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 da filha
de Jairo - (Marcos 5.21-43)
Domingo:
Mc 2.1-12 - O paralítico de Cafarnaum
Segunda:
Jo 4.46-54 - O jovem de Cafarnaum
Terça:
Lc 7.1-10 - O servo de Cafarnaum
Quarta:
Mc 5.25-34 - A mulher de Cafarnaum
Quinta:
2Rs 4.8-37 - O filho da sunamita
Sexta:
1Rs 17.8-24 - O filho da viúva
Sábado:
Hb 12.1-3 - Autor e Consumador da fé

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. Clayton
Liturgia: UPA
Diáconos de Plantão: Jonas e Arão
Quinta-feira: Clayton
Culto Infantil: Anderson Lima
Próximo Domingo - 26/junho
Pregação: Ev. Anderson
Liturgia: Diác. Wilson
Diáconos de Plantão: Acácio e Augusto
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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Organizada em 30 de novembro de 1986

Boletim: Edição 15/2011 - Cuiabá/MT 19-junho

Pastoral

O exercício do Diaconato na Igreja

E

stamos perto de um momento
especial em nossa igreja, que é a
eleição de líderes (diáconos e
presbíteros) para cuidar e zelar pela Igreja
de Deus e com esse “espírito” falamos
semana passada, sobre o perfil que o líder
deve possuir para liderar e servir a Igreja
com diligência e amor, a partir de hoje
falaremos sobre como deve ser a atuação
desses líderes (diáconos e presbíteros) na
Igreja Presbiteriana Morada da Serra.
Começaremos falando da atuação do
Diácono:
O termo diácono e suas variantes
provêm do grego diakonia que significa
servo, serviço e servir. Portanto, o
diácono é aquele líder dedicado ao serviço
cristão, atuando, segundo Art.53 da
CI/IPB, basicamente em duas funções que
se complementam: A Função
Administrativa e a Função
Assistencialista.

membros da Igreja ou simples assistentes,
dentro do templo ou nos pátios, durante as
horas de culto;
4) Cuidar da estrutura física da Igreja
(Templo e suas dependências) e ensinar os
membros a zelar pelo patrimônio.
B) Administração dos Recursos:
1) Recolher as ofertas dos membros e
amigos da Igreja, contá-las e encaminhálas imediata e diretamente à tesouraria;
2) Dar todo o apoio coletivo e assegurar
o apoio individual dos diáconos aos
planos econômicos ou financeiros
adotados pelo Conselho da Igreja de modo
que sejam propagados com entusiasmo e
realizados com toda a eficiência;
3) Dispor dos recursos votados pelo
Conselho e das ofertas especiais para fins
piedosos.
Para Calvino, os diáconos cuidavam
para que todos os genuinamente carentes
tivessem participação igual nos bens
destinados aos pobres. Num ambiente
A Função Administrativa pode ser marcado pela opressão social e pelas
dividida em Administração da Ordem e desigualdades, os diáconos certamente
Administração dos Recursos, vejamos tinham muito trabalho a ser feito, e
como se dá a atuação na:
necessitavam de muita sabedoria para
A) Administração da Ordem:
fazê-lo.
1) Verificar se estão em ordem as coisas
referentes ao culto, como também os
A administração dos recursos está
objetos da santa ceia e do batismo e intimamente ligada à segunda função do
recolhimento das ofertas;
diácono na Igreja, a Função
2) Observar a ordem conveniente nos Assistencialista, que diz respeito ao
pátios e arredores do templo desde a rua cuidado e zelo pelos necessitados,
até as dependências internas;
vejamos como se dá sua atuação:
3) Evitar de modo absoluto que haja
1) Tomar conhecimento da existência
reuniões em outras salas ou palestras entre de necessitados, principalmente entre os
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membros da Igreja, visitá-los, instruí-los e confortá-los espiritualmente, bem como
auxiliá-los nas suas necessidades dentro das possibilidades da Igreja, examinando
cautelosamente a fim de verificar a real existência das necessidades alegadas;
2) Tomar conhecimento da existência de enfermos, entre membros e aderentes da
Igreja, visitá-los e confortá-los em caso de necessidade;
3) Comunicar aos presbíteros e ao pastor a existência e as condições dos enfermos;
4) Manter em dia, com meticuloso cuidado, a lista e os endereços das pessoas que estão
recebendo auxílio da Junta;
Concluimos afirmando que o serviço cristão é de suma importância para a expansão do
Reino e de grande responsabilidade para aqueles que assumem tal ofício, entretanto, a
Escritura dá ênfase também as recompensas que este ofício recebe do próprio Deus,
vejamos:
a) A honra concedida por Deus: Jo 12.26
Jesus ensina que aqueles que O servem sinceramente, o Pai mesmo o honrará. Ainda
que aqui não esteja falando especificamente do ofício de diácono, a verdade é que estes,
como todos aqueles que servem ao Senhor, ainda que nem sempre tenham o
reconhecimento devido da parte dos homens, serão honrados por Deus.
b) O reconhecimento da Igreja: 1Tm 3.13
Paulo diz que aqueles que desempenharem bem o diaconato terão o justo
reconhecimento da Igreja. De fato, é justo que assim seja. O reconhecimento da Igreja é
um atestado da sua vocação e do desempenho eficiente do diaconato.
c) Maior Firmeza na Fé: 1Tm 3.13
Paulo também diz, que aqueles que desempenham bem o diaconato alcançam muita
intrepidez na fé em Cristo (1Tm 3.13). A palavra tem o sentido de destemor, franqueza,
ousadia, confiança e sinceridade.
O diácono, como não poderia deixar de ser, no fiel exercício de seu ofício, amadurece
em sua fé, tendo maior comunhão com Deus e segurança na proclamação do Evangelho.
É praticamente impossível desenvolver qualquer trabalho da igreja de forma eficiente
sem, ao mesmo tempo, amadurecer em nossa fé.
Pb. Gilmar Bastos (IPB Morada da Serra), Mensagem adaptada e proferida no curso de
capacitação para os indicados ao oficialato.
“Em suma, a educação antiga era uma espécie de propagação –
homens transmitindo a humanidade para outros homens; a nova é
apenas propaganda. ”
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)

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
JUNHO/2011
19 - EBD: Momento Missionário
19 - Culto: Responsabilidade UPA
25 - Comemoração Aniversariantes - UPH
26 - EBD - Café com Bíblia
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
JULHO/2011
02 - Confraternização do Grupo de Louvor
02 - Palestra MIFAC
09 - Palestra e Homenagem ao Dia do
Diácono (UPH e SAF)
10 - Culto: Comemoração aos 25 anos de
IPBMS - Rev. Marcos (IP Varzea Grande)
11 - Visita ao Recanto dos Idosos (Procurar
Vera Bites)
16 - Reunião de Oração dos Oficiais - 15:00h
17 - Culto: Especial de Missões
23-24 - Programação Especial do Dia do
Adolescente (a confirmar)
26 - Confraternização dos Grupos
Familiares.
30 - Chá da Amizade (SAF e Conselho
Missionário)
31 - Bifão do MIFAC

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 03 de julho de 2011 nas dependências da
igreja, às 08h30min com a seguinte pauta:
Eleição de Oficiais (presbíteros e diáconos).
MOMENTO DE ORAÇÃO
É momento de interceder pela vida da família
de Cida, esposa do Pastor Fran, que perdeu
seu irmão esta semana. Também, orar pelo
irmão Ney que fraturou a perna em acidente
de moto.
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

Par
ti

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
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Café com Bíblia
Próximo Domingo
Participe conosco deste banquete de comunhão

cipe

!

