Aniversariantes do mês
05 – Maria José Botelho
27 – Vera Lucia de A. Brust
10 – Neide Ormond Borges 29 – Wilson dos Santos
10 – Vera Lucia A. Freitas 30 – Vitoria Caroline
14 – Aparecida Ferreira
21 – Isabella de Oliveira
Silva

Liderança

Março
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Parabéns!!!

Leitura da semana

2011

CONSELHO
Pres.: Francivaldo Pinheiro: 9212-0080
Vice-Pres.: José Rodrigues: 3641-9775 / 8129-9577
Sec.: Gilmar Bastos: 3646-7380 / 8402-3321
Emerson Ormond: 8429-8195
Nilson Barbosa: 8407-2283

Tema da Semana: A pesca maravilhosa (Lucas 5.1-11)
Domingo:
Is 6.1-7 - A convicção de pecado
Segunda:
Mt 9.9 - O chamado de Mateus
Terça:
Mt 10.1-4 - O chamado dos apóstolos
Quarta:
Mt 28.18-20 - Jesus está conosco
Quinta:
1Jo 1.1-4 - Testemunha ocular
Sexta:
At 12.1-5 - A morte de Tiago
Sábado:
1Co 15.1-19 - Nascido fora de tempo

JUNTA DIACONAL
Pres.: Acácio Santana: 3646-1827 / 9254-7611
Vice-Pres.: Wilson dos S. Rodrigues: 3052- 9460
Sec.: Rodrigo Gomes: 3646- 6971 / 9214 - 0877
Arão Moreira: 3646-2654 / 8423-0505
Augusto Garcia: 3646-7424 / 8426-8092
Clayton Torres: 9975-9080
Jonas Bastos: 3641-2697
Jozias Silva: 3641-7994 / 9608-0822
Vanderlei Lima: 3641-2366 / 9607-6227
EVANGELISTA
Ev. Anderson Custódio: 9955-8245
SOCIEDADES E DEPARTAMENTOS
UCP - Conselheiro: Rev. Francivaldo Pinheiro
UPA - Conselheiro: Diác. Jonas Bastos
UMP - Conselheiro: Pb. Gilmar Bastos
UPH - Conselheiro: Pb. José Rodrigues
SAF - Conselheiro: Diác. Acácio Santana
MIFAC - Conselheiros: Rev. Francivaldo e Aparecida
Conselho Missionário - Conselheiro: Pb. Nilson Barbosa
Grupos Familiares:
CPA I - Léa Saliés
CPA II - Diác. Vanderlei Lima
CPA III - Pb. Emerson Ormond
Departamento de Música - Diác. Clayton Torres
Escola Bíblica Dominical:
Superintendência - Pb. Gilmar Bastos
Departamento Infantil - Aparecida
Projetos:
Alegria e Arte - Vera Freitas
Meninos Bom de Bola - Ev. Anderson

Escala de domingo

Pregação: Rev. Fran
Liturgia: Vera Bites
Diáconos de Plantão:
Quinta-feira:

Próximo Domingo - 27/mar
Pregação: Pb. Gilmar
Liturgia: Widney
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 do visitante. Se você pretende
conhecer melhor a Bíblia, nos procure na secretaria ou pelo telefone:
(65) 3641-2399 ou 3028-2499.
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Pastoral

Por Que Outros Nos Desapontam?

A

tensão imposta nos
relacionamentos – tensão de
todos os tipos – parece proliferar
num tempo como o nosso, quando as
pessoas parecem bastantes interessadas
em amizades, companheirismo e
comunidade. Ao mesmo tempo em que
livros e revistas buscam trazer soluções
para as nossas dificuldades relacionais, as
famílias fragmentam-se e se dissolvem-se
hoje mais que em qualquer outro tempo.
Um número cada vez menor de famílias
jovens consegue estabelecer-se cercada de
apoio da família de origem. Temos vivido
diante de grande desarticulação e solidão
angustiante no mundo de hoje.
Apesar de todos os conselhos da
psicologia popular, todos os programas
dedicados à melhoria dos
relacionamentos, todos os seminários e
conferências sobre relacionamentos
saudáveis, não estamos felizes. E, por
causa da ênfase de nossa cultura dada à
psicologia e aos relacionamentos
interpessoais, importamos a mentalidade
do consumismo à nossa intimidade.
Esperamos mais de nossos amigos e
parceiros do que, realmente, podem e
querem dar. Boa parte do nosso
sofrimento vem da nossa solidão, que se
intensifica por causa de nossas agudas
necessidades.
O psiquiatra Thomas Hora compara a
ênfase que nossa cultura dá ao interpessoal
com o entrelaçar dos dedos das duas mãos.
Os dedos podem entrelaçar-se só até o
ponto em que surge um impedimento.
Então, o único movimento possível é para

trás, provocando atrito e até dor entre os
dedos fortemente entrelaçados.
A fé cristã sugere outra imagem: duas
mãos juntas, em repouso, paralelas, num
gesto de oração, apontando além delas
mesmas e movendo-se livremente, uma
em relação à outra. Só desta maneira uma
relação pode ser verdadeiramente
duradoura, porque é assim que o amor
mútuo é experimentado, amor que
participa do amor anterior e maior para o
qual aponta. Assim, nós tornamo-nos
pessoas, umas para com as outras, no
sentido original da palavra em latim:
persona, “soar através”(per significa
“através” e sonare dá idéia de produzir
som). Assim, “soamos através” de um
maior que nós mesmos, um amor que
podemos passar adiante, mas não reter.
Passamos a ser pessoas que revelam umas
às outras o amor divino que nos abraça e
nos mantém juntos, ao mesmo tempo em
que oferece amplo espaço para mover-nos
livremente.
Nos mais significativos relacionamentos
de nossa vida, Deus não é uma reflexão
posterior. Descobrimo-nos uns aos outros
como vivas lembranças da presença de
Deus. Amizade e casamento e outros
relacionamentos entre os que fazem parte
da comunidade da Igreja tornam-se meios
para revelar uns aos outros o original amor
de Deus, que tudo envolve, no qual
participamos e do qual nos tornamos
revelações humanas.
Autor: Henri Nouwen, Transforme o seu
pranto em dança. página 72-74.
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Motivos

de

Oração
Ore...

1. Pelas famílias, desabrigados e principalmente pela igreja evangélica
japonesa que enfrentam as consequências do terremoto em seu país.
2. Pelas graves carências sociais, especialmente em educação, saúde e
subsistência, que atingem mais de 70% dos grupos indígenas em nosso
país;
3. Pelos 37 grupos indígenas que vivem em risco de extinção;
4. Pelos 121 grupos indígenas pouco ou não evangelizados, para que
ouçam a respeito de Cristo;
5. Por 500 novos missionários que colaborem com as iniciativas em curso
e se envolvam com a tarefa ainda inacabada com os grupos indígenas.

Convite à Oração
Deus ouve as orações, e esta é uma das verdades mais fantásticas da vida cristã
(Rev. Ronaldo Lidório)
No mês de fevereiro o missionário Rev. Ronaldo Lidório divulgou a campanha "30 dias de
oração pelos povos indígenas do Brasil". De acordo com Rev. Lidório, trata-se de um
calendário continuado, sem mês ou data exata para usá-lo. O propósito é conduzir os cristãos a
apoiar essa missão com os índios, também por meio da oração.
O calendário pode ser usado em família, pequeno grupo e mesmo na igreja, em sociedades
internas e reuniões de oração. Rev. Ronaldo Lidório faz um convite de oração, para que os projetos
já iniciados possam ser concretizados sob a orientação divina.
“Gostaria de convidá-los a orar e perseverar em oração pelos povos indígenas do Brasil nestes
dias. Temos ainda em nosso país 121 etnias pouco ou não evangelizadas, 37 vivendo em risco de
extinção, 111 grupos em complexos processos de urbanização, 38 línguas com clara necessidade
de tradução bíblica e 99 etnias onde há uma igreja indígena, mas ainda sem liderança própria. Os
missionários evangélicos atuam em 182 etnias em evangelização, plantio de igrejas, treinamento
de líderes e ações sociais, coordenando 257 programas sociais. São desafios enormes. Precisamos
rogar ao Senhor pela renovação das forças dos que estão com a mão no arado, novos obreiros para
novas iniciativas, sinceras conversões entre os grupos e o fortalecimento da Igreja Indígena no
Brasil, recursos para os trabalhos, o abrir das portas que permanecem fechadas e, sobretudo, clara
direção do Alto para que seja feita a Sua vontade. Nestes 30 dias rogue ao Senhor da Seara por
cada vida, etnia e missão, em perseverança, crendo que o Senhor ouve as orações”, conclui Rev.
Lidório.
Para ter acesso aos motivos de oração, acesse www.indigenas.org.br. No endereço é possível
encontrar mais outros materiais sobre indígenas no Brasil.

“O grande desafio que Jesus e os apóstolos deixaram para os
cristãos foi exatamente este, de estar no mundo, ser enviado ao
mundo, mas não ser dele”
Rev. Augustus Nicodemus

Agenda

Domingo
?
Escola Bíblica Dominical - 08:30hs
da semana ?
Culto Solene - 18:30hs
Segunda-feira
Secretaria da Igreja
?
Ensaio Grupo de louvor - 19:30hs
Horário de atendimento: ?
Grupos Familiares CPA I e III - 19:30hs
08:00 às 12:00 e
Terça-feira
14:00 às 18:00
?
Grupo Familar CPA II - 19:30hs

Pense
Nisto

Quarta-feira
?
Projeto Alegria e Arte - 19:30hs
?
Quinta-feira
?
Estudo Bíblico - 19:30hs
Sábado
?
Projeto Meninos Bom de Bola
?
Programações dos Departamentos

Rua Acre 978, CPA II - 78055-350 - Cuiabá-MT - Fone/Fax: (65) 3641-2399 ou (65) 3028-2499

Avisos

Solicitamos aos irmãos que os avisos a serem colocados no boletim sejam informados até
quinta-feira de cada semana para o pb. Gilmar (8402-3321) ou na secretaria da igreja (3028-2499)

GRUPO FAMILIAR
Para sua melhor orientação e informação
procure os líderes dos grupos familiares:
CPA I: Léa – 3641-1685;
CPA II: Diac. Vanderlei – 3641-2366;
CPA III: Pb. Emerson – 8429-8195.
HORÁRIOS DESTA SEMANA:
CPA I - Reunião na Segunda-feira, às
19:30hs.
CPA II - Reunião na Terça-feira, às 19:30hs.
CPA III - Reunião na Segunda-feira, às
19:30hs.
AR CONDICIONADO
Você que se comprometeu a colaborar com a
oferta do Ar Condicionado, todo dia 10 de
cada mês, não esqueça! Falar com Rev.
Francivaldo.

Estudo Bíblico
Quinta-feira

19:30hs

Par
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PROJETO ALEGRIA E ARTE
O Projeto Alegria e Arte já retornaram das
férias, suas atividades acontecem toda quartafeira as 19:30hs. O Projeto tem como objetivo
desenvolver trabalhos manuais com alegria, e
a renda dos trabalhos e revertido para a obra
missionária. Maiores Informações: Vera
Freitas (Verinha).
AVISOS NO CULTO A NOITE
Caros irmãos, os avisos devem ser
informados até quinta-feira na secretaria da
igreja ou para o pb. Gilmar. Caso não seja
possível, pedimos aos amados que informem
os avisos ao liturgo do culto. Não serão dados
avisos na multimídia.

Visite

http://www.ipbms.org.br
Aqui você encontra:
* Estudos e artigos,
* Audio das pregações,
* Boletins dominicais,
* Pergunte ao Pastor,
* Galeria de Fotos e
* Informações da igreja.

Fale Conosco:
Telefone: 3028-2499, ou
E-mail: ipbmscpa2@hotmail.com

Reunião da Escola Dominical
para professores da EBD

Sábado
26/03/2011
às 15:00hs

