Aniversariantes do mês
02 – Felipe R. B. Alves
02 – Abel Felipe P. Mello
04 – Isabela R. de Miranda
05 – Maria de Lourdes Silva
11 – Gabriela R. B. Alves
11 – Melissa R. B. Alves
11 – Rebeca Lins C. Lima

Liderança

12 – Ana Paula de F. Torres
15 – Ednalva Silva Rocha
17 – Kalliny Carvalho Lima
18 – Felipe de Freitas Torres
19 – Robert S. C. de Arruda
20 – João Pedro G. Ormond
20 – Josanay R. B. Alves

Maio

20 – Pedro de Paula
Salies

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 junto ao
poço de Betesda - (João 5.1-15)
Domingo:
Mt 10.16-23 - Simples e prudentes
Segunda:
Mt 8.1-4 - O pedido do leproso
Terça:
Mt 15.21-28 - Como queres
Quarta:
Mt 20.29-34 - Que quereis?
Quinta:
Mt 4.23-25 - Muitos enfermos
Sexta:
Mt 8.16-17 - Outras curas
Sábado:
At 3.1-10 - Além da expectativa

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: 3641-1685
CPA II - Diác. Vanderlei Lima: 3641-2366
CPA III - Pb. Emerson Ormond: 8429-8195
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. Hélio
Liturgia: Rev. Fran
Diáconos de Plantão: Augusto e Rodrigo
Quinta-feira: Jozias
Próximo Domingo - 22/maio
Pregação: Rev. Fran
Liturgia: Thais
Diáconos de Plantão: Acácio e Arão
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

Carta aos Senadores da República - PLC 122/06
“Sobre a criminalização da homofobia”

Diante do que aconteceu recentemente
no STF (União estável de homossexuais)
e diante do que pode estar em vias de
acontecer no legislativo, creio que nos
cabe como cristãos fazer duas coisas: orar
e trabalhar. No que diz respeito ao
trabalho, uma das coisas que podemos
fazer neste momento é enviar uma carta
aos senhores senadores que fazem parte
da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH).
Abaixo oferecemos um modelo que
você pode utilizar. Esta carta foi escrita
pelo Rev. Mauro Meister. Copie e cole o
texto abaixo, mas não esqueça de colocar:
sua função (se desejar), seu nome e rg.

liberdade de expressão. O artigo 5º de
nossa constituição já garante isto:
"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
VI - é inviolável a liberdade de
consciência e de crença, sendo assegurado
o livre exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a
prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação
coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos
por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em
lei;"

Excelentíssimo Senador da Republica
Sou cidadão brasileiro e tenho os
senhores por legítimos representantes do
povo deste país no poder legislativo.
Exerço a função de (coloque aqui sua
função). A Comissão de Direitos
Humanos do Senado está prestes a votar
sobre o PLC 122, sobre o qual os senhores
deverão posteriormente votar em
plenário.
Por meio desta mensagem quero deixar
a minha opinião. Creio que todo o cidadão
deve ser protegido pela força da lei e de
nossa Constituição Federal e que nenhum
cidadão ou estrangeiro deve ser
discriminado. Isto é o que mantém o
estado de direito e faz com que tenhamos,
de fato, um pais livre, em todas as
necessárias liberdades, inclusive a

A questão é que o proposto PLC 122
fere a nossa Constituição e o direito da
liberdade de expressão e cria uma classe
especial de cidadãos. Em que pese o fato
de nosso estado ser laico, a liberdade
religiosa no Brasil é protegida e faz parte
do nascedouro da nossa nação. O PLC 122
é uma ameaça a liberdade religiosa, à
liberdade de consciência e à liberdade de
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expressão.
Assim, solicito, apesar das muitas funções e atividades, que este projeto seja objeto de
sua especial atenção e apreciação. O povo brasileiro deve ser devidamente representado
e considerado e não simplesmente um lobby de minoria que pretende calar a boca
daqueles que não concordam com sua postura, ainda que respeitem seus direitos como
cidadãos.
Atenciosamente,
Por Rev. Mauro Meister
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH)
é composta por 19 senadores titulares e 19 suplentes.

Senadores Titulares e seus e-mails
Ana Rita (PT) - ana.rita@senadora.gov.br
Marta Suplicy (PT) - marta.suplicy@senadora.gov.br
Paulo Paim (PT) - paulopaim@senador.gov.br
Wellington Dias (PT) - wellington.dias@senador.gov.br
Magno Malta (PR) - magnomalta@senador.gov.br
Cristovam Buarque (PDT) - cristovam@senador.gov.br
Pedro Simon (PMDB) - simon@senador.gov.br
Garibaldi Alves (PMDB) - garibaldi@senador.gov.br
João Alberto Souza (PMDB) - joao.alberto@senador.gov.br
Sérgio Petecão (PMN) - sergiopetecao@senador.gov.br
Paulo Davim (PV) - paulodavim@senador.gov.br
Ataídes Oliveira (PSDB) - ataides@senador.gov.br
Demóstenes Torres (DEM) - demostenes.torres@senador.gov.br
Mozarildo Cavalcanti (PTB) - mozarildo@senador.gov.br
Marinor Brito (PSOL) - marinorbrito@senadora.gov.br

“A tarefa do educador moderno não é derrubar
florestas, mas irrigar desertos. ”
C. S. Lewis

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

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)

OFERTA AR CONDICIONADO
Você que se comprometeu a colaborar com a
oferta do Ar Condicionado, todo dia 10 de
cada mês, não esqueça! Falar com Diác.
Acácio.

dispos a ser instrumento de Deus na
proclamação do evangelho na vida das
famílias presbiterianas em Cuiabá. Estamos
de braços abertos para recebê-lo outras
vezes. Conselho da Igreja.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
MAIO/2011
21 - Reunião de Oração dos Oficiais
21 - Confraternização da UPH
22 - EBD: Responsabilidade Conselho
Missionário
22 - Churrasco MIFAC (Almoço)
28 - Sábado Especial (Conselho Missionário
e Projeto Meninos Bom de Bola - 15:00h as
17:00h)
29 - EBD: Assembleia Geral (Obs.: Haverá
aula normal na EBD)
29 - Culto de Encerramento do mês da
Família - 18:30h

NOTA DE FALECIMENTO
Aprouve à Trindade Santa, chamar para seu
deleite, seu servo e nosso irmão Vilmar Neto
Ribeiro (13/05). Com isso, gostaríamos de
pedir que a amada igreja continue orando
pela família enlutada para que Deus continue
consolando e sustentando nesses dias de dor.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL DA IGREJA
O Conselho convoca todos os membros da
Igreja Presbiteriana Morada da Serra para
reunião extraordinária que será realizada no
dia 29 de maio de 2011 nas dependências da
igreja, às 08h30min com a seguinte pauta:
Doação de patrimônio.
NOTA DE AGRADECIMENTO
A Igreja Presbiteriana Morada da Serra
agradece a presença do Rev. Hélio de
Oliveira Silva da 1IPB de Goiania que se

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

À IGREJA PRESBITERIANA
MORADA DA SERRA:
A Igreja deve estar em oração e jejum pela
eleição de oficiais e que a legitimidade do
processo eleitoral passe por um ambiente de
paz e comunhão no Espírito Santo, evitando
qualquer coisa que contrarie a boa ordem na
casa de Deus e aos princípios evangélicos.
“Que a paz de Cristo seja o juiz em seu
coração, visto que vocês foram chamados
para viver em paz, como membros de um
corpo… Habite ricamente em vocês a
palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se
uns aos outros com toda sabedoria… Tudo
que fizerem, seja em palavra ou em ação,
façam-no em nome do Senhor Jesus, dando
por meio dele graças a Deus Pai.” Cl 3.1517
Conselho da igreja

Reunião de Oração
dos

Oficiais

21/05 (Sábado) às 15:00h

