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Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Outubro

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

Boletim: Edição 35/2010 - Cuiabá/MT 10-Outubro

Repensando nossa funcionalidade
eclesiástica: Igreja Diákona e Poimênica -

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

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

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

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: Pb. Gilmar
Liturgia: Diac. Clayton
Diáconos de Plantão:
Quinta-feira:
Escala do Próximo Domingo – 17/10
Pregação: Ev. Anderson
Liturgia: UMP
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.

4

Igreja nascida para servir.

O

verso 45 [Atos 2] nos diz
que “vendiam suas
propriedades e bens,
distribuindo o produto entre todos,
à medida que alguém tinha
necessidade”. A expressão original
para “à medida que” significa que
os irmãos tinham olhos abertos para
discernir onde e como poderiam
servir.
O conhecimento das
Escrituras e verdadeira
espiritualidade desembocam no
serviço, na missão.
Às vezes compreendemos
mal o conceito de missão e serviço.
Servir a Cristo não é uma questão
de desejo, oportunidade ou decisão
pessoal. Servir a Cristo é uma
questão de obediência. Se você
estiver contente em servir ao
Mestre, faça isto pela alegria que
sente. Mas no dia em que faltarem
alegria e prazer, sirva-o pela
obediência. Isto por que servir a
Cristo não é um passeio no parque.
Demanda, não raramente,
morrermos mais e mais para nós
mesmos.
Ao nosso redor observamos

em um relance ambientes de
injustiça, situações de profunda
carência humana e
desconhecimento do Senhor Jesus.
É neste plano que a Igreja é
c h a m a d a p a r a s e r v i r. P a r a
denunciar a injustiça, para saciar a
fome daquele que nada tem e para
anunciar o precioso Nome de Jesus.
CONCLUSÃO
Voltamos às primeiras
palavras. Os elementos da antimissão – hedonismo e narcisismo –
que são expressões da obra da
carne, e que nos preterem de sermos
a Igreja segundo o coração de Deus.
A i n é r c i a q u e
experimentamos não provém do
nosso desconhecimento da
necessidade humana ou do
mandato de Deus, mas sim da nossa
falta de paixão deslumbrante pelo
Senhor Jesus.
Há no mundo hoje mais de
2.000 povos que não conhecem
sobre Jesus. Falam mais de 3.000
línguas e dialetos sem nada da
Palavra em seus idiomas. No Brasil
temos 121 etnias indígenas ainda

pouco ou não evangelizadas, e 95 sem presença missionária. Há mais de
meio milhão de ciganos em nossa pátria que não conhecem a Palavra. As
tribos urbanas nas grandes cidades relativizam a vida e, ao contrário de se
tornarem ateus, passam a crer em tudo. Vivem a procura de um deus
utilitário para saciar uma sociedade humanista.
Jim Eliott, mártir entre os Auca no Equador, em uma carta que
escrevera à sua igreja na América do Norte, concluiu dizendo: “viva de tal
forma, que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer para Deus,
a não ser morrer”.
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
?
Culto Solene

Dominical - 08:30hs
- 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 - 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.

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 – 8429-8195.
4 PIJAMOLA
Atenção crianças o 4 pijamola está
chegando! Acontecerá nesta Sexta e Sábado
(15 e 16 de outubro). Iniciaremos as
atividades as 20:00hs do dia 15, com um
desfile dos participantes do pijamola,
portanto, pais, tragam as crianças com
alguma fantasia ou estilo diferente para este
desfile, onde você pai, mãe e responsável
está convidado a prestigiar.
Encerraremos as atividades no Sábado pela
manhã, as 08:30hs, com um delicioso café
da manhã.
Faça já a inscrição de seus filhos, netos,
sobrinhos, vizinhos, com a irmã Cida
(Departamento Infantil).
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.
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: UCP –10/10;
UMP – 17/10; UPA – 31/10. Já se
organizem!

ATIVIDADE DE QUINTA-FEIRA
Venha participar dos nossos estudos de
quinta-feira!!! 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.
REUNIÃO DO CONSELHO
O presidente do conselho Rev. Francivaldo
Ferreira Pinheiro, convoca a todos os
presbíteros, membros do conselho da Igreja
Presbiteriana Morada da Serra, para reunião
do conselho com fins de tratar assuntos
referentes a igreja local, no dia 16 de
outubro de 2010, as 15h00min, nas
dependências da Igreja Presbiteriana
Morada da Serra.
ESCOLA DOMINICAL
Os ganhadores dos livros no sorteio
realizado em comemoração ao Dia da
Escola Dominical, receberão seus presentes
nas comemorações de encerramento do ano,
dia 12 de dezembro de 2010, onde teremos
um dia especial para a Escola Dominical do
ano de 2010.
Atenção Professores e Alunos, as aulas
irão até o dia 05 de dezembro, portanto, se
programem, pois este será o último dia de
aula deste semestre.
MÊS DA REFORMA PROTESTANTE
Outubro é o mês de comemoração da
Reforma Protestante e para isso estamos
preparando uma programação especial na
Escola Dominical. AGUARDEM!!!!

