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
Organizada em 30 de novembro de 1986

Boletim: Edição 05/2011 - Cuiabá/MT 27-março

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 cura do criado do
centurião - (Mateus 8.5-13)
Domingo:
Rm 3.21-31 - Todos pecaram
Segunda:
Gl 3.23-29 - Um em Cristo
Terça:
Cl 3.5-11 - Cristo é tudo em todos
Quarta:
Mc 15.33-41 - O testemunho do centurião
Quinta:
At 10.1-18 - O centurião piedoso
Sexta:
At 27.1-3 - O centurião bondoso
Sábado:
Jo 4.46-54 - A cura do filho do oficial

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: Pb. Gilmar
Liturgia: Widney
Diáconos de Plantão: Rodrigo e Acácio
Quinta-feira: Clayton
Próximo Domingo - 03/abr
Pregação: Rev. Fran
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 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

Justificados Completamentes - Romanos 8.29-30

A

justificação somente pela fé é
considerada a doutrina mais importante
do Novo Testamento, é o coração da
igreja. Para Lutero, essa é a doutrina pela qual a
igreja cai ou permanece em pé. É triste que poucos
tenham uma compreensão clara e um
entendimento correto dessa verdade bíblica.
Devido a isso, ao mesmo tempo que ressalto o fato
de que os que foram previamente conhecidos,
predestinados e chamados também foram
justificados, aproveito para tentar esclarecer este
importante aspecto de nossa salvação.
Justificação é o ato pelo qual Deus declara o
crente justo diante dele. Dessa afirmação decorre
alguns fatos. Primeiramente, a justificação é um
ato e não um processo. Deus não nos torna
progressivamente justos e então nos aceita, mas
num único ato nos considera justos diante Dele
para sempre (não confundir aqui justificação e
santificação). O segundo ponto é que a
justificação é uma declaração e não uma operação
de Deus. A justificação é forense, no sentido de
que um culpado é declarado inocente diante de um
tribunal. Terceiro, a justificação é pela fé somente,
pelo que se diz que Deus declara justo aquele que
crê. E o que crê é justificado sem nada além da fé,
o que não crê não é justificado não importa o que
mais faça. E, finalmente, o crente é declarado
justo diante de Deus. Embora pecadores, somos
justos perante o Senhor.
Um entendimento incorreto da doutrina é a que
pensa que Deus simplesmente releva, põe de lado
o pecado humano, deixando de atender os
requerimentos de Sua santidade e justiça. De fato,
a justificação é pela graça, ou seja, não custa nada
para nós, pois somos "justificados gratuitamente
pela sua graça, pela redenção que há em Cristo
Jesus" (Rm 3:24). O texto mostra que a
justificação, ainda que gratuita para nós, custou
um alto preço para Deus, pois a Seu Filho "Deus
propôs para propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos
pecados dantes cometidos, sob a paciência de
Deus; para demonstração da sua justiça neste

tempo presente" (Rm 3:25-26a). Dessa forma,
punindo o pecado em Jesus, Deus torna-se "justo e
justificador daquele que tem fé em Jesus" (Rm
3:26a).
A justificação é, pois, pela graça mediante a fé em
Jesus. A fé não é apenas suficiente, mas também
necessária. Não fosse pela fé, teria que ser pelas
obras da lei. Em verdade, Paulo declara que "os
que praticam a lei hão de ser justificados" (Rm
2:13). Apesar de em tese a justificação pelas obras
ser possível, na prática "ninguém será justificado
diante dele por obras da lei, em razão de que pela
lei vem o pleno conhecimento do pecado" (Rm
3:20) e "todos pecaram e destituídos estão da
glória de Deus" (Rm 3:23), assim, a única
justificação possível é "a que decorre da fé" (Rm
9:30).
O apóstolo apresenta Abraão como exemplo da
justificação pela fé somente. "Se Abraão foi
justificado por obras, tem de que se gloriar,
porém não diante de Deus" (Rm 4:2), contudo
"Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado
como justiça" (Rm 4:3), a conclusão é que "ao
que não trabalha, porém crê naquele que
justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como
justiça" (Rm 4:5). A aceitação de Abraão por
Deus se deu antes de sua circuncisão, portanto,
esta não lhe serviu de base para justificação, da
mesma forma que as obras que os crentes realizam
não é a base pela qual Deus os declara justos
diante Dele. "Concluímos, pois, que o homem é
justificado pela fé, independentemente das obras
da lei" (Rm 3:28).
Voltando ao texto que encabeça este artigo,
pergunto, quem é justificado? Justificados são os
que são chamados de forma eficaz. Nessa
chamada está incluso o dom da fé, necessária para
a justificação. Ocorre, contudo, que somente são
chamados de forma eficaz aqueles que foram
anteriormente conhecidos e predestinados. Em
resumo, apenas "os eleitos de Deus" (Rm 8:33)
chegam a ser justificados.
Sendo a justificação forense, não pensemos que
ela não tem implicações práticas ou que existe
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apenas para teologizarmos sobre. Romanos diz que "veio a graça sobre todos os homens para a
justificação que dá vida" (Rm 5:18). A justificação declara que somos reconciliados com Deus
"justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo" (Rm
5:1) e por isso "sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira" (Rm 5:9). Há uma
íntima relação entre a doutrina da justificação e a segurança eterna do crente. Não importa se nesta vida
ou no juízo, "quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica" (Rm
8:33). Tendo sido justificados quando cremos em Jesus "agora já não há condenação para os que estão
em Cristo Jesus" (Rm 8:1). Todos os nossos pecados passados, os atuais e até mesmos os futuros, foram
punidos em Jesus e todos eles foram levados em conta quando Deus nos declarou justos diante Dele.
Aleluia!
Autor: Clovis Gonçalves - http://5calvinistas.blogspot.com/2011/03/justificados-completamente.html

Dia Mundial da Água - 22/03: Reportagem Globo.com
O acesso à água potável ainda é um desafio diário para grande parte das populações do mundo.
Apesar das inúmeras fontes naturais de água no mundo - rios e lagos, em geleiras e aquíferos,
chuva e neve - a quantidade de água que diferentes países conseguem extrair para fornecer a seus
cidadãos varia bastante.
Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO)
identificou países em que a demanda por água excede a oferta natural do recurso. Segundo a
organização, as nações onde isso acontece fazem maior pressão sobre as fontes de água doce.
No topo da lista dos que mais utilizam o recurso está a península árabe, onde a demanda por água
doce excede em 500% a disponibilidade na região. Isso significa custos adicionais para que a água
seja trazida de fora - por caminhões pipa ou aquedutos, ou através da dessalinização.
De acordo com os dados da FAO, o norte da África é outra área sob pressão, em que a Líbia e o
Egito particularmente são afetados. A região possui somente metade da água doce que os países
consomem.
Mas, a maior pressão sobre as fontes de água doce não está necessariamente nos lugares mais
secos, mas nas regiões com o maior percentual da população global.
O sul da Ásia, por exemplo, consome quase 57% de sua água doce, mas abriga quase um terço da
população mundial. Situações que alterem a distribuição de água nessa região - causadas por
mudanças climáticas, pelo aumento do número de terras irrigadas ou pelo aumento do uso geral de
água - ameaçam a vida de bilhões.
No leste da Ásia o consumo proporcional é menor. Os países da região usam em média apenas
20% das suas reservas hídricas. No entanto, um terço da população do mundo vive ali.
O Brasil consome 0,72% da sua água doce renovável ou 331,48 metros cúbicos por habitante a
cada ano, segundo a FAO. No entanto, 0,4% são exclusivos para a agricultura.

“Não existe um só método que tenha dado o mesmo resultado
com todos os alunos. O ensino torna-se mais eficaz quando o
professor conhece a natureza das diferenças de seus alunos”

Pense
Nisto

J. McKeachie Wilbert

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

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
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
ABRIL/2011
02/04 - Treinamento Evangelismo
Explosivo. Informações Anderson
(Conselho Missionário) - 14:00hs
10/04 - Bifão (almoço) - Informações
MIFAC.
11/04 - Visita ao Recanto dos Idosos Informações Vera Bites (Conselho
Missionário)
16/04 - Reunião Administrativa do Conselho
17/04 - Momento Missionário - EBD
24/04 - Café com Bíblia - Especial Páscoa
26/04 - Confraternização dos Grupos
Familiares
30/04 - Encontro do Presbitério da Grande
Morada da Serra

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

Relatórios de Atividades
do Trimestre (Jan-Mar)

Domingo
03/04/2011
último prazo

