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 32/2010 - Cuiabá/MT 29-Agosto

Repensando nossa funcionalidade
eclesiástica: Limitação Teológica

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 / 9607-6227

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. Hélio
Liturgia: Rev. Fran
Diáconos de Plantão: Rodrigo e Acacio
Quinta-feira: Clayton
Escala do Próximo Domingo – 05/09
Pregação: Rev. Fran
Liturgia:
Diáconos de Plantão: Jonas e Augusto
Quinta-feira: Wilson

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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ecapitulando: Ao 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. (...)
O hedonismo é esta tendência
humana sociocultural, e
teologicamente carnal, que nos leva a
crer que existimos para nossa própria
realização e (...) o 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.
Segunda Parte: Limitação
Teológica
A segunda limitação que temos
ao refletir sobre a Igreja e sua natureza
é uma limitação teológica, e me refiro
aqui à teologia do serviço, ou teologia
da missão. A maneira como nós
compreendemos o nosso papel no
Reino, e nos posicionamos em relação
a ele. Para conversarmos sobre esta
limitação leiamos o texto que se
encontra em Atos 2: 37 a 47.

Atos é um livro teocrático, uma vez
que foi escrito para evidenciar que
Deus está no controle de todas as
coisas. Ele é apresentado aqui neste
livro como o Senhor absoluto da
história, de nossas vidas e da Sua
Igreja. Jamais se surpreende, jamais se
corrompe. Esta imutabilidade do
caráter de Deus é a certeza de que
somos salvos.
Atos é também um livro
fidedigno por ter sido escrito de forma
a nos mostrar que Deus cumpre todas
as suas promessas. Inicia já no capítulo
2 com o cumprimento da promessa do
Senhor Jesus de que enviaria o
consolador, o parakletos que estaria
com a Igreja para conduzi-la a Cristo.
O Espírito Santo se manifesta,
portanto, para a Igreja e a reveste de
autoridade e poder para servir.
Atos 2 pinta o quadro desta
Igreja chamada segundo o coração de
Deus.
Perceberemos que ela é uma
Igreja Koinônica (orientada pela
comunhão dos santos); uma igreja
Kerygmática (proclamadora do
Nome acima de todo Nome);
Martírica (que vive segundo aquilo
que crê); Proséitica (que tem vida de
oração); Escriturística (que ama e

segue a Palavra); Diákona (com paixão pelo serviço); Poimênica (que pastoreia
o seu povo); e por fim Litúrgica (cuja vida é a adoração do Pai).
Antes de adentrarmos estes desafios bíblicos para nossos corações,
podemos nos lembrar da teologia de John Knox quando ele defende que a ponte
entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Ou seja, muito pode
entrar em nossa mente, convencer-nos de verdades bíblicas profundas, mas este
conhecimento gerará vidas transformadas somente se houver verdadeiro
quebrantamento em nossos corações. E nem quebrantar a nós mesmos nós
podemos. Por isto dependemos de Deus. Podemos orar pedindo ao Senhor:
quebranta o meu coração para que as verdades da Sua Palavra sejam fogo
transformador em nossa alma... Continua no próximo Domingo a terceira parte:
Igreja Koinônica - A igreja nascida para amar e conviver com o diferente.
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
“A Bíblia ensina que Deus decreta tudo o que ele deseja, e realiza tudo o
que decreta.” (Vincent Cheung)

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

?
CPA I - Reunião

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

Quarta-feira
?
Projeto Alegria

e Arte

Quinta-feira
?
Oração, Louvor

e Estudo Bíblico
Tema: Profecias hoje - 19:30hs

Sábado
?
Programações

das Sociedades Internas.

na residência da irmã Netinha,
segunda-feira, às 19:30hs.
?
CPA II - Reunião na residência da irmã Giane,
terça-feira, às 19:30hs.
?
CPA III - Reunião na residência ...............,
terça-feira, às 19:30hs.

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 – 36411685; CPA II: Diac. Vanderlei – 3641-2366;
CPA III: Pb. Marcelino – 9224-3050 e Pb.
Emerson – 8429-8195.
ESCOLA DOMINICAL
Pedimos aos irmãos que tragam o questionário
de avaliação que foi entregue há três
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 encerrará
hoje à noite. Teremos ainda as barracas
missionárias e ainda não podemos esquecernos de nossa oferta missionária. Já reserve a
sua oferta!
AGRADECIMENTOS
O Conselho Missionário da IPMS agradece
o Rev. Hélio e sua esposa por esses dias
abençoados e abençoador. O Conselho
Missionário agradecer também as igrejas que
participaram e todos os irmãos da igreja
(IPMS) que de uma maneira ou de outra
contribuíram com a Conferência Missionária.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
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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.
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 (02/09) voltamos a nossas
atividades normais, com a continuação da
temática Profetas e Profecias Hoje.
Compareçam, você não pode perder!
REUNIÃO DO PGMS
O Presbitério da Grande Morada da Serra
estará reunindo extraordinariamente nos dias
3,4 e 5/10/2010 aqui nas dependências da
Igreja. Você está convidado para o culto de
abertura da reunião que acontecerá na sexta
feira às 19h30min. Oremos pelo nosso
presbitério!

