servimos ao
Cordeiro Jesus, mas sim a nós
mesmos.
Ainda parte desta limitação
sociológica, há outro fenômeno que
aqui podemos chamar de narcisismo.
É o desejo - e desenfreada busca – pela
beleza pessoal e público
reconhecimento da mesma. Não basta
estar no centro das atenções, é
necessário que todos saibam disto. O
narcisismo é este elemento da antimissão que faz com que nós
trabalhemos e nos esforcemos para o
Senhor e Sua obra, desde que sejamos

reconhecidos pelos nossos pares, aplaudidos, elevados em pedestais.
Tanto o hedonismo quanto o narcisismo corrompem não apenas a alma
humana, sua integridade e santidade, mas também sua motivação. Há, portanto,
muitas igrejas, pastores, líderes e missionários fazendo a coisa certa pela
motivação errada.
É necessário neste momento, percebermos, que o desejo do Senhor
revelado em toda a Sua Escritura não é formar um povo-escravo para o serviço,
nem mesmo um centro qualificado de produção, mas discípulos que o amam, que
sejam apaixonados por Seus projetos, e que o sigam. O desejo de Deus não é tão
somente nos tornar funcionais, mas santos; não apenas nos tornar produtivos, mas
íntegros; não apenas nos tornar servos, mas filhos... continua no próximo
Domingo a segunda parte: Limitação Teológica.
Texto do Rev. Ronaldo Lidório em http://www.ronaldo.lidorio.com.br.

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
"E devemos confiar que assim como nosso Pai nos nutriu hoje, ele não
falhará amanhã (João Calvino)”

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

Reunião na residência da irmã Maria
Lourenço, segunda-feira, às 19:30hs.
?
CPA II - Reunião na residência ..................,
terça-feira, às 19:30hs.
?
CPA III - Reunião na residência ...............,
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.
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 há duas semanas,
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 Conferência Missionária está
chegando!!! Será nesta Sexta, Sábado e
Domingo, então, convide sua família, seus
amigos, venha e participe deste grande evento
missionário do ano para nossa igreja.
É momento de trazer a memória não somente o
que pode nos dar esperança, mas também, força e
animo para a batalha no mundo. As pessoas estão
sedentas de Deus e de sua Palavra, não deixemos
de congregar, de nos alimentar e de evangelizar.
Venham!!! O preletor será o Rev. Hélio
Oliveira Silva (IPB goiania). O tema será Os
paradigmas da Missão.
Teremos também as nossas famosas Barracas
Missionárias e não podemos esquecer também
de nossa oferta missionária. Já reserve a sua
oferta!
Lembre-se, será nesta Sexta, Sábado as
19h30min e no Domingo as 18h30min.
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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.
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!
ATIVIDADE DE QUINTA-FEIRA
Nesta quinta-feira (26/08) não haverá nossa
atividade de quinta-feira, pois, estaremos todos
juntos na sexta-feira (27/08) para nossa 8
conferencia missionária. Compareçam!

