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: Rev. Fran
Diáconos de Plantão: Jonas e Clayton
Quinta-feira:
Próximo Domingo - 05/junho
Pregação: Rev. Fran
Liturgia: Pb. Nilson
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

PL 122 - Manifesto Presbiteriano

R

ev. Roberto Brasileiro, Presidente
do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana participou do
Programa Verdade e Vida, respondendo
questões sobre a polêmica Lei da
Homofobia, conhecida como PL 122, que
traz discussões sérias dentro das Igrejas
cristãs reformadas.

institucionalização de um ato
pecaminoso. “Se aceitarmos, nós estamos
dizendo que é possível vir a abençoar, e
isso não é possível. Não podemos aceitar
porque contraría o princípio bíblico, um
principio criacional e um princípio de
formação de família. Então, a igreja ficará
sempre diante de uma situação de
desobediência completa ao Estado, pois,
se o Estado tomar essa decisão, a Igreja
dirá ‘nós não podemos acatar uma decisão
que determine que haja essa união’,
porque nós não podemos abençoar essa
união”.

No Programa, dirigido pelo Presbítero
Daniel Sacramento, Rev. Roberto
Brasileiro respondeu a algumas perguntas
que refletem a preocupação da
comunidade presbiteriana, e esclareceu
fatores de importância fundamental na
defesa da fé cristã e orientação Bíblica.
Muitos presbiterianos que acessam os
canais de comunicação da IPB têm
Já no início do programa, Rev. Roberto manifestado sua posição no que diz
declarou que não há sustentação Bíblica, respeito à PL 122. Para Rev. Roberto
ou mesmo na história da humanidade, Brasileiro, essa atitude deve mesmo
para o casamento homossexual. “Deus permanecer, porque cada cidadão cristão
quando criou o homem, Ele estabeleceu o t e m o d i r e i t o d e d e f e n d e r ,
homem masculino, a mulher feminina, e civilizadamente, sua fé e princípios.
determinou que deveriam se unir, se tornar
uma só carne e a partir daí a raça humana “A igreja tem que ter a ousadia de pagar o
teria seu desenvolvimento natural. À luz preço de ser Igreja e de cumprir a sua vida
das Escrituras Sagradas, a relação ministerial. A IPB adota como sua posição
homoafetiva é uma relação pecaminosa, oficial a não aceitação de casamento
porque ela destrói a própria natureza da homoafetivo. Para nós, nenhuma relação
pessoa, ela elimina a possibilidade da homoafetiva pode ser aceita, é um ato
pessoa exercer a vida dentro do princípio pecaminoso, contrário aos princípios
criacional estabelecido por Deus”.
bíblicos e doutrinários de nossa Igreja”,
defende Rev. Roberto.
Na questão da PL 122, o Presidente do
Supremo Concílio da IPB disse que Quando questionado sobre o papel do
mesmo respeitando as liberdades de cidadão neste momento, Rev. Roberto
escolha, a Igreja não pode aceitar a conclama os cristão a cobrar de seus
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canditatos eleitos, um retorno que responda às expectativas da Igreja. “Eu creio que a
Igreja deve orar e deve manifestar a sua vontade aos candidatos eleitos pelo voto dos
cristãos, seja esse candidato evangélico ou não. Devemos mandar e-mails e devemos
mostrar à sociedade a nossa posição e o porquê dessa nossa linha de ação”.
Para o apresentador Daniel Sacramento, a posição da IPB é muito importante para
nortear os presbiterianos para que permaneçam em seus princípios. “Nós não
negociamos princípios, não negociamos os princípios da palavra de Deus”, conclui.
www.ipb.org.br

Conheça nosso século: O consumismo
O consumismo é uma compulsão caracterizada
pela busca incessante de objetos novos sem que
haja necessidade dos mesmos. Após a
industrialização, criou-se uma mentalidade de
que quanto mais se consome mais se tem
garantias de bem-estar, de prestígio e de
valorização, já que na atualidade as pessoas são
avaliadas pelo que possuem e não pelo que são.
O consumismo é fortemente induzido pelo
marketing que consegue atingir a fragilidade
íntima das pessoas e este é um dos motivos pelos
quais o sexo feminino é mais propenso à
compulsão. Para a psicanálise, o marketing
interfere na diferenciação do que se deve ou não
c o m p r a r, t o r n a n d o a s s i m a s p e s s o a s
incessantemente descontentes buscando nas compras algo que as conforte. Essa
compulsão leva as pessoas a desprezarem seus valores e sua situação financeira e as
mantêm em estado de fascínio e até de hipnose. Muitas pessoas destroem seu casamento
ou outro tipo de relação e ainda se colocam em difíceis situações devido às más
condições financeiras provocadas por tal compulsão.

“O que nos molda não é aquilo a que nos
dedicamos mais tempo, e sim o que exerce o
maior poder sobre nós.”
Oswald Chambers

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)

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
JUNHO/2011
04 - Churrasco - Grupo de Louvor
05 - EBD: Responsabilidade UPA
09 - Dia do Meio Ambiente - SAF
11 - Jantar Romântico - MIFAC
13 - Visita ao Recanto dos Idosos (Falar com
Vera Bites)
18 - Reunião Administrativa do Conselho
19 - EBD: Momento Missionário
19 - Culto: Responsabilidade UPA
25 - Evangelismo - Associação Espinha
Bífida - Grupo de Louvor
25 - Comemoração Aniversariantes - UPH
26 - EBD - Café com Bíblia
DECISÕES DO CONSELHO DA
IGREJA
O Conselho da Igreja vem por meio deste
comunicar decisões ocorridas na última
reunião no dia 28 de maio.
A) Comissão do Retiro 2012:
A.1) Criação da Comissão do Retiro de
2012 com os seguintes membros: diác.
Clayton Torres, diác. Vanderlei Rodrigues,
diác. Jonas Bastos, Anderson Lima,
Benedito Alex Saliés, José Ferreira, Antônio
Lima. (Reunião do Conselho do dia 16 de
abril).
A.2) Aprovar pedido de verba e autorizar a
comissão a estender o convite de
participação do Retiro 2012 a outras igrejas
presbiterianas fraternas.
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B) Atualização do Rol de Membros:
B.1) Admissão de Membros: Oscar de
Souza Filho, Ana Paula de Freitas Torres,
Josué Gomes Vieira Silva e Luciene
Menezes.
B.2) Exclusão de Membros por
Transferência: Janainna Paula de Brito
Souza Silva, Janete Benedita da Cruz
Victorio, Lucinete Silva de Jesus, Michelly
de Jesus Teixeira, Neilson da Silva Victorio e
Paulo César Ferreira da Silva.
B.3) Exclusão de Membros por
Falecimento: Luzia Maria da Conceição,
Guiomar Barbosa da Silva, Valmir Neto
Ribeiro.
B.4) Exclusão de Membros por outros
motivos: Adil Ferreira Jacinto, Dalva
Regina dos Anjos, Eber Garcia Boerer,
Gabriel Garcia Boerer, Maria Helena Matos
Boerer, Maria Helena Silva, Regina Helena
de Castro, Valderina Lima Teixeira e Valdir
Lopes Teixeira.
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.
Conselho da igreja

Jantar
Romântico

11 de junho às 20:00h

