Aniversariantes do mês
01 – Emilia Mena de Castro
02 – André de Paula Salies
07 – Andressa Moreira Lima
18 – Francisca Wedna F. Lima
20 – Augusto Garcia
20 – Samuel R.S. Correa
21 – Vilma Almeida Amorim

Julho

21 – Rosa Lescano Ferreira
27 – José Mattos
27 – Widney Maycon L. Alves
28 – Aurélia Mendes Ribeiro
28 – Matheus Ormond

Parabéns!!!

Liderança 2011

Leitura da semana

CONSELHO
Pres.: Francivaldo Pinheiro: 9212-0080
Vice-Pres.: José Rodrigues: 3641-9775 / 8129-9577
Sec.: Gilmar Bastos: 3646-7380 / 8402-3321
Antonio Marcelino: 8433-8077 / 9224-4350
Clayton Torres: 8471-4162
Rodrigo Gomes: 3646-6971 / 9214 - 0877
Nilson Barbosa: 8407-2283
Widney Maycon: 3646-9583
JUNTA DIACONAL
Pres.: Acácio Santana: 3646-1827 / 9254-7611
Vice-Pres.: Wilson dos S. Rodrigues: 3052- 9460
Arão Moreira: 3646-2654 / 8423-0505
Augusto Garcia: 3646-7424 / 8426-8092
Dorgival Barbosa:
Jonas Bastos: 3641-2697
José Ferreira: 9284-7813
Jozias Silva: 3641-7994 / 9608-0822
Vanderlei Lima: 3641-2366 / 9607-6227
Vitor Hugo: 3646-4568
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

Tema da Semana: O que toda Igreja
deveria ser - (1Tessalonicenses 1.1-10)
Domingo:
At 17.1-9 - A Igreja nasce
Segunda:
1Ts 2.1-12 - Ministério Produtivo
Terça:
1Ts 4.1-12 - A prática da santidade
Quarta:
1Ts 4.13-5.11 - A situação dos mortos
Quinta:
2Ts 2.1-12 - O homem da iniquidade
Sexta:
2Ts 2.13-17 - Eleição para a Salvação
Sábado:
1Ts 5.12-22 - Diversos Preceitos

Escala

de domingo

Pregação: Rev. Jocider
Liturgia: Conselho Missionário
Diáconos de Plantão: Augusto e Dorgival
Quinta-feira: Wilson
Culto Infantil (07-11): Ficarão no Templo
Próximo Domingo - 14/agosto
Pregação: Rev. George
Liturgia: Pb. Emerson
Diáconos de Plantão: Jonas e José Ferreira
Quinta-feira: Vanderlei
Culto Infantil (07-11): Amós

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.

4

Organizada em 30 de novembro de 1986
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Pastoral

O Evangelho e a Mordomia

M

ordomia é o cuidado e a
administração daquilo que
pertence a outro. Embora
sempre falemos sobre as coisas como
"nossas", a realidade é que tudo que
temos e tudo que somos pertence a outro
– a Deus. Como disse o apóstolo Paulo:
"Que tens tu que não tenhas recebido?" (1
Co 4.7). Portanto, foi de Deus que
recebemosnossa vida e o tudo que há
nela; e somos responsáveis por isso.
Temporariamente – ou seja, até que Deus
os exija de nós – somos mordomos desses
dons.
Embora a mordomia seja frequentemente
associada ao dinheiro, ela tem sido
descrita memoravelmente como que
incluindo o nosso tempo, talentos e
riqueza. Mas a mordomia não diz respeito
apenas a sermos bons administradores de
nossa agenda, nossas habilidades e
nossas coisas. A disciplina da mordomia
bíblica nos chama a usar todas essas
coisas da maneira como o Senhor quer, a
empregá-las para a sua glória. No
entanto, ninguém pode ser um mordomo
no sentido bíblico se, antes disso, não
entende o evangelho – a história do que
Deus realizou por meio da vida e da morte
de Jesus Cristo.
O evangelho cria mordomos
O evangelho é infinitamente mais do que
um ingresso para o céu. É uma mensagem
que muda não somente o destino da
pessoa na eternidade, mas também seu
coração e sua mente aqui e agora. O

evangelho transforma mais do que o
relacionamento de uma pessoa com
Deus; também transforma o
relacionamento de uma pessoa com todas
as outras coisas.
Essa é a razão por que as evidências mais
confiáveis de que uma pessoa se
converteu é que ela começa a buscar
maneiras de usar seu tempo, talentos e
dinheiro no serviço do evangelho.
Quando uma pessoa começa a usar
diligentemente seus recursos para servir e
propagar o evangelho, isso é um
testemunho do valor que ela coloca no
evangelho e do fato de que ela valoriza o
Deus do evangelho acima de todas as
coisas.
O pecado nos torna egoístas e
desperdiçadores de tudo que temos e tudo
que somos. Mas "a luz do evangelho da
glória de Cristo" (2 Coríntios 4.4) nos
ajuda a perceber que conhecer a Deus é
infinitamente mais importante e mais
valioso do que guardar o tempo e o
dinheiro para nós mesmos. O evangelho
nos faz achar prazer espiritual em usar
essas coisas para atender às necessidades
de outros e capacitá-los a ouvir o
evangelho e a voltarem-se para Cristo.
Chegar a conhecer a Cristo por meio do
evangelho nos leva, por um lado, a avaliar
nossos recursos e, por outro lado, a
avaliar a alma das pessoas. Leva-nos
também a dizer com o apóstolo Paulo:
"Eu de boa vontade me gastarei e ainda
me deixarei gastar em prol da vossa alma"
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(2 Co 12.15).
Mordomos precisam de disciplina
A disciplina para administrar nossos recursos de maneira intencional, norteada pelo
evangelho e que glorifica a Deus não vem plenamente formada com a habitação do
Espírito Santo – tem de ser cultivada. A mordomia tem de ser uma disciplina, pois
sempre há algo mais clamando por nossos recursos. Sem disciplina, as melhores
intenções de usarmos nosso tempo, talentos e dinheiro para o evangelho serão vencidas
pelas circunstâncias e pelas emoções do momento, resultando em incoerência ou, pior,
em negligência no uso mais eficiente de nossos recursos para o evangelho.
Em um sentido, a disciplina da mordomia é central a todas as outras disciplinas
espirituais. Se não desenvolvermos um uso teocêntrico de nosso tempo, por exemplo,
não nos engajaremos coerentemente nas disciplinas pessoais, como a oração ou o
alimentar-nos da Palavra de Deus, nem participaremos com fidelidade das disciplinas
espirituais interpessoais, como a adoração ou a comunhão coletiva.
Uma das passagens clássicas sobre mordomia é a parábola de Jesus a respeito dos
talentos (Mt 25.14-30; Lc 19.12-17). Nessa parábola, o senhor recompensou aqueles
que administraram bem os recursos que entregara ao cuidado deles e puniu aquele que
não fez isso. Embora haja mais coisas que poderíamos aplicar dessa parábola, um fato
evidente é que aqueles que foram considerados mordomos fiéis foram intencionais –
disciplinados – em usar para seu senhor os recursos que ele lhes confiara
temporariamente. Deus tem prazer na mordomia exercida com disciplina – e não com
negligência – daquilo que lhe pertence.
O que é essa mordomia exercida com disciplina? É usarmos os nossos dons espirituais
para servir a Deus em nossa igreja local. É designar uma parte de nosso dinheiro para a
igreja cada mês, antes de pagarmos outras contas, para que o uso de nossos recursos
seja coerente com as prioridades que mais valorizamos.
A disciplina entra no âmbito da mordomia porque é tão fácil desperdiçarmos nosso
tempo, dissiparmos nossos talentos e sermos negligentes no uso de nosso dinheiro. No
entanto, até o uso mais escrupuloso de nossos recursos é indigno sem o evangelho, pois
é somente por meio do evangelho que recebemos tempo eterno no céu, talentos
glorificados e o mais rico dos tesouros – Deus mesmo.
Rev. Donald Whitney

“Pecado é o que você comete quando seu coração não
está satisfeito com Deus. Ninguém peca por
obrigação.”
John Piper

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
AGOSTO/2011
08 - Visita ao Recanto dos Idosos (Procure
Vera Bites)
14 - Início das aulas da EBD - 2
Semestre/11
14 - EBD: Homengam aos Pais - SAF
14 - Culto Especial 25 anos: Rev. George
(IP Planalto)
19 - Lual - Grupo de Louvor e UMP
20 - Reunião Administrativa do Conselho
21 - Culto sob a responsabilidade da UPH
27 - Programação da UCP
28 - EBD Café com Bíblia
OFERTA DO AR CONDICIONADO
Irmão(ã)! Você que está contribuindo com a
Oferta do Ar não esqueça de entregar sua
oferta ao Diác. Acácio, até o dia 10 de cada
mês.
RELATÓRIO TRIMESTRAL
Atenção Oficiais, Sociedades e
Departamentos, não esqueçam de entregar o
relatório trimestral (Abril - Junho) até neste
Domingo (07). Aqueles que estão com
relatórios pendentes, favor fazer o relatório
do primeiro trimestre que não foi entregue
(Janeiro - Março).
O modelo de relatório se encontra no site da
Igreja: www.ipbms.org.br no menu
Serviços.
Pb. Gilmar Bastos

AGRADECIMENTOS
O Conselho agradece a presença do amado
irmão, rev. Jocider, pela exposição da
Palavra de Deus nesta 9 conferência
missionária e desejamos as ricas bençãos de
Deus para seu ministério e família. Em nome
de Jesus!

Escola Dominical
Nossa Escola Dominical iniciará este
2 semestre com 03 classes de adultos
e 01 classe de Adolescentes, veja:
Classe Doutrina: Rev. Francivaldo
Classe Espiritualidade: Ev. Anderson e Léa
Classe Missões: Pb. Emerson e Pb. Rodrigo
Classe Adolescentes (12-17 anos):
Diác. Jonas e Pb. Gilmar
Escolha 01 sala para você se matricular.

Estudo Bíblico
Quinta-feira
às 19:30h Part

icip

e!

Escola Bíblica Dominical
As aulas iniciam-se no próximo Domingo

2 Semestre Letivo

