Aniversariantes do mês
01 – Esther Ferreira Torres
02 – Sueli Moreira Lima
03 – Klarimar Katarina Escane
17 – Christyan Alberto Albues
25 – Lucas Ferreira
25 - Silbene Aparecida Rapozeiras

Liderança

Junho

26 – Nayana R. B. Alves
27 – Luca R. de Miranda Parabéns!!!
28 – Nadir Bento
29 – Maria Talita Oliveira
29 – Rodrigo da Silva Gomes

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: Cura para ajudar
nossa fé - (Atos 5.15-16; 19.11-12)
Domingo:
Fp 2.19-30 - Epafrodito doente
Segunda:
2Tm 4.19-22 - Trófimo doente
Terça:
1Tm 5.23 - O remédio de Timóteo
Quarta:
2Co 12.7-10 - O espinho na carne
Quinta:
At 19.8-20 - Lenços e aventais
Sexta:
At 5.12-16 - A sombra de Pedro
Sábado:
Lc 10.34 - Passando remédio

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: Pb. Nilson
Diáconos de Plantão: Rodrigo e Jozias
Quinta-feira: Arão
Próximo Domingo - 12/junho
Pregação: Diác. Rodrigo
Liturgia: Késia Cristina
Diáconos de Plantão: Acácio e Wilson
Quinta-feira: Augusto

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

A Sede na Manhã de Segunda-feira
Rev. John Piper

A

o me ajoelhar naquela manhã de
segunda-feira, durante meu
devocional, disse: “Ó Senhor,
tem misericórdia de mim, pecador! Ajudame. Por favor, vem e restaura a minha
alma”. Em seguida, perguntei
calmamente: “Senhor Jesus, o que querias
dizer quando falaste: ‘Aquele… que beber
da água que eu lhe der nunca mais terá
sede’? Estou com sede nesta manhã. Ouvi
meu colega David Livingston dizendo,
ontem à noite, que ele tem sede. Quase
todo crente que vem ao meu escritório tem
sede. Qual era a tua intenção ao dizer que
aqueles que bebessem da tua água não
teriam mais sede? Não temos bebido? Esta
promessa é vã?”
O Senhor respondeu. Ele me mostrou o
resto do versículo, e derramou sobre ele
uma luz que nunca vira antes. João 4.14
começa assim: “Aquele… que beber da
água que eu lhe der nunca mais terá sede”.
Isso foi o que me levou a clamar: “O que
pretendias dizer? Estou tão sedento!
Minha igreja está sedenta! Os pastores
com quem eu oro estão com sede! Ó Jesus,
o que querias dizer?”
Jesus respondeu da única maneira pela
qual sei que Ele responde. Abriu-me os
olhos para ver o significado do que disse
na Bíblia. Eu já havia memorizado esse
versículo na manhã do domingo, para a
minha própria alma e para um possível uso
na oração pastoral. Assim, enquanto eu
orava, os elementos da comunicação
divina estavam no seu devido lugar. (Oh!
que percepção perdemos quando não

memorizamos mais das Escrituras!)
Enquanto eu suplicava, a segunda parte
do versículo falou por si mesma. Jesus
disse: “Pelo contrário, a água que eu lhe
der será nele uma fonte a jorrar para a vida
eterna”. Com estas palavras, veio a
resposta. Não era uma voz audível, e sim,
a voz de Jesus, na Palavra iluminada e
aplicada pelo Espírito Santo.
A resposta era assim: quando bebem da
minha água, a sede de vocês não é
aniquilada para sempre. Se isso
acontecesse, vocês sentiriam,
posteriormente, qualquer necessidade de
minha água? Esse não é meu objetivo. Não
quero santos auto-suficientes. Quando
bebem da minha água, ela se torna uma
fonte em vocês. Uma fonte satisfaz a sede,
não por remover a necessidade por água, e
sim por estar lá, para lhes dar água sempre
que têm sede. Vez após vez! Como nesta
manhã. Portanto, beba, John. Beba.
Agora, enquanto escrevo, vejo esta
verdade preciosa no Salmo 23: “O Senhor
é o meu pastor; nada me faltará”. Apesar
disso, clamamos: “Ó Senhor, hoje eu
tenho necessidades! Conheço centenas de
pessoas que têm necessidades e confiam
em Ti como o pastor delas. Qual a tua
intenção ao dizer que nada nos faltará?”
Agora, aprendemos uma lição.
Primeiramente, clamamos. Depois,
lemos: “Ele me faz repousar em pastos
verdejantes. Leva-me para junto das águas
de descanso; refrigera-me a alma”.
Refrigera-me. Isso significa que as
necessidades surgem em minha alma, e,
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então, o Senhor Jesus as satisfaz. Elas surgem novamente; Ele as satisfaz. A vida é um
ritmo de necessidade e suprimento — e, às vezes, um ritmo de perigo e livramento.
“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte…”. O vale se tornará (novamente) em
verdes pastos, e as águas tranqüilas fluirão (novamente!). Até agora, a fonte está jorrando
do interior e o fará para sempre. Por que a fonte, em nosso íntimo, não é nós mesmos; é
Deus. “Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele cressem” (Jo
7.38-39).
A sede é satisfeita pelo Espírito de Cristo revelando-nos a Si mesmo e as suas
promessas, para a satisfação de nossa alma. Mas a sede não é obstruída, para que não
percamos o impulso de vir a Ele vez após vez, em busca de tudo o que Deus prometeu ser
para nós em Jesus.
Aquele que tem sede venha e continue vindo, até que nossa comunhão seja tão
íntima, que não haja qualquer distância entre nós e o Senhor.

Por que a Doutrina é Importante?
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. ( 1 Timóteo 4:16)
Um passo antes dos detalhes do que você acredita, é a questão porque isso importa.
Simplesmente considere, o que você crê importa porque é isso que vai ditar como você
vive — e alguma coisa sempre está ditando pra todo mundo. Kevin Vanhoozer explica:
“A vida de alguém está se movendo em uma direção ou outra, tomando uma forma
ou outra. Como Pascal ressalta: “Nossa natureza consiste em movimento. Descanso
absoluto é morte.” Na medida que nossas vidas estão sempre seguindo uma direção ou
outra, nossas próprias vidas estão “doutrinadas”. A única questão é se a doutrina que
guia a vida de alguém é governada pelo evangelho de Cristo ou por alguma outra
historia, algum outro roteiro.”
Para os cristãos em particular, a doutrina não é mera orientação, mas conformidade
perpétua. Vanhoozer novamente:
“O propósito da doutrina é nos conformar com a verdade, e nós nos conformamos
com a verdade ao carregar o verdadeiro testemunho do que Deus fez e está fazendo em
Cristo através do Espírito. Testificamos verdadeiramente ao falar e encarnar a
verdade em amor. Encarnar a verdade do evangelho é viver de tal forma que sua
palavra e suas obras sejam testemunhos do amor e conhecimento de Deus que se
tornaram manifestos ‘em Cristo’.”

“Aquilo por que vivo, comunico”

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

Agostinho

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
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 - 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 02 de junho (continuação da
reunião do dia 28/05).
A) Creche Naídes Rodrigues CPA3:
Ajudar na doação de latas de tintas e
viabilizar mão de obra para a pintura dos
parquinhos da creche.
Obs.: Aqueles interessados em ajudar na
pintura dos parquinhos da creche
procurarar o Rev. Fran.
B) Diretoria da UCP:
Homologado a diretoria da União de
Crianças Presbiterianas (UCP) da Igreja,

composta por: Presidente: Abel, Vice:
Paulinho, 1 Secretária: Hinessa, 2
Secretária: Gabrielle e Tesoureiro: Luca.
C) Evangelista Anderson Custódio:
Apresentar ao Presbitério da Grande
Morada da Serra (PGMS) documento
indicando a candidatura ao Sagrado
Ministério do Ev. Anderson Custódio.
DOAÇÃO DE ROUPAS
As irmãs Cida e Dulcinéia pedem a ajuda da
Igreja para doação de roupas para a Creche
Naídes Rodrigues (CPA3). A Diretoria da
Creche fará um Bazar e com a renda irão
comprar latas de tintas para a pintura da
Creche. A Creche precisa da sua ajuda.
Vamos fazer Missão!!!
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

Estudo Bíblico

Quinta-feira 19:30h
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Jantar
Romântico

11 de junho às 20:00h

Par
ti

cipe

!

