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: A cura dos dez
leprosos - (Lucas 17.11-19)
Domingo:
2Rs 17.19-41 - O culto dos samaritanos
Segunda:
Ed 4.1-24 - A oposição dos samaritanos
Terça:
Jo 4.1-30 - A mulher samaritano
Quarta:
Lc 10.25-37 - O bom samaritano
Quinta:
Lc 9.51-56 - A rejeição dos samaritanos
Sexta:
Lv 13.1-34 - A lei da lepra
Sábado:
Mt 8.1-4 - A cura de um leproso

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. Fran
Liturgia: Thais
Diáconos de Plantão: Acácio e Arão
Quinta-feira: Wilson
Próximo Domingo - 29/maio
Pregação: Rev. Fran
Liturgia: Rev. Fran
Diáconos de Plantão: Jonas e Clayton
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

“Fé x Ciência”
Pensamento de João Calvino

E

m 1536, Calvino apresentou
um plano ao conselho
municipal de Genebra que
incluía uma escola para todas as
crianças, na qual as crianças pobres
teriam ensino gratuito. Era a primeira
escola primária obrigatória da Europa.
Em uma delas as meninas eram
incluídas junto com os meninos.
Calvino tinha um alvo muito claro
quanto à educação. Ele desejava que os
alunos das escolas de Genebra fossem
futuros cidadãos da cidade, bem
preparados "na linguagem e nas
humanidades", além de terem
formação cristã e bíblica. O currículo
que ele ajudou a elaborar tinha ênfase
nas artes e nas ciências, além da ênfase
nas Escrituras.
Conformenos diz Moore, “o principal
propósito da universidade [de
Genebra] era eminentemente prático:
preparar os jovens para o ministério ou
para o serviço no governo.”
Essa preocupação de Calvino com a
educação decorria de sua visão cristã a
respeito do mundo. Entre os pontos de
sua teologia que o impulsionavam à
missão como educador,havia a
concepção do ser humano criado à
imagem e semelhança de Deus,
conforme análise de Héber Carlos de
Campos: Em sua teologia sobre a
imagem de Deus no homem, Calvino

viu o ser humano como um ser que
aprende inerentemente. Deus
depositou no ser humano "a semente
da religião" e o deixou exposto à
estrutura total do universo criado e à
influência das Escrituras. Por causa
dessas coisas, qualquer homem
poderia aprender, desde o mais
simples camponês ao indivíduo mais
instruído nas artes liberais.
Outro ponto das convicções religiosas
de Calvino era o entendimento de que
todo conhecimento vem de Deus, quer
seja o conhecimento "sagrado", quer
seja o "profano". Calvino tinha uma
visão ampla da cultura, entendendo
que Deus é Senhor de todas as coisas e
que, por isso, toda verdade é verdade
de Deus. Essa perspectiva amparavase no conceito da "Graça Comum" ou
"Graça Geral" de Deus sobre todos os
homens. Ele disse: Visto que toda
verdade procede de Deus, se algum
ímpio disser algo verdadeiro, não
devemos rejeitálo, porquanto o
mesmo procede de Deus. Além disso,
visto que todas as coisas procedem de
Deus, que mal haveria em empregar,
para a sua glória, tudo que pode ser
corretamente usado dessa forma?
Calvino defendia que Deus havia
agraciado todas as pessoas com
inteligência, perspicácia, capacidade
de entender e transmitir,
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indistintamente de sua fé e crença. Assim, desprezar a mente secular era
desprezar os dons que Deus havia distribuído no mundo, até mesmo aos
incrédulos, mediante a graça comum.
A Academia de Genebra
Não devemos estranhar que, à luz das convicções teológicas de Calvino, ele
tivesse seu coração voltado para a educação da população de Genebra e da
Europa em geral.
Desde 1541 encontramos registros da sua preocupação diária em como dar a
Genebra uma universidade. Ele desejava criar uma grande universidade, mas os
recursos da República eram pequenos para isso. Assim, ele se limitou à criação da
Academia de Genebra (1559), que o historiador Charles Bourgeaud (1861-1941),
antigo professor da Universidade de Genebra, considerou como "a primeira
fortaleza da liberdade nos tempos modernos".
No currículo, incluía-se o ensino da leitura e da escrita e cursos mais avançados
de retórica, música e lógica.
Conforme Campos nos diz em sua pesquisa, os alunos passavam do alfabeto à
leitura do francês fluente, gramática latina e composição em latim, literatura
grega, leitura de porções do Novo Testamento grego, juntamente com noções de
retórica e dialética, com base nos textos clássicos.
Não é sem razão que, diante de sua capacidade no latim, se dizia que os meninos
de Genebra falavam como os doutores da Sorbonne.
O currículo da Academia enfocava não somente as artes e a teologia, como
igualmente as ciências.
Na mente do Reformador, não havia conflito entre fé e ciência na universidade.
Ao contrário da visão educacional escolástica medieval, Calvino considerava
que o estudo da ciência física tinha como propósito descobrir a natureza e seu
funcionamento, pois Deus se revelava à humanidade por meio das coisas criadas,
da natureza. Estudando o mundo, o ser humano acabaria por conhecer mais a
Deus. A Academia veio a se tornar modelo para outras escolas da Europa.
Rev. Augustus Nicodemus (Pastor Presbiteriano)

“"Todo cristão ou é um missionário ou é
um impostor." ”
C. H. Spurgeon

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

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)

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.
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
MAIO/2011
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
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
JUNHO/2011
04 - Churrasco - Grupo de Louvor
05 - EBD: Responsabilidade UPA
09 - Dia do Meio Ambiente - SAF
11 - Jantar Romântico - MIFAC
REUNIÃO DO CONSELHO
O presidente do conselho Rev. Francivaldo
Ferreira Pinheiro convoca os prebíteros da
Igreja Presbiteriana Morada da Serra para
reunião do conselho da igreja no dia 28 de
maio do corrente ano (próximo Sábado) as
15h00min nas dependências da igreja.
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.

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

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

Estudo Bíblico

Quinta-feira 19:30h

Par
ti

cipe

!

