Liderança

Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Novembro

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 – Santos Marcelino Barbosa
09 – Heliane de Paula Salies
12 – Waleska Valeria Correa
15 – Guaraciaba Salviano
16 – Lenes Salies
17 – Sueli Aparecida Pereira
18 – Antonio Marcelino
18 – Lindinalva R. Sousa
21 – Luana R.B. Alves
22 – Francivaldo Ferreira Pinheiro
29 – Elizabeth Bueno Oliveira

Boletim: Edição 38/2010 - Cuiabá/MT 07-Outubro

Reavivamento, Obra Soberana de Deus

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.
Louvamos a Deus por você fazer
parte desta família na fé. Que o
Senhor continue te abençoando,
em nome de Jesus.

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. George (IPB Planalto)
Liturgia: Pb. José Rodrigues
Diáconos de Plantão: Jonas e Clayton
Quinta-feira: Augusto
Escala do Próximo Domingo – 14/11
Pregação: Rev. Nelson (IPB Betânia)
Liturgia: Rev. Fran
Diáconos de Plantão: Acácio e Rodrigo
Quinta-feira: Jonas

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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eavivamento é uma obra soberana
de Deus. A igreja não produz
reavivamento; ela o busca e
prepara seu caminho. A igreja não agenda
reavivamento; ela ora por ele e aguarda
sua chegada. Reavivamento não é estilo
de culto, nem apenas presença de dons
espirituais ou manifestações de milagres.
O Salmo 85 trata desse momentoso
assunto de forma esclarecedora. O
salmista pergunta: “Porventura, não
tornará a vivificar-nos, para que em ti se
regozije o teu povo?” (Sl 85.6). Dr.
Augustus Nicodemus, em recente
mensagem pregada em nossa igreja,
ofereceu-nos quatro reflexões acerca do
versículo em epígrafe.
1. Reavivamento é uma obra de
Deus na vida do seu povo. Reavivamento
não acontece no mundo, mas na igreja. É
uma intervenção incomum de Deus na
vida do seu povo, trazendo
arrependimento de pecado, volta à
Palavra, sede de santidade, adoração
fervorosa e vida abundante.
Reavivamento começa na igreja e
transborda para o mundo. O juízo começa
pela casa de Deus. Primeiro a igreja se
volta para Deus, então, ela convoca o
mundo a arrepender-se e voltar-se para
Deus.
2. Reavivamento é uma obra
exclusiva de Deus. Os filhos de Coré
clamaram a Deus por reavivamento. Eles
entenderam que somente Deus poderia
trazer à combalida nação de Israel um

tempo de restauração. Nenhum esforço
humano pode produzir o vento do
Espírito. Nenhuma igreja ou concílio
pode gerar esse poder que opera na igreja
um reavivamento. Esse poder não vem da
igreja; vem de Deus. Não vem do homem;
emana do Espírito. Não procede da terra; é
derramado do céu. Laboram em erro
aqueles que confundem reavivamento
com emocionalismo. Estão na contramão
da verdade aqueles que interpretam as
muitas novidades do mercado da fé,
eivadas de doutrinas estranhas às
Escrituras, como sinais de reavivamento.
Não há genuína obra do Espírito contrária
à verdade revelada de Deus. O Espírito
Santo é o Espírito da verdade e ele guia a
igreja na verdade. Jamais ocorreu
qualquer reavivamento espiritual,
produzido pelo Espírito de Deus, dentro
de seitas heterodoxas, pois Deus não age
contra si mesmo nem é inconsistente com
sua própria Palavra.
3. Reavivamento é uma obra
extraordinária de Deus. O reavivamento
não é apenas uma obra de Deus, mas uma
obra extraordinária. É uma manifestação
incomum de Deus na vida do seu povo e
através do seu povo. Deus pode fazer mais
num dia de reavivamento do que nós
conseguimos fazer num ano inteiro de
atividades, estribados na força da carne.
Quando olhamos os reavivamentos nos
dias dos reis Ezequias e Josias, vemos
como o povo se voltou para Deus e houve
júbilo e salvação. Quando contemplamos

o derramamento do Espírito no Pentecostes, em Jerusalém, vemos como a mensagem de
Pedro, como flecha, alcançou os corações e quase três mil pessoas se agregaram à igreja.
Quando estudamos o grande reavivamento inglês, no século dezoito, com John Wesley e
George Whitefield constatamos que uma nação inteira foi impactada com o evangelho. O
mesmo aconteceu nos Estados Unidos no século dezenove e na Coréia do Sul no século
vinte. O reavivamento é uma obra incomum e extraordinária de Deus e nós precisamos
urgentemente buscar essa visitação poderosa do Espírito Santo na vida da igreja hoje.
4. Reavivamento é uma obra repetida de Deus na história. É importante
entender que o Pentecostes é um marco histórico definido na história da igreja. O Espírito
Santo foi derramado para estar para sempre com a igreja e esse fato é único e irrepetível.
Porém, muitas vezes e em muitos lugares, Deus visitou o seu povo com novos
derramamentos do Espírito, restaurando sua igreja, soprando sobre ela um alento de vida
e erguendo-a, muitas vezes, do vale da sequidão. Nós precisamos preparar o caminho do
Senhor e orar com fervor e perseverança como o salmista: “Porventura, não tornarás a
vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo?” O reavivamento é uma promessa de
Deus e uma necessidade da igreja. É tempo de clamarmos ao Senhor até que ele venha e
restaure a nossa sorte! Fonte: http://hernandesdiaslopes.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
“O que o pregador precisa anunciar não é aquilo que suas ovelhas mais gostam
de ouvir, e, sim, aquilo que mais falta lhe faz, isto é, os aspectos da verdade que
lhe são menos familiares, ou que menos se evidencia em seu viver”.
(Deus é Soberano, A. W. Pink, p.6)

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 dos irmãos Josias
e Elizabeth, segunda-feira, às 19:30hs.
?
CPA II - Reunião na residência do vizinho de
Oscar, terça-feira, às 19:30hs.
?
CPA III - Reunião na residência da irmã Neide
Ormond, 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.
CAMPANHA DO FORRO
Queremos informar que só faltam 150
metros para completar o nosso forro (de
324m). Um metro fica R$ 25,00 colocado e
você que ainda não fez sua oferta para o
forro, procure, hoje mesmo, os irmãos: José
Rodrigues, Vanderlei, Acácio, Jefferson,
Marcelino, Clayton e o Pastor Fran. O
aniversário da igreja já está chegando!
ATIVIDADE DE QUINTA-FEIRA
Nas quintas-feiras estamos estudando a
Soberania de Deus! Nesta próxima quintafeira estaremos estudando A soberania de
Deus no governo de todas as coisas! Venha
participar deste estudo. Você precisa
entender quem é Seu Deus e o que Ele quer
de Você para viver Feliz neste mundo!!!
DEPARTAMENTOS E SOCIEDADES
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.
EBD - PROFESSORES PARA O ANO
DE 2011
Atenção!!! Professores dos adultos e
adolescentes que queiram continuar a
lecionar no próximo ano devem comparecer
a Reunião de Planejamento 2011 no dia 26
de novembro às 19:00hs (última sextafeira do mês). Aqueles irmãos interessados a
lecionar para adultos ou adolescentes no
próximo ano devem, também, comparecer a
reunião.
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, em comemoração, este mês de
Novembro teremos pregadores nos
prestigiando com a exposição da Bíblia, 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)!

