Liderança

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

01 – Anderson Lima
02 – Iasmin de Araujo Freitas
04 – Pedro Lopes Pereira
06 – Lea Salies Fonseca
08 – Janete Benedita Victorio
08 – Carlos Augusto
09 – Anderson Custódio
10 – Gabrielle de Sousa Ferreira
11 – Acácio Almeida Santana
11 – Fernanda Melo Borges
11 – Maria Isoleta
15 – Karoline Carvalho Lima
17 – Antonio Oliveira Lima
19 – Maria Eugenia Cellos
24 – Lenir Gullo
27 – Maria Auxiliadora Marcelino
28 – Neilson da Silva Victório

Boletim: Edição 37/2010 - Cuiabá/MT 24-Outubro

O povo mais rico do mundo

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

Obs.: Se seu nome não se encontra
aqui, entre em contato com a
secretaria.
Louvamos a Deus por você fazer parte
desta família na fé. Que o Senhor continue te
abençoando, em nome de Jesus.

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. Fran
Liturgia: Vitor Hugo
Diáconos de Plantão: Josias e Jonas
Quinta-feira: Arão
Escala do Próximo Domingo – 31/10
Pregação: UPA
Liturgia: UPA
Diáconos de Plantão: Acácio e Vanderlei
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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O

apóstolo Paulo escreve sua Carta
aos Efésios de sua primeira prisão
em Roma. Ele já era um homem
velho e trazia no corpo as marcas de Cristo.
Já havia sido preso em Filipos, Jerusalém e
Cesaréia. Como bandeirante do
Cristianismo, já havia sido apedrejado,
açoitado, fustigado com varas e enfrentado
naufrágios e perigos de toda sorte. Agora, o
apóstolo estava algemado e preso em Roma,
a capital do Império. Ao escrever sua
Epístola aos Efésios, longe de reclamar de
suas cadeias, ou rogar qualquer alívio do
sofrimento, relembra à igreja, quão rico é o
povo de Deus. Paulo diz que aqueles que
crêem em Cristo são santos e fiéis e
detentores tanto da graça como da paz. Para
nossa geração embriagada pelas bênçãos e
tão apática em relação ao abençoador, Paulo
diz que já somos abençoados com toda sorte
de bênção em Cristo Jesus. Somos o povo
mais rico do mundo. É claro que Paulo não
está falando da teologia da prosperidade,
reduzindo as riquezas espirituais apenas ao
nível material. A Bíblia diz que há ricos
pobres e pobres ricos. A verdadeira riqueza
não é terrena, é celestial; não é material, é
espiritual.
Somos o povo mais rico do mundo,
porque somos abençoados com toda sorte de
bênção espiritual pelo Deus Pai (Ef 1.4-6),
pelo Deus Filho (Ef 1.7-12), e pelo Deus
Espírito Santo (Ef 1.13,14). Nossa salvação
é uma obra realizada pelo próprio Deus
triúno e para a glória do Deus triúno (Ef
1.6,12,14). Quais são essas bênçãos que
temos e, que nos torna o povo mais rico do

mundo?
1. Nós fomos escolhidos por Deus (Ef 1.4).
Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi
Deus quem nos escolheu. Não fomos nós
que amamos a Deus, foi ele quem nos amou
primeiro. Deus nos escolheu não porque
cremos em Jesus, mas cremos em Jesus
porque ele nos escolheu. Deus não nos
elegeu porque éramos santos, mas nos
elegeu para a santidade. Ele nos escolheu
não porque tínhamos boas obras, mas fomos
criados em Cristo Jesus para as boas obras.
Deus nos escolheu, em Cristo, desde a
eternidade, para a salvação não por causa
dos nossos méritos, mas apesar dos nossos
deméritos.
2. Nós fomos adotados na família de Deus
(1.5). Deus não apenas nos livrou da
condenação eterna, que os nossos pecados
merecem, mas também nos adotou em sua
família. Somos filhos de Deus, herdeiros de
Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos
livre acesso à sua presença por meio de
Jesus. O Espírito Santo, agora, habita em
nós e nos transforma de glória em glória, na
imagem de Cristo, nosso irmão
primogênito. Aqui cruzamos vales escuros,
pisamos o chão crivado de espinhos
pontiagudos, porém, em breve, estaremos
na Casa do Pai, no Paraíso, na Cidade
Celeste, com corpos glorificados, para
reinarmos com Jesus, pelos séculos sem
fim.

3. Nós fomos remidos pelo sangue de Cristo (1.7). Deus nos amou e nos resgatou da casa do
valente, da potestade de Satanás, do reino das trevas, da masmorra do pecado, mesmo quando
éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Éramos escravos da carne, do mundo e do diabo
quando Deus quebrou as correntes que nos mantinham prisioneiros. Fomos libertos e
resgatados. Pelo sangue de Jesus fomos comprados para Deus, para sermos propriedade
exclusiva de Deus, e para vivermos para a glória de Deus. Esse resgate não foi mediante ouro
ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus!
4. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa (Ef 1.13,14). Deus Pai nos
escolheu e nos adotou em sua família, Deus Filho nos remiu com o seu sangue e, Deus, o
Espírito Santo, nos selou como propriedade exclusiva de Deus. Ninguém neste mundo nem
no vindouro pode arrancar-nos dos braços de Deus. Estamos seguros e guardados. Temos o
selo de Deus. O Espírito Santo, que habita em nós, é o penhor e a garantia de que aquele que
começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Somos ricos, muito
ricos; de fato, o povo mais rico do mundo!
Autor: Rev. Hernandes Dias Lopes

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 nossa fé esta sendo testada, mas o homem deve aprender a cada dia que o
coração e a mente não encontram lugar de descanso satisfatório senão no firme
conhecimento de que Deus está entronizado. A paz se acha onde Deus é Deus”
(Deus é Soberano, A. W. Pink).

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 –
3641-1685; CPA II: Diac. Vanderlei –
3641-2366; CPA III: Pb. Marcelino –
9224-3050 e Pb. Emerson – 8429-8195.
CAMPANHA DO FORRO
Queremos informar que o metro do forro
fica R$ 25,00 colocado e você não pode ficar
fora desta campanha, doe um ou mais
metros e você que ainda não fez sua oferta
para o forro, procure, hoje mesmo, os
irmãos: José Rodrigues, Vanderlei,
Acácio, Jefferson, Marcelino, Cleiton e o
Pastor. O aniversário da igreja já está
chegando!
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: UPA – 31/10.
Já se organizem!
ATIVIDADE DE QUINTA-FEIRA
Nas quintas-feiras estamos estudando a
Soberania de Deus! Nesta próxima quintafeira estaremos analisando as vontades de
Deus: Vontade decretiva, Vontade
prescritiva, Vontade de Desejo e Vontade de
Propósito! Venha participar deste estudo.
Você precisa entender quem é Seu Deus e o
que Ele quer de Você!
SOCIEDADES INTERNAS
Organizem-se para o próximo ano
realizando eleições para as novas diretorias

das sociedades internas e demais
departamentos. O prazo para entrega da (1)
relação de membros de cada sociedade, da
(2) relação dos novos mebros da diretoria
eleita para 2011, bem como da (3)
indicação do nome dos conselheiros será
até o dia 14 de novembro.
Não se esqueçam!!!! O prazo deverá ser
cumprido para organizarmos nosso
planejamento para 2011.
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 Próximo Domingo (31/10) não
haverá Escola Dominical por motivo do 2
turno das eleições nacionais.
ANIVERSÁRIO DA IGREJA - 24 ANOS
No dias 27 e 28 de Novembro, nossa igreja
estará comemorando 24 anos de
organização. Você não pode deixar de
participar desta grande festa. As
festividades de aniversário serão no sábado
(19:30) e no domingo (8:30 e 18:30).
Preletor: Rev. Augustus Nicodemus e
participação especial dos grupos de
louvores da IPB Pascoal Ramos (Sábado),
Jardim Vitória (manhã) e o nosso grupo
local (noite).
Também todo o mês de Novembro teremos
pregadores que estarão nos prestigiando,
são eles:
Dia 07- Rev. George Adriano; Dia 14 Rev. Nelson e Dia 21 - Rev. Adalberto.
Participe! Não deixe de congregar como é
costume de alguns (Hb.10:25)!

