Liderança

Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Setembro

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

03 – Maria Luzia
05 – Hélia Bastos
07 – Clayton Ferreira Torres
08 – Leonardo Bruno Rapozeiras
09 – Nilson Barbosa de Miranda
10 – Maria Aparecida Nunes Alves
11 – Alexandre Salies
16 – Marlene Aparecida Sica
17 – Giovana Rodrigues Miranda
17 – Thalita Paula de Sousa Silva
18 - Maria Goretti Andrade
21 – Maria Clarinda Escane
23 – Pedro Tomaz Alves
24 – Maria Helena Silva
25 – Josane da Cruz Oliveira
26 – Lidiane Bueno
27 – Núbia Nascimento
27 – Ordalia Pires Salviano
29 – Miguel Pinho
Obs.: Se seu nome não se
encontra aqui, entre em contato
com a secretaria.
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Repensando nossa funcionalidade
eclesiástica: Igreja Kerygmática e Martírica -

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: 3641-7994 / 9608-0822
Vanderlei Lima: 3641-2366 / 9607-6227

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

SOCIEDADES E DEPARTAMENTOS DA IPBMS
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

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. Vanei
Liturgia: Pb. Gilmar
Diáconos de Plantão: Vanderlei e
Rodrigo
Quinta-feira: Acácio
Escala do Próximo Domingo – 26/09
Pregação: SAF
Liturgia: SAF
Diáconos de Plantão:

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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Igreja nascida para amar e proclamar Jesus

N

os versos 40 e 41 [Atos 2], lemos
que “com muitas palavras deu
testemunho e exortava-os dizendo:
salvai-vos desta geração perversa. Então,
os que aceitaram a palavra foram
batizados, havendo um acréscimo naquele
dia de quase três mil pessoas”.
Há duas palavras que andam de
mãos dadas no Novo Testamento. Observei
este importante detalhe durante o período de
trabalho na tradução do Novo Testamento
para a língua Limonkpeln de Gana. São elas
Kerygma, normalmente traduzida por
pregação ou proclamação (aponta para a
proclamação audível e inteligível da
mensagem), e martyria, traduzida por
testemunho (modo de vida).
Curiosamente sempre que uma delas
aparece, a outra a acompanha, e isto em todo
o Novo Testamento. Dá-nos, assim, a clara
impressão de que na mente de Cristo Ele
construía uma Igreja que pudesse proclamálo de forma audível e inteligível em todo o
mundo, mas que ao mesmo tempo pudesse
vivê-Lo.
O Apóstolo Paulo parece ter
compreendido bem esta parte da natureza da
Igreja. Ele tanto ensina o povo de Deus que
deve falar de Cristo a tempo e fora de tempo
como grita a plenos pulmões: já não sou eu
quem vive, mas Cristo vive em mim.
O desejo de Cristo, portanto, é
sermos uma Igreja que tenha fiel teologia e
também vida devocional. Uma Igreja
habilidosa, mas também piedosa. Uma
Igreja que prega a Palavra, mas que vive a
Palavra que prega. Enfim, uma Igreja

kerygmática e martírica.
Um dos perigos imediato, e
corruptor da natureza da Igreja é termos o
melhor conteúdo, o melhor ministério, a
mais expressiva Igreja, o mais relevante
ensino, mas não termos vida com Deus. Isto
nos leva à soberba, orgulho e arrogância.
Mata o espírito, mata a fé, destrói a piedade
e nos achamos em um vale seco onde nada
se move; com estruturas lindas, mas sem
vida com Deus; com colunas de mármore
mas sem o Espírito Santo.
Paradoxalmente, vida piedosa e
espírito quebrantado, com sinceridade e
devoção, sem um sólido ensino da Palavra,
sem zelo pelas Escrituras, provocará uma
enxurrada de ações, em nome de Deus, que
não são de Deus. Este é outro perigo
imediato, e igualmente corruptor da Igreja:
buscarmos a piedade e vida com Deus, sem
o temor e ensino da Palavra, produzindo,
assim, uma Igreja dinâmica e crescente, mas
antropocêntrica e herética. Uma das igrejas
que mais cresce em Gana é chamada Igreja
do Espírito Santo. É a Igreja mais
missionária, evangelizadora e que se
envolve com ações sociais. Mas esta Igreja
crê que seu fundador é a encarnação do
Espírito Santo na terra. Quando ele fala é o
Espírito Santo quem fala.
Portanto o desafio que temos é de
não partirmos ao meio a nossa eclesiologia.
É de termos uma boa doutrina, mas também
uma vida piedosa; é conhecermos teologia,
mas também praticarmos a fé cristã; é
sermos kerygmáticos – que pregam em alto
e bom som; mas também martíricos – que

adoram o Nome acima de todo nome no secreto da sua casa; é sermos zelosos pelo culto e pelo
texto bíblico, mas também colocarmos a mão no arado para o serviço e a missão.
Um dos relatos que mais me desafiou nos últimos tempos foi o testemunho de um
juiz federal – por assim dizer – no interior da China. Ele foi preso, acusado de ser um cristão
que praticava a evangelização em sua pequena cidade. Para que fosse humilhado
publicamente foi levado a pé e algemado por alguns policiais, de sua casa até a central de
polícia. Quem observou aquela caminhada testemunhou que todos estavam cabisbaixos,
envergonhados e constrangidos pela prisão de um homem de tamanha importância, e muito
querido na sua cidade. A multidão por onde ele passava, os soldados que o conduziam, todos
cabisbaixos. O único com a cabeça erguida era o juiz cristão, que a medida que caminhava
levantava também suas mãos gritando: Eu amo o Senhor Jesus!
Continua no próximo Domingo a última parte: Igreja Diákona e Poimênica - Igreja
nascida para servir.
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
“Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas?
Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão
acostumados a praticar o mal” Jr 13:23

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

- Reunião na residência ...............,
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: Profecias 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 – 36411685; CPA II: Diac. Vanderlei – 3641-2366;
CPA III: Pb. Marcelino – 9224-3050 e Pb.
Emerson – 8429-8195.
4 PIJAMOLA
CRIANÇAS AGUARDEM
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
Venha participar dos nossos estudos de quintafeira!!! Estamos tendo o privilégio de estudar
a Escritura e analisar todos os movimentos e
fenômenos, que se dizem evangélicos, na
atualidade. Participe regularmente, pois, a
cada quinta-feira temos um estudo novo.

