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
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

04 – Kelly Lopes
09 – Gustavo Dinis Monteiro
10 – Vera Lucia Bites
13 – Luzia Maria da Conceição
17 – Isabel Alves da Silva
18 – Késia Cristina Mena Castro
20 – Fátima Rocha de Oliveira
23 – Nitza Natalia Diniz
29 – Natan Azevedo
29 – Zilda Torres

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

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

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: Organização do Jardim Vitória
Liturgia:
Diáconos de Plantão:
Quinta-feira:
Escala do Próximo Domingo – 26/12
Pregação: Pb. Paulo
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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Carta de um diabo velho a
seu sobrinho sobre o Natal.

C.S.Lewis escreveu um
livro cujo titulo é "Cartas, do Coisaruim", onde de forma inteligente e
brilhante narra diálogos fictícios
entre um experiente "diabão" e o
seu sobrinho. No livro, um astuto
demônio instrui e aconselha a um
capeta menos maduro as melhores
maneiras de desviar os crentes de
Cristo. O livro é um clássico da
literatura evangélica mundial e vale
a pena ser lido por todos aqueles
que amam a Deus.
Pois é, se
C.S. Lewis
estivesse vivo e se disposse a usar
da pena para escrever mais um
capitulo do seu maravilhoso livro,
talvez ele escrevesse o seguinte a
respeito do Natal:
"Caro sobrinho,
aproveitando este período do ano
quando todos se envolvem na
comemoração do Natal, diga a eles
que esta festa me pertence. Façaos acreditar que esta data deve ser
esquecida simplesmente pelo fato
de que ela é de origem pagã.
Instigue aos pastores legalistas a

odiarem ao Natal. Faça-os mais
místicos, superticiosos e
completamente certos de que
comemorar o NATAL é dar
legalidade, bem como permitir a
ação direta do nosso exército de
maldade sobre a igreja. Ouso
afirmar que quanto menos eles
lembrarem da vinda do nosso
inimigo, melhor. Assim poderemos
disseminar os valores e conceitos
do nosso pai infernal.
Prezado sobrinho, um
outro e eficaz conselho é levar os
crentes a se endividarem e
gastarem tudo quanto puderem
com presentes e almoços de
confraternização. Eles precisam
ser convencidos que necessitam de
celulares novos, de
eletrodomésticos novos, de motos e
carros novos. Leve-os ao
endividamento total, comprometa
os seus salários em leasings,
financiamentos e CDCs. Ensineos de forma efusiva a acreditarem
que o consumismo não é pecado,
faça-os gastar tudo o que tem, a
ponto de que não lhe sobre

dinheiro para acudir o necessitado como também investir no Reino do
inimigo.
Diga a eles que o egoísmo não é pecado e que o mais importante é
aproveitar a vida. Não os deixe se importarem com outras pessoas, e nem
os deixe perceber isso como egoísmo.
Seu tio, Diabão."
Caro leitor, ao contrário do que muitos desejam afirmar, o Natal é
um Presente de Deus à Humanidade. E este presente tem um nome: Seu
nome é Jesus. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz, Santo de Deus, Cordeiro de Deus, Autor
da Vida, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Leão da Tribo de Judá, Autor e
Consumador da Fé, Advogado, o Caminho, Sol Nascente, Senhor de
Todos, Eu Sou, Filho de Deus, Pastor e Bispo das Almas, Messias, a
Verdade, Salvador, Pedra Angular, Rei dos reis, Reto Juiz, Luz do
Mundo, Cabeça da Igreja, Estrela da Manhã, Sol da Justiça, Senhor
Jesus Cristo, Supremo Pastor, Ressurreição e Vida, Plena Salvação,
Guia, O Alfa e o Omega!

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
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.
OBS.: * As atividades do grupo do CPA I
para este ano encerraram, voltando as
atividades normais em fevereiro de 2011.
CAMPANHA DO FORRO.
Queremos informar que só faltam 40
metros para completar o nosso forro (de
324m). Um metro fica R$ 25.00 colocado.
Queremos iniciar a troca do forro o mais
rápido possível. Faça hoje mesmo a sua
oferta, procure, hoje mesmo, os irmãos:
José Rodrigues, Vanderlei, Acácio,
Marcelino, Clayton e o Pastor Fran.

Rev. Renato Vargens (http://renatovargens.blogspot.com/)

Para Pensar
“Aquele que é orgulhoso ou egocêntrico não tem capacidade para
o amor ou humildade.
Você quer ser abençoado com satisfação e felicidade? Desenvolva
um coração de servo”.
(Como ser crente em um mundo descrente, p.19,25)

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

?
CPA I -

Dominical - 08:30hs
?
Culto Solene - 18:30hs

Quarta-feira
?
Projeto Alegria

e Arte

Quinta-feira
?
Nossas atividades

entram em recesso,
voltaremos em 2011.

Sábado
?
Programações

das Sociedades Internas.

Nossas atividades entram em recesso,
voltaremos em Fevereiro de 2011.
?
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.

ATIVIDADE DE QUINTA-FEIRA
Queremos avisar que as atividades de
quinta-feira entrarão em recesso a partir
desta quinta-feira e só voltarão em
fevereiro de 2011.
Agradecemos a sua participação nos
estudos de quinta-feira. Ficamos alegres
por termos estado juntos no aprendizado
da escritura para nosso bem e da igreja.
Obrigado, Rev. Fran!
REUNIÃO DO CONSELHO
O presidente do conselho convoca todos
os membros do conselho da Igreja
Presbiteriana Morada da Serra para
reunião que será realizada nesta quartafeira às 19h30min nas dependências da
igreja para eleição da diretoria e
representantes, exames dos livros das
sociedades e departamentos da igreja,

relatórios ao presbitério, planejamento e
orçamento da igreja para 2011.
DEPARTAMENTOS E SOCIEDADES
Os departamentos e as sociedades internas
deverão enviar os seus relatórios, novas
diretorias, pedidos de verbas, os livros
(ata e tesouraria) e outros documentos (se
tiverem), até terça-feira ao conselho da
igreja para as devidas análises e
aprovações.
Queremos avisar que o calendário de
programações e planejamento dos
departamentos, sociedades internas e
ministérios serão feitas em conjunto em
reunião que será divulgada pelo Pb.
Gilmar.
PROG. FINAL DE ANO
Queremos avisar que no dia 25/12 não
teremos programação na igreja e todos os
membros estão livres para comemorar o
natal com suas famílias. Mas, no dia 31/12
todos os membros estão convocados para
juntos prestamos um culto de gratidão por
tudo que o Senhor fez por nós neste ano. A
programação do dia 31/12 iniciará às
22h00min.
ORG. DO JARDIM VITÓRIA
Hoje não teremos culto aqui na sede,
pois toda igreja estará na organização
da congregação do Jardim vitória as
19h00min. Os que não têm carro
procurem os irmãos que podem te levar
e aqueles que não sabem chegar lá, o
endereço é: Av. Principal, Esquina com
a Rua 5 no B. Jardim Vitória.
(referencia: virar a esquerda na em
frente a garagem de ônibus).

