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

Agosto

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: 3646-5557 / 9999-1965
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 - Fernanda
Projetos:
Alegria e Arte - Vera Freitas
Meninos Bom de Bola - Ev. Anderson

Tema da Semana: Igreja em Sardes (Apocalipse 3.1-6)
Domingo:
Sl 126 - Restaura, Senhor
Segunda:
Sl 81 - Escutai ao Senhor
Terça:
Sl 139 - Onipotência e Onipresença
Quarta:
Tg 4.1-10 - Amigos ou Inimigos
Quinta:
Sl 80 - Pedindo Restauração
Sexta:
Sl 85 - Perdão, Senhor
Sábado:
Ap 21.1-22.5 - A nova Jerusalém

Escala

de domingo

Pregação: Rev. George
Liturgia: Pb. Emerson
Diáconos de Plantão: Jonas e José Ferreira
Quinta-feira: Vanderlei
Próximo Domingo - 21/agosto
Pregação: UPH
Liturgia: UPH
Diáconos de Plantão: Wilson e Arão
Quinta-feira: Jozias

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

Gratos na prosperidade, pacientes na adversidade.
(João Calvino - 1509-1564)

s Escrituras testificam que todos bem, para fazer, como vedes agora, que se
os homens estão sob o poder de conserve muita gente em vida. Não temais
Deus, e que Ele pode ou torná-los pois; e vos sustentarei a vós outros e a
bem dispostos para com Sua igreja ou vossos filhos” (Gen. 45:8 e 50:19-21).
evitar que sua malícia tome efeito. Ele deu
Mas embora a vontade de Deus seja a
aos israelitas graça aos olhos dos egípcios. grande causa primária, assim como está
Derrotou o conselho de Aitofel quando escrito: “Eu formo a luz, e crio as trevas;
este ameaçava destruir a Davi. O diabo faço a paz, e crio o mal; eu o Senhor, faço
nada podia fazer contra Jó sem a todas estas coisas” (Is. 45:7), nenhum
permissão divina.
homem piedoso fechará seus olhos às
O conhecimento de tais verdades como causas secundárias. Na realidade,
estas nos torna gratos na prosperidade, considerará um homem que lhe faz um ato
p a c i e n t e s n a a d v e r s i d a d e e de bondade como um agente utilizado pela
maravilhosamente confiantes da nossa bondade de Deus; mas também sentirá de
segurança futura. Em chegando a todo o coração que está endividado para
prosperidade, atribuímo-la à bondade de com o agente, e esforçar-se-á para
Deus, quer chegando a nós através da demonstrar sua gratidão de modo
agência dos homens, quer através de a p r o p r i a d o e d e n t r o d a s s u a s
outros canais. Quando os homens nos possibilidades. Se sofrer perda mediante
mostram bondade, consideramos que sua própria negligência ou descuido,
Deus inclinou seus corações para ajudar- culpará a si mesmo, embora reconheça
nos; e quando temos colheitas abundantes, nisto a mão de Deus. Se alguém que foi
percebemos que Deus respondeu aos céus, entregue aos seus cuidados morrer devido
os céus responderam à terra, e a terra doença, por causa da sua negligência,
respondeu ao seu produto (Os. 2:21-22).
considerar-se-á culpado, embora saiba
Quando a adversidade nos sobrevém, que a duração da vida é fixada pela
erguemos nossos pensamentos a Deus, e o determinação de Deus. Não fará abuso da
saber que Sua mão a enviou, torna-a mais doutrina da providência de Deus para
eficaz para produzir a paciência, a apresentar desculpas por nenhum pecado.
submissão e a tranqüilidade da mente. Se
E especialmente no que respeita às
J o s é t i v e s s e d e i x a d o q u e s e u s coisas ainda futuras o homem piedoso
pensamentos permanecessem fixos na prestará atenção às causas secundárias.
traição dos seus irmãos, nunca poderia ter Reconhecerá que os meios normais de
reavido sua afeição por eles; mas quando cuidar da sua própria segurança lhe são
considerou a providência de Deus, fornecidos pela bondade do Senhor, e não
esqueceu-se o dano que lhe tinham feito, e será vagaroso em procurar bons conselhos
disse: “Vós, na verdade intentastes o mal ou assistência daqueles que os podem
contra mim; porém Deus o tornou em 1 prestar; fará uso de vários meios como os

instrumentos legítimos da providência divina, e entre todos os meios dependerá
exclusivamente da providência de Deus. Princípios tais como estes nos livram de uma
confiança presunçosa, nos conclamam a continuar na oração e nos fornecem uma esperança
que nos eleva acima dos perigos com os quais estamos cercados.
Nisto aparece a felicidade inestimável daqueles que temem a Deus. A vida do homem é
ameaçada por inúmeros perigos. Sem irmos além de nós mesmos, o corpo contém os
germes de mil doenças. Se nos resfriamos, há perigo, e há perigo se ficamos superaquecidos. Vá onde quiser — a morte está por perto. A bordo de um navio a grossura de uma
prancha ou de uma viga é tudo quanto fica entre ti e a morte. Montado a cavalo tua vida
depende do pé do cavalo. Andando na rua estás cercado por tantos perigos quanto há telhas
nas casas. Um instrumento de ferro na tua própria mão ou na de um amigo pode causar teu
fim; e há outros perigos inumeráveis que não posso deter-me para mencionar. Você diz: tais
coisas raramente acontecem, e não acontecem a todos os homens. Reconheço o fato, mas
desde que elas acontecem a alguns, assim lembrando-nos que o mesmo pode acontecer a
nós, porventura não temos motivo para temer que realmente acontecerão? E o que pode ser
pior para alguém do que estar continuamente sujeito ao temor? Desejo ressaltar que a
miséria do homem seria muito grande se fosse sujeito ao governo do cego acaso.
Uma vez, porém, que a luz da providência divina tenha brilhado sobre um homem
piedoso, ele não somente está libertado do medo excessivo que antes o oprimia, como
também é livrado de todo o cuidado ansioso. Com razão ele teme acaso, e com calma se
entrega às mãos de Deus. Está consolado ao saber que seu Pai. celestial de tal forma
controla todas as coisas pelo Seu poder, de tal modo as controla pela Sua soberana vontade,
de tal maneira as governa pela Sua sabedoria, que nada pode acontecer senão pela Sua
ordenação. Desta forma o salmista canta: “Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da
peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro: a sua verdade
é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da
peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.” (Sal. 91). É
por isso que os santos se gloriam na proteção divina; “O Senhor é o meu auxílio, não
temerei; que me poderá fazer o homem?” (Heb. 3:6). O Senhor é meu socorro, por que
temerei? Lembram-se que o diabo e todas as multidões de maus estão tão freados pela mão
de Deus que nem podem formar desígnios maliciosos contra nós nem erguer um dedo para
executá-los, a não ser na medida em que Deus permite, ou melhor, ordena. Resumindo,
poderás facilmente ver, se considerares a questão, que ser ignorante da providência divina é
a maior das infelicidades, e que o conhecimento dela traz a felicidade suprema.

“A forma de Deus vencer o pecado é a proclamação do
Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a
salvação de todo aquele que crê.”
John Stott

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

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
21 - Culto sob a responsabilidade da UPH
27 - Programação da UCP
28 - EBD Café com Bíblia

TERCEIRO DOMINGO NA EBD
Dia do REAL

MISSIONÁRIO

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.

Próximo
Domingo

RELATÓRIO TRIMESTRAL
Oficiais e Sociedades cadê o relatório? Até o
momento recebi somente 02 relatórios.
Pb. Gilmar
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 20 de
agosto de 2011
às 15h00min nas
dependências da igreja.
REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
O presidente da Junta Diaconal convoca os
diáconos para reunião no dia 20 de agosto de
2011 às 16h00min nas dependências da
igreja.

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

Café com Bíblia
Dia 28 de agosto na EBD
Prepare-se!

Par
ti

cipe

!

