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 39/2010 - Cuiabá/MT 21-Novembro

Manifesto Presbiteriano sobre
a lei da homofobia - Salmo 1

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. Adalberto (IPB Alvorada)
Liturgia: Rev. Fran
Diáconos de Plantão:
Quinta-feira:
Escala do Próximo Domingo – 28/11
Pregação: Rev. Augustus Nicodemus
Liturgia: Rev. Fran
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.
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Salmo 1, juntamente com
outras passagens da Bíblia,
mostra que a ética da tradição
judaico-cristã distingue entre
comportamentos aceitáveis e não
aceitáveis para o cristão. A nossa
cultura está mais e mais permeada pelo
relativismo moral e cada vez mais
distante de referenciais que mostram o
certo e o errado. Todavia, os cristãos se
guiam pelos referenciais morais da
Bíblia e não pelas mudanças de valores
que ocorrem em todas as culturas.
Uma das questões que tem
chamado a atenção do povo brasileiro
é o projeto de lei em tramitação na
Câmara que pretende tornar crime
manifestações contrárias à
homossexualidade. A Igreja
Presbiteriana do Brasil, a Associada
Vitalícia do Mackenzie, pronunciouse recentemente sobre esse assunto. O
pronunciamento afirma por um lado o
respeito devido a todas as pessoas,
independentemente de suas escolhas
sexuais; por outro, afirma o direito da
livre expressão, garantido pela
Constituição, direito esse que será
tolhido caso a chamada lei da
homofobia seja aprovada.
A Universidade Presbiteriana
Mackenzie, sendo de natureza
confessional, cristã e reformada, guia-

se em sua ética pelos valores
presbiterianos. O manifesto
presbiteriano sobre a homofobia,
reproduzido abaixo, serve de
orientação à comunidade acadêmica,
quanto ao que pensa a Associada
Vitalícia sobre esse assunto:
“Quanto à chamada LEI DA
HOMOFOBIA, que parte do princípio
que toda manifestação contrária ao
homossexualismo é homofóbica, e
que caracteriza como crime todas
essas manifestações, a Igreja
Presbiteriana do Brasil repudia a
caracterização da expressão do ensino
bíblico sobre o homossexualismo
como sendo homofobia, ao mesmo
tempo em que repudia qualquer forma
de violência contra o ser humano
criado à imagem de Deus, o que inclui
homossexuais e quaisquer outros
cidadãos.
Visto que: (1) a promulgação
da nossa Carta Magna em 1988 já
previa direitos e garantias individuais
para todos os cidadãos brasileiros; (2)
as medidas legais que surgiram
visando beneficiar homossexuais,
como o reconhecimento da sua união
estável, a adoção por homossexuais, o
direito patrimonial e a previsão de
benefícios por parte do INSS foram
tomadas buscando resolver casos

concretos sem, contudo, observar o interesse público, o bem comum e a
legislação pátria vigente; (3) a liberdade religiosa assegura a todo cidadão
brasileiro a exposição de sua fé sem a interferência do Estado, sendo a este vedada
a interferência nas formas de culto, na subvenção de quaisquer cultos e ainda na
própria opção pela inexistência de fé e culto; (4) a liberdade de expressão, como
direito individual e coletivo, corrobora com a mãe das liberdades, a liberdade de
consciência, mantendo o Estado eqüidistante das manifestações cúlticas em todas
as culturas e expressões religiosas do nosso País; (5) as Escrituras Sagradas, sobre
as quais a Igreja Presbiteriana do Brasil firma suas crenças e práticas, ensinam
que Deus criou a humanidade com uma diferenciação sexual (homem e mulher) e
com propósitos heterossexuais específicos que envolvem o casamento, a unidade
sexual e a procriação; e que Jesus Cristo ratificou esse entendimento ao dizer, “. . .
desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher” (Marcos 10.6); e que
os apóstolos de Cristo entendiam que a prática homossexual era pecaminosa e
contrária aos planos originais de Deus (Romanos 1.24-27; 1Coríntios 6:9-11).
A Igreja Presbiteriana do Brasil MANIFESTA-SE contra a aprovação da
chamada lei da homofobia, por entender que ensinar e pregar contra a prática do
homossexualismo não é homofobia, por entender que uma lei dessa natureza
maximiza direitos a um determinado grupo de cidadãos, ao mesmo tempo em que
minimiza, atrofia e falece direitos e princípios já determinados principalmente
pela Carta Magna e pela Declaração Universal de Direitos Humanos; e por
entender que tal lei interfere diretamente na liberdade e na missão das igrejas de
todas orientações de falarem, pregarem e ensinarem sobre a conduta e o
comportamento ético de todos, inclusive dos homossexuais.
Portanto, a Igreja Presbiteriana do Brasil reafirma seu direito de
expressar-se, em público e em privado, sobre todo e qualquer comportamento
humano, no cumprimento de sua missão de anunciar o Evangelho, conclamando
a todos ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo”.
Rev. Dr. Augustus Nicodemus Gomes Lopes
Chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie

NOTÍCIAS DESTA SEMANA:
1.Mackenzie publica em seu site texto que ataca lei antihomofobia:http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101118/not_imp641486,0.php
2.Internautas organizam ato contra manifesto do Mackenzie sobre lei da
homofobia:http://ultimainstancia.uol.com.br/noticia/INTERNAUTAS+ORGANIZAM+A
TO+CONTRA+MANIFESTO+DO+MACKENZIE+SOBRE+LEI+DA+HOMOFOBIA_
72008.shtml
3.Mackenzie responde a acusações de homofobia:
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/mackenzie-responde-acusacoeshomofobia-608888.shtml
4.Universidade Mackenzie: Em defesa da liberdade de Expressão
Religiosa:http://blogfiel.com.br/2010/11/universidade-mackenzie-em-defesa-daliberdade-de-expressao-religiosa.html

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.
Irmãos, vamos colaborar com a campanha
do forro. Um metro (1m) de forro
colocado fica R$ 25,00. Você que ainda
não fez sua oferta para o forro, procure,
hoje mesmo, os irmãos: José Rodrigues,
Va n d e r l e i , A c á c i o , J e f f e r s o n ,
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! Venha participar
deste estudo. Você precisa entender quem
é Seu Deus e o que Ele quer de Você para
viver Feliz neste mundo!!!
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!!! Teremos aulas
hoje (21/11), no próximo Domingo

estaremos comemorando os 24 anos de
nossa igreja e no dia 05/12 será o último
dia de aula do ano de 2010. Programe-se,
pois no dia 12/12 teremos o encerramento
do ano da Escola Dominical 2010.
EBD - PROFESSORES PARA O ANO
DE 2011
Atenção!!! Professores dos adultos e
adolescentes que queiram continuar a
lecionar no próximo ano deverão
comparecer a Reunião de Planejamento
2011 no dia 26 de novembro às 19:00hs
(última sexta-feira do mês) nas
dependências da nossa Igreja. Aqueles
irmãos interessados a lecionar para
adultos ou adolescentes no próximo ano
deverão, também, comparecer a reunião.
Obrigado! Superintendência.
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).

