Liderança

Aniversariantes do Mês

CONSELHO DA IPBMS

Dezembro

Pres.: Francivaldo F. Pinheiro: 9212-0080
Vice-Pres.: José Rodrigues: 3641-9775 /8129-9577
Sec.: Emerson L. Ormond: 8429-8195
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Gilmar Bastos: 3646-7380 / 8402-3321
Jonas Pinho: 3027-3574 / 9968-5979
José Assis: 3641-5279 / 8425-5368
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A graça de Deus em nossas
Circunstâncias

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. Fran
Liturgia:
Diáconos de Plantão:
Quinta-feira:
Escala do Próximo Domingo – 12/12
Pregação:
Liturgia:
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

P

or que você não nasceu como
uma criança pobre em uma
nação não alcançada?
Você já pensou por que nasceu em
suas circunstâncias particulares? Se você
está lendo esta [mensagem],
provavelmente você é um cristão cuja
vida foi comprada pelo precioso sangue
de Jesus Cristo. É provável que você é
relativamente próspero, se comparado à
maioria das pessoa no mundo. Se você
pode comer três vezes por dia e tem um
teto sobre sua cabeça, você tem melhores
condições que muitas pessoas no planeta.
Se você ganha R$ 50.000 por ano, você
está entre os 10% mais ricos do mundo.
Você é rico. Na verdade, se você ganha R$
4.400 por ano, está entre os 15% mais
ricos do mundo. Se você está lendo isso,
então você é alfabetizado e
provavelmente teve muitos anos de
educação. Então, você recebeu mais
educação que centenas de milhões de
pessoas no planeta. Talvez você tenha
feito faculdade, mesmo pós-graduação.
Então, por quê? Por que você? Por
que essas circunstâncias particulares?
Existem pessoas ao redor do mundo que
talvez façam as mesmas perguntas.
Imaginando por que elas não nasceram no
[Brasil]. Por que elas não podem comer
três vezes ao dia, por que elas não têm o
luxo de jogar comida fora. Imaginando o
que seria ir para o colégio ou para a
faculdade ou mesmo ler. Imaginando
como é uma cama quente.

Você poderia ter nascido como
uma criança pobre em uma nação não
alcançada. Talvez como uma garota
nascida em uma família muçulmana, onde
você seria proibida de mostrar alguma
coisa além do que é visto pela abertura de
sua burca e poderia apanhar se
desobedecesse a mais simples ordem de
seu pai. Talvez você nascesse em uma vila
remota no Vietnã, com pouca comida ou
educação e sem oportunidade de ouvir o
Evangelho de Jesus Cristo. Você poderia
ter nascido como uma garota na África
que eventualmente seria vendida por seus
pais para a escravidão sexual. Poderia ter
sido você.
Mas não foi. Ao invés disso, você
nasceu em circunstâncias privilegiadas.
Abençoado física, educacional, financeira
e espiritualmente. Por quê? Somente pela
graça de Deus. Qual é, então, nossa
resposta a essa bênção e graça?
Certamente Deus nos chama para
sermos gratos. Porém, poucos de nós são.
Nos acostumamos com as bênçãos que
temos recebidos de Deus. Ao invés de dar
graças pelo que temos recebidos,
reclamamos sobre isso e desejamos coisas
que não temos. Invejamos o que nossos
vizinhos têm. Idolatramos coisas
materiais. Estamos rodeados de bênçãos
claras, tangíveis e práticas de Deus que
deveriam ser facilmente reconhecidas e
desfrutadas. Mas nossos olhos e corações
são muito frequente e facilmente
direcionados pelo poder da propaganda e

da pressão social àquilo que não temos. Deus, perdoe-nos por nossa falta de gratidão!
E outra resposta crucial às bênçãos de Deus e à sua graça em nossas vidas deveria
ser compartilhar com os necessitados. Ao invés de olhar para nossas próprias
circunstâncias e então para as circunstâncias desafortunadas dos outros, dizendo “Graças
a Deus não sou eles”, precisamos reconhecer que nossas circunstâncias existem pela graça
de Deus somente para que a graça de Deus se espalhe de nós para os outros. Isso
certamente é verdade para a pobreza global. Se os cristãos simplesmente dizimassem, a
igreja global teria fundos suficientes para resolver a pobreza mundial. Muitos cristãos em
nações desenvolvidas estão se tornando mais e mais próspero. Mas, ao mesmo tempo em
que a prosperidade cresce, a porcentagem de ofertas têm diminuído. O hábito de dar entre
os cristãos era mais alto durante [Grandes crises Mundiais] do que é hoje. Isso mostra que
muitos cristãos vêem a oferta mais como uma taxa que como um ato de adoração e uma
resposta da gratidão.
Porém, mais importante ainda é compartilhar as benções espirituais com os povos
não alcançados do mundo. Se VOCÊ tivesse nascido em uma família islâmica
fundamentalista, o que VOCÊ gostaria que os cristãos fizessem? Se VOCÊ tivesse nascido
na família de um sacerdote xintoísta, como VOCÊ gostaria que os cristãos respondessem?
Sabendo o que você sabe hoje, certamente você gostaria que eles compartilhassem com
você sobre a vida eterna por meio do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Certamente você
gostaria que eles levassem o Evangelho a sua nação e os ensinassem sobre a salvação de
suas almas e sobre a vida eterna. Certamente gostaria que igrejas e cristãos em outras
nações sacrificassem-se financeiramente para enviar missionários para te ensinar a Bíblia,
a palavra de Deus a esse mundo.
Mas, novamente, pela graça de Deus, você NÃO nasceu nessas circunstâncias.
Você nasceu nas suas. Portanto, você pode ignorar O QUE PODERIA TER SIDO e apenas
continuar nas circunstâncias que te foram dadas pela graça de Deus. Ou você pode
escolher reconhecer que você é quem é, que você é salvo, que você é abençoado, que você
é imerecidamente amado – somente pela graça de Deus – e decidir fazer tudo que está em
seu poder para ajudar os necessitados. Investir a bênção de sua educação naqueles que não
têm nenhuma. Investir a bênção de suas finanças para ajudar aqueles que têm pouca ou
nenhuma. Investir sua vida espiritualmente abençoada para ajudar aqueles ao redor do
mundo perdidos sem Cristo a ouvir as boas novas de Jesus Cristo.
Takanori Oba é um jovem nascido no Japão, a maior nação não alcançada do
mundo. Ele nasceu de um pai que, quando ficava bêbado, descontava sua raiva batendo em
seu filho e atirando bolas de golfe em sua cabeça. À noite, quando seu pai voltava para seu
apartamento, Takanori rapidamente desligava as luzes e fingia dormir, esperando escapar
das chicotadas do cinto do pai. Talvez você esteja pensando: “Graças a Deus não nasci em
uma vida como essa”. Eventualmente, Takanori e sua mãe fugiram para começar uma
nova vida. Anos depois, a graça de Deus alcançou Takanori Oba e salvou sua alma. Mais
tarde, ele se tornou o primeiro formando do Christ Bible Seminary em Nagoya (Japão),
onde sirvo como presidente. Durante o segundo ano dos seus estudos, ele pôde visitar seu
pai abusivo, o encontrando pela primeira vez em 15 anos. Quando ele viu o pai, Deus deu a
Taka uma compaixão ilógica pelo homem que lhe causou tanta dor.
Por que Takanori nasceu nessas circunstâncias? Foi uma maldição? Não, foi a
graça de Deus. E hoje Takanori está procurando compartilhar essa mesma graça com o pai
que abusou dele. Isso é o que Takanori gostaria se tivesse nascido nas circunstâncias de seu
pai. Essa é a Regra de Ouro.
Por Michel On - http://iprodigo.com

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, Vanderlei, Acácio,
Jefferson, Marcelino, Clayton e o
Pastor Fran. Logo após as
festividades do aniversário da igreja
estaremos dando ínicio as obras do

forro, colabore para acelerarmos o
término dessas obras.
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
Dia 12 de dezembro de 2010 teremos
um dia especial para a Escola
Dominical, será o encerramento das
atividades do ano de 2010, portanto,
todos os professores e alunos estão
convidados para este momento.
Teremos a premiação do EBD Quiz, a
entrega dos livros para os sorteados no
Dia da Escola Dominical em
setembro, e muitas outras coisas.
Atenção Professores!!! No próximo
Domingo será o último dia de aula do
ano de 2010. Programe-se!

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

?
CPA I - Reunião na residência dos irmãos José
Rodrigues e Jair, segunda-feira, às 19:30hs.
?
CPA II - Reunião na residência da irmã Joana
D’arc, 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: Soberania de Deus - 19:30hs

Sábado
?
Programações

das Sociedades Internas.

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.

