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: A ressurreição de
Lázaro - (João 11.1-44)
Domingo:
Lc 7.11-17 - O jovem de Naim
Segunda:
Lc 8.49-56 - A filha de Jairo
Terça:
2Co 12.1-6 - Paulo arrebatado
Quarta:
1Co 15.1-19 - O penhor da ressurreição
Quinta:
1 Co 15.35-49 - O corpo glorificado
Sexta:
1 Co 15.50-58 - Os vivos transformados
Sábado:
Jo 20.1-10 - A ressurreição de Jesus

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: 8471-4162
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: Diác. Rodrigo
Liturgia: Pb. Gilmar
Diáconos de Plantão: Acácio e Wilson
Quinta-feira: Augusto
Próximo Domingo - 19/junho
Pregação: Diác. Clayton
Liturgia: UPA
Diáconos de Plantão: Jonas e Arão
Quinta-feira: Clayton

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

Escolhendo a liderança da igreja
Rev. Hernandes Dias Lopes

Deus quem escolhe, chama e
capacita a liderança da sua igreja. É
Deus quem dá pastores à sua igreja.
É o Espírito Santo quem constitui
presbíteros na igreja. A igreja expressa a
vontade de Deus pelo voto, mas em
última instância é o próprio Deus quem
escolhe aqueles a quem ele mesmo quer
para pastorear as suas ovelhas. No dia
02 de julho esta igreja estará escolhendo,
sob a orientação divina, presbíteros e
diáconos. Nossa oração é que, aqueles que
forem eleitos, sejam homens cheios do
Espírito Santo, dedicados ao pastoreio do
rebanho de Deus. Neste caso, qual deve
ser o perfil do líder na igreja de Deus?

ministério a menos que tenha consciência
de que o Espírito Santo o convoca para
esse mister. O presbiterato não é um posto
de privilégio, mas uma plataforma de
serviço. De igual modo, o diácono deve ter
consciência do seu chamado para servir. O
diaconato é uma sacrossanta vocação,
uma vez que o próprio Filho de Deus veio
para servir e não para ser servido.

É

3. O líder precisa cuidar de si mesmo e
do rebanho de Deus. Cuidar de si sem
cuidar do rebanho é egoísmo; cuidar do
rebanho sem cuidar de si é incoerente. O
líder precisa ter vida consistente e
ministério eficiente. O presbítero precisa
cuidar de todo o rebanho e não apenas de
parte dele. O líder não pode fazer acepção
de pessoas. Ele precisa pastorear as
ovelhas e os cordeiros, os adultos e as
crianças, e isso, com fidelidade,
inteligência, sabedoria, graça, mansidão e
amor. O líder precisa ser firme e também
amável. O líder espiritual é aquele que
cuida, ensina, protege e consola o povo de
Deus.

1. O líder precisa andar com Deus antes
de fazer a obra de Deus. Quando Jesus
chamou os apóstolos, designou-os para
estarem com ele; só depois, os enviou a
pregar. Vida com Deus precede trabalho
para Deus. A vida do líder é a vida da sua
liderança. Deus está mais interessado em
quem o líder é do que naquilo que o líder
faz. Primeiro o líder anda com Deus,
depois ele trabalha para Deus.

4. O líder precisa proteger as ovelhas

2. O líder precisa ter consciência do seu dos falsos ensinos. O apóstolo Paulo

chamado divino. Paulo diz para os
presbíteros de Éfeso: “Atendei por vós e
por todo o rebanho sobre o qual o Espírito
Santo vos constituiu bispos para
pastoreardes a igreja de Deus”. É o
Espírito Santo quem constitui presbíteros
na igreja. O presbiterato é uma obra e uma
obra excelente. Ninguém deve buscar esse
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exortou os presbíteros de Éfeso a estarem
atentos acerca dos lobos que estão do lado
de fora querendo entrar no aprisco para
destruir as ovelhas e dos lobos travestidos
de ovelhas que estão dentro do aprisco
buscando uma ocasião para se
manifestarem e arrastarem após si as
ovelhas. Cabe aos presbíteros velar pela

vida espiritual das ovelhas de Cristo. Eles devem proteger as ovelhas de Cristo das
perniciosas heresias e vigiar para que os falsos mestres não tenham acolhida na igreja de
Deus. Cabe aos diáconos estarem atentos às necessidades físicas e espirituais dos
crentes, a fim de que na igreja de Deus as necessidades dos santos sejam supridas.

5. O líder precisa ter motivações corretas no pastoreio do rebanho de Deus. O líder
espiritual deve fazer a coisa certa, cuidar do rebanho de Deus, com a motivação certa. O
presbítero deve pastorear a igreja de Deus em vez de apascentar a si mesmo. Ele deve
pastorear a igreja de Deus não como uma pesada obrigação, mas espontaneamente.
Nessa lida, o presbítero deve buscar os interesses de Cristo e da igreja e não vantagens
pessoais. Ele deve ser amável com as ovelhas de Cristo, tratando-as com acendrado
amor, servindo-lhes de exemplo, em vez de dominá-las com rigor. Por sua vez, os
diáconos devem servir às mesas, cuidar dos pobres, assistir os necessitados e expressar
por intermédio de seu ministério a misericórdia divina.

Dica de Leitura: Dízimos e Ofertas (Editora CEP)
O Ofertório, como tudo mais na vida do crente e da
igreja, deverá ter como objetivo último a glória de
Deus e o benefício do seu reino. Para isso, o ofertório
deverá ser feito conforme a Palavra de Deus. Daí a
importância desse assunto, que não pode ser
neglicengiado sob pena de graves prejuízos epirituais
na vida cristã. Este livro foi escrito com o propósito de
esclarecer ao leitor, por meio do estudo da Bíblia, a
maneira correta de contribuir na igreja de Cristo como
veremos a seguir.
Samuel Junqueira de Souza é Presbítero da Igreja
Presbiteriana de Santo Amaro, na capital paulista.
“Há crentes, até demais, nos dias de hoje, que vêem a igreja como
sendo um hotel para os santos, quando deveria ser um hospital
para os pecadores”
Alvin Reid

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

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
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
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 18 de
junho do corrente ano as 15h00min nas
dependências da igreja.
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

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

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

Café com Bíblia
Dia 26 de junho na EBD
Programe-se!
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!

