AVISOS

IGREJA PRESBITERIANA BETEL
Organizada em 05 de maio de 1974
03/05/2015
Ano XXXIX

HOTMAIL

- ACAMPAMENTO BETEL – 21 a 23/08/15 no Acampamento Jardim Regado
(www.jardimregado.com.br). Valor: R$ 220,00 em 4 parcelas (10 de maio, junho,
julho e agosto). Crianças 0 a 5 anos – grátis; 6 a 9 anos (metade); acima de 10 anos
valor integral. Inscrições a partir de 03/05 com os Presidentes das Sociedades.
- SAF – Semana do Lar: 04/05 – Lar da Irmã Silmara; 05/05 – Lar da Irmã Sonia
Gomes; 06/05 – Lar da Irmã Isaura; 07/05 – Igreja Betel e 08/05 – Lar da Irmã
Imaculada. Todos os dias as 20h.
- CORAL – A Diretoria do nosso Coral agradece a todos que colaboraram com a
confecção das Togas! Deus os abençoe ricamente!!
- CULTO FAMILIAR – Semana do Lar!!

PASTORAL
Agenda da
Semana
Domingo:
Manhã: 8h30
Reunião de oração
Manhã: 9h
Culto de Adoração e
EBD
Noite: 18h
Culto de Adoração
Terça:
Noite: 20h
Grupo Familiar

- INSTITUTO VIDA EM AÇÃO –

Objetivo 2: Esclarecer as responsabilidades
Ter um círculo interno pequeno demais – tentar devolver para Deus
aquilo que Ele me chamou a fazer – terá dois resultados negativos também.
Primeiro, desperdiçarei tempo e oração se eu esperar que Deus faça algo que Ele
designou para que eu fizesse. Pensarei que Deus falhou comigo quando, na
verdade, eu falhei com Ele! Se as pessoas excessivamente responsáveis são
mini-messias, as pessoas que encolhem seu círculo interno estão de “férias das
coisas espirituais”. Elas abandonaram seu lugar de trabalho designado por Deus
e estão passeando sem destino certo, esperando que Ele faça o trabalho delas.
Deus me capacita para fazer as coisas que Ele me chamou a fazer, mas Ele não

Quinta:
Noite: 20h
Culto de Doutrina

- ORAÇÕES: Saúde: Jandira, Osvaldina, Luzia Santos, Lóide, Sr. Antônio, Cida Neves,
Ma. das Dores, Sra. Isabel; Da. Carlota, mãe da irmã Maria Oliveira; Pâmela, a neta da
irmã Ma. Oliveira; Sra. Lourdes (mãe da Terezinha); Maria Delcinda; Sr. João pai do Pastor
João Batista; Marcelo, esposo da Heloisa; Fábio filho da irmã Imaculada, irmão Valdomiro
por recuperação de cirurgia e Lorenzo filho dos irmãos Marcos e Rosa e pelos irmãos e
familiares que estão com suspeita ou dengue. Pela família da Irmã Cida Gomes,
falecimento da Irmã Silvana.
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as fará por mim! Portanto, ficarei à espera de alguma coisa que não receberei. E
enquanto espero, o segundo resultado negativo virá à tona: a situação ficará pior
pelo que eu deixei sem fazer.
O que aconteceria, por exemplo, se Alice tivesse uma reação oposta à
rebeldia de Marcelo e fizesse seu Círculo de Responsabilidade pequeno demais?
E se Alice dissesse para suas amigas: “Eu resolvi largar mão e deixar Deus lidar
com o Marcelo. Não posso mais cuidar dele; Deus simplesmente tem que fazer
um milagre.” É verdade que só Deus pode mudar o coração de Marcelo, mas

- Missionários: Rev. João Marcos e família; Rev. Diogo Inawashiro e esposa.

também é verdade que Deus posiciona e usa as pessoas para cumprir Seu plano

AGENDA PASTORAL
Rev. Luthero de Aguiar

2ª: Manhã, estudos; tarde, estudos.
3ª: Manhã, estudos; tarde, visitas.
4ª: Manhã, estudos; tarde, Igreja
5ª: Manhã, Igreja; tarde, visitas
6ª: Compromissos pessoais.
Sábado: Estudos.

Rev. Addy Carvalho Jr.
2ª: Compromissos pessoais
3ª:Manhã:estudos;tarde: Imirim
4ª: Manhã:estudos; tarde: Imirim
5ª: Manhã: estudos; tarde: Artesanato
(Imirim)
6ª: Manhã: Igreja; tarde, visitas
Sábado: Estudos.

miraculoso. Ele deu a Marcelo uma mãe porque ele precisa de uma mãe e
Rev. João Batista

porque Ele pretende trazer Sua verdade para Marcelo por meio dela. Alice

2ª: Compromissos pessoais.
3ª: Manhã, projeto; tarde, igreja.
4ª: Manhã, igreja; tarde, estudo
5ª: Manhã, estudos; tarde, projeto
6ª: Manhã: estudos
Sábado: Estudos.

OFICIAIS
Pastores: Luthero de Aguiar, lutheroaguiar@hotmail.com; Christian Brially de Medeiros, cbrially@hotmail.com;
João Batista dos Santos Almeida; poimenasjoao@hotmail.com; Addy Carvalho Jr, addyjunior@ig.com.br.
Presbíteros: (conselho@ipbetel.org.br) Alexandre Ribeiro da Silva; Arnaldo Moreira Borja (Emérito); Joel de
Sousa Reis; Luis Carlos Capasso; Divonzir da S. Gomes; Isaías V. de Souza. Diáconos:
(juntadiaconal@ipbetel.org.br); Ademar Ferreira dos Santos; Adenilson Paulo Barbosa; Alexandre D. Sangi;;
Arlindo de Freitas; Elias Moza Amâncio; Evaldo Benedito Martins dos Santos; Fábio Luis da Silva; Helio Santiago
Serra; Hernandes P. da Silva; José Carlos Mangueira; Paulo Barboza; Wilson Reis Ruas.

deveria confiar Marcelo ao Senhor diariamente, enquanto ela continua a fazer as
coisas que Deus a chamou para fazer como mãe. Deus quer que Alice viva uma
confiança ativa e obediente, não passiva.
Rua Antônio Dias da
Silva, 486
Vila Amália
São Paulo/SP

Uma reação passiva pode aparentar ser a coisa “espiritual” a ser feita,
mas é tão contrária à Bíblia quanto um mini-messias. É a reação que as pessoas
muitas vezes têm quando enfrentam relacionamentos quebrados. Digamos que
Davi sabia que tem um relacionamento quebrado com o seu amigo Alex. Alex

 (11) 2233-3232

2233-3233

quase não telefona mais e faz meses que ele não pede a Davi que ore por ele,
como costumava fazer. Davi sabe que seus problemas vêm desde um desenten-

Biblioteca

UTILIDADE PÚBLICA
-dimento que ele teve com Alex há um ano. Davi diz que ele “lidou com isso em seu coração” e agora

Livros
Autor: R.C. Sproul
Autor: Valdeci Santos
Assunto: Santificação

está esperando que Deus restaure o relacionamento. Essa reação revela que o Círculo de
Responsabilidade de Davi está pequeno demais. A Bíblia claramente o chama a dar passos para se
reconciliar com Alex. (Mt. 5.23,24).
Muitos cristãos também têm a abordagem de “confiança passiva” para buscar a direção do
Senhor. Eles acham que saberão a vontade de Deus quando Deus revelar Seu plano secreto a eles;

Estão

então eles saberão o que fazer. Direção, porém, é uma questão de confiança ativa e obediente. Examino

biblioteca

as alternativas diante de mim usando os princípios, temas e perspectivas das Escrituras e então, com o

livros A Santidade de Deus, de R.C.

meu melhor conhecimento e habilidade, aplico a sabedoria bíblica e tomo decisões. Minha decisão não

ESCALA REUNIÃO ORAÇÃO
Domingo - 8h30 as 8h55min

é baseada em ler a mente de Deus, mas nas coisas que Ele revelou em Sua Palavra. Ao dar um passo à
frente, eu confio minha vida ao Senhor, sabendo que Ele governa tudo e me coloca onde Ele me quer.
esperança de descobrir a vontade secreta de Deus. Enquanto isso, a Bíblia em suas mãos está fechada –
aquilo que Deus disse ser “lâmpada para seus pés e luz para o seu caminho”!

Sociedade:

CONSELHO

Senhor Jesus Cristo, a ti trazemos as preocupações e as necessidades de nossa
vida. Fortalece em nós a fé em tua poderosa ajuda. Comisera-te de nossos irmãos
queridos e também dos que nos são estranhos, e até de nossos inimigos. A todos os
que vivem em tentações internas e externas queiras dar o forte consolo de tua
presença. (Dia Mundial de Oração das Mulheres, 1957)

VISITANTES
A todos que precisam de consolo, necessitam de um amigo, aspiram por
companhia, anseiam por proteção, carecem do Salvador, desejam adorar a Deus,
esta Igreja abre as suas portas e em nome de Jesus diz: Sejam Bem-vindos!

FRASE DA SEMANA
“ Onde quer que vejamos a Palavra de Deus pregada e ouvida com pureza, ali
existe uma igreja de Deus, mesmo que ela esteja repleta de falhas”.
João Calvino
• Só um perito em subterfúgios

pela esposa e mãe

PREGADORES:

Paul Tripp, Instrumentos nas mãos do Redentor, p. 336,337 (continua)

Por fortalecimento

nossa

exemplares

dos

Prática,

de

Valdeci

publicados

S.

Santos,

pela

Editora

Cultura Cristã.
Pedimos aos irmãos para que

Motivos: Oração

Oração da Quinzena

dois

em

Sproul e O Triunfo da Graça na Vida
ambos

Este é o modelo bíblico de direção. Muitas pessoas têm suas “varas de adivinhação cristãs” na

disponíveis

Manhã: Reverendo João Batista
Noite: Rev.
Cong. Ribeira: Rev.
Cong. Imirim: Rev. Addy Jr.
JUNTA DIACONAL:
Sede: Alexandre, Arlindo e Wilson
Cong. Imirim: Elias
SOM: Junta diaconal
Organistas: Domingo:
Grupo Musical:
ESCALA CULTO INFANTIL:

verifiquem a disponibilidade.

Aniversários
4/05 - Andréa Dani Capasso - 7464-0632
4/05- Ivanilda A. Jesus - 2231-7297
4/05- Marcus Paulo A. Borja - 2261-2967
5/05 -Joelma Alves de S. Mello- 2208-2195
7/05- Elizandra Vieira de Souza - 3983-7713
7/05 - Helio Santiago Serra - 2258-8304

Hoje:
Próx. Dom:

Escala Café
CCCCAFÉMusic
Hoje: GEDIENE e MARIA
al JOSE

Próx. Dom: Cozinha da Igreja

Que todo o bem recebido de
Deus, seja usado sempre...

