Aniversariantes do mês
03 – Paulo de Sousa Ferreira
06 – Elvira Pereira da Silva
19 – Raimunda Silene P. Silva
21 – Jociney Antonio Antunes
24 – Emerson Ormond Borges
25 – Wagner Ormond Mattiolli

Liderança

Abril

28 – Dalva Regina dos Anjos
29 – Lorena Guollo Lima
29 – Max Willis
30 – Francisco Jonas Bastos

Organizada em 30 de novembro de 1986

Boletim: Edição 06/2011 - Cuiabá/MT 10-abril

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: O homem da mão
ressequida - (Mateus 12.9-14)
Domingo:
Gn 2.1-3 - A instituição do sábado
Segunda:
Ex 20.8-11 - O quarto mandamento
Terça:
Mt 12.1-8 - Colhendo no sábado
Quarta:
Mc 1.21-28 - Uma cura no sábado
Quinta:
Mc 1.29-31 - Outra cura no sábado
Sexta:
Mt 23.1-36 - Fariseus hipócritas
Sábado:
Mt 22.34-40 - O resumo da lei

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: Conselho Missionário
Liturgia: Conselho Missionário
Diáconos de Plantão: Jonas e Clayton
Quinta-feira: Jozias
Próximo Domingo - 17/abr
Pregação: Rev. Fran
Liturgia: Diác. Clayton
Diáconos de Plantão: Vanderlei e Rodrigo
Quinta-feira: Wilson

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

Qual o comportamento do Crente em uma era de violência?

M

esmo a violência sendo algo que
acompanha os passos da
humanidade submersa em pecado, é
realidade que vivemos em uma era violenta,
em um país violento. Como crentes, devemos
relembrar os seguintes pontos:
1. Se somos vítimas de violência. Podemos
ser vítimas de violência (...) ou como já pode
ter sido a sua experiência. Se o irmão ou irmã
está sendo vítima de violência, no temor do
Senhor e em oração, procure a ajuda e
aconselhamento em sua Igreja, com o seu
pastor, com um dos oficiais, com um irmão ou
irmã amiga.
Saiba que Deus não lhe desampara (Sl 72.1314). Se você já foi vítima de violência, ore para
que possa agir como o apóstolo Paulo, quando
escreveu em 1 Co 1.4, "É Ele que nos
conforta em toda a nossa tribulação, para
podermos consolar os que estiverem em
qualquer angústia, com a consolação com
que nós mesmos somos contemplados por
Deus". Peça a Deus que lhe console e que lhe
conforte, mas vá além disso - ninguém entende
mais o que uma outra pessoa, que foi vítima de
violência, está passando, do que você, que
também já foi. Aproxime-se, console-a
também. Paulo continua, no v. 6: "Mas, se
somos atribulados, é para o vosso conforto".
Ore para que Deus lhe use bem como a sua
experiência tão adversa e devastadora para o
bem do seu Reino.
2. Não confiar em nossas próprias forças.
O Salmista, em uma era de guerras e batalhas
afirmava: "Não confio no meu arco e não é a
minha espada que me salva" (Salmo 44.6). A
sua confiança estava no Senhor, e por isso ele
continua: "Levanta-te para socorrer-nos, e
resgata-nos por amor da tua benignidade".
Que Ele seja também a nossa confiança e fonte
de poder.

3. Procurar Refúgio em Deus. O medo
existe em meio à violência, mas Deus é maior
do que todos e ampara os seus. O Salmo 22 é
um salmo messiânico profético que retrata a
violência que seria cometida contra o ungido
de Deus, Cristo Jesus. Mas ele é também o
reflexo da experiência de David. Houve
ocasiões de medo em sua vida: "derramei-me
como água e todos os meus ossos se
desconjuntaram; meu coração fez-se como
cera, derreteu-se dentro de mim (v.14)", mas a
confiança no livramento de Deus era
constante: "Livra-me a minha alma da
espada, e das presas do cão a minha vida"(v.
20). Ele sabia que Deus ampara os seus: "Pois
não desprezou nem abominou a dor do aflito,
nem ocultou dele o rosto, mas ouviu, quando
lhe gritou por socorro". (...) Oremos por
coragem advinda de Deus e para que ele
remova o medo e a apreensão na presença de
tanta violência.
4. Nunca ser violento. O crente não deve ser
violento, mas deve ser conhecido por sua
mansidão e índole pacífica. Assim somos
instruídos em Mateus 5.1-12, no sermão da
montanha, por nosso Senhor Jesus Cristo.
Devemos poder exclamar como Jó (16.17):
"... não haja violência nas minhas mãos, e
seja pura a minha oração".
5. Apoiar a lei e a ordem. Devemos procurar
encorajar o exercício da justiça de Deus (Jr.
22.3) "Assim diz o Senhor: executai o direito
e a justiça, e livrai o oprimido da mão do
opressor; não oprimais ao estrangeiro nem
ao órfão, nem à viúva; não façais violência,
nem derrameis sangue inocente neste
lugar". Nunca devemos deixar de orar por
nossos governantes, para que eles sejam
ministros eficazes de Deus (1 Tm 2.1,2a).
6. Olhar para o alvo. Devemos almejar o
ideal, expresso de forma precisa,
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profeticamente, por Isaías (59:18) "Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de
desolação ou ruína nos seus termos; mas aos teus muros chamarás Salvação e às tuas portas
Louvor", sabendo que Deus nos resgatou do pecado exatamente para que tenhamos esse tipo de
paz, que é um prenúncio da paz eterna, em Sua presença.
7. Pregar a palavra. Devemos ter o convencimento que a violência, sendo uma conseqüência
do afastamento de Deus e de seus princípios tem o seu remédio final na conversão do pecador.
Nisso podemos e devemos ser agentes contra a violência, fazendo como o profeta Jonas, que,
ordenado por Deus pregou em uma grande cidade, com resultados espantosos para nós, mas
nunca impossíveis para Deus. Em Jonas 3.8 lemos: "... e clamarão fortemente a Deus; e se
converterão, cada um, do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos".
Pb. Solano Portela (IPB)

1 de Abril - Dia da Mentira
Atualmente, os trotes e as brincadeiras que caracterizam esse dia são vistos entre as
crianças e adultos, o dia da mentira é uma sólida realidade. A mentira é um hábito
corriqueiro na sociedade atual. Num filme americano, que no Brasil foi lançado com o
título O mentiroso, Jim Carey, que ganhou o papel principal, interpreta um advogado
que passa o tempo todo do filme mentindo e, por conta disso, vive situações muito
delicadas. Esse é o efeito da mentira, colocar as pessoas em situações diversificadamente
delicadas e constrangedoras! É muito comum as pessoas mentirem para tentar resolver as
questões mais simples da vida.
Passar trotes e mentiras no dia 1° de abril é um costume comemorado em todo mundo.
Nos Estados Unidos, esse dia é conhecido como April Fools Day; na França, Pisson d’
Avril; e em Portugal, O Dia dos Enganos.
No Brasil, o dia da mentira foi trazido pelos portugueses e começou a ser difundido em
Minas Gerais, onde circulou A Mentira, um periódico de vida efêmera, lançado em 1º de
abril de 1828, com a notícia do falecimento de Dom Pedro, desmentida no dia seguinte. A
Mentira saiu pela última vez em 14 de setembro de 1849, convocando todos os credores
para um acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte, dando como referência um
local inexistente.
Evangelho e a Mentira: "Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do
velho homem com os seu feitos" (Cl 3.9); "Por que a minha boca proferirá a verdade,
e os meus lábios abominam a impiedade" (Pv 8.7); "Falai a verdade cada um com o
seu próximo; executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas " (Zc 8.16).

“Pode-se enganar a todos por algum tempo; Pode-se
enganar alguns por todo o tempo; Mas não se pode
enganar a todos todo o tempo...”
Abraham Lincoln

Agenda
da semana

Domingo
?
Escola Bíblica Dominical - 08:30hs
?
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

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.
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.
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
ABRIL/2011
10/04 - Bifão (almoço) - MIFAC.
11/04 - Visita ao Recanto dos Idosos Informações Vera Bites
16/04 - Reunião Administrativa do
Conselho
17/04 - Momento Missionário - EBD

Estudo Bíblico
Quinta-feira

19:30hs

Par
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Quarta-feira
?
Projeto Alegria e Arte - 19:30hs
?
Quinta-feira
?
Estudo Bíblico - 19:30hs

24/abr na EBD

24/04 - Café com Bíblia - Especial Páscoa
26/04 - Confraternização dos Grupos
Familiares
30/04 - Encontro do Presbitério da Grande
Morada da Serra
POR QUE SOU DIZIMISTA?
Sou dizimista porque o dízimo é do Senhor e
sou obediente (Lv 27.30,32; Pv 3.9; Ml 3.10
e Mt 23.23).
Você pode devolver o dízimo na conta da
igreja, banco Caixa Econômica Federal,
Agência 1918, Operação 003, Conta 8-4.
REUNIÃO DO CONSELHO
O presidente do conselho, Rev. Francivaldo
Ferreira Pinheiro, convoca os presbíteros da
Igreja Presbiteriana Morada da Serra para
Reunião do Conselho da Igreja no dia 16 de
abril do corrente ano (próximo Sábado) às
15h nas dependências da igreja.
NOTA DE FALECIMENTO
Aprouve à Trindade Santa, chamar para seu
deleite, suas servas e nossas irmãs Luzia
Maria (08/04) e Guiomar Barbosa (03/04).
Gostaríamos de pedir que a amada igreja
continue orando pelas famílias para que
Deus continue consolando e sustentando
nesses dias de dor.

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.

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

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

