Aniversariantes
19 de fevereiro

20 de fevereiro
Mauro Cesar Mendonça Lima
(2758-7062

Rev. Abidias Freiria Teixeira (presidente)
96411-1782 / 3530-0782

(5563-8946

Pb. Hélio Pedroso de Oliveira (1o secretário)
5021-2757
Pb. Jessé Bráulio Muniz (2o secretário)
2309-7598
Pb. Gilberto Campos Arruda (1o tesoureiro)
5523-8724
Pb. João Marcos Cazula
5061-5770

Kátia de Oliveira Pimenta Guimarães
(5017-6670
A todos, os parabéns da IPCA

Junta Diaconal
Dc. Marcio Aurelio Custodio (presidente)
98701-6939
Dc. Marcos Antonio Pereira (vice-presidente)
5562-9907

Dízimos e Ofertas
As contas da IPCA para dízimos e ofertas
para a reforma são as seguintes:

Acautelai-vos dos maus obreiros

Pb. Nathanael Varela de Souza(vice-presidente)
5011-2499

24 de fevereiro
Helena Cardeal do Nascimento
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Conselho

Dc. João Luis Pereira (1o secretário)
5565-3768
Dc. Junior Cavalcante de Lima (2o secretário)
4043-1720
Dc. Luiz Carlos Rodrigues (Tesoureiro)

Conta IPCA:
Itáu Ag 0846 c/c 21692-7
Conta Reforma:
Itaú Ag 0846 c/c 12993-0
CNPJ 46.159.398/0001-04.

5625-3739
Dc. André Meira
5562-3588
Dc. Carlos Euphrosino
5679-5568
Dc. Daniel Nascimento Cardeal
5622-5150

Visitante
Seja bem-vindo. Convidamos você a participar das demais atividades regulares da IPCA:
ªdomingo: às 9:30 horas, Escola Dominical; às 19 horas, culto solene
ªterça-feira: às 9 horas, reunião de oração ªquarta-feira: às 20 horas, estudo bíblico
ªsexta-feira: às 20 horas, culto nos lares

Mais informações no site www.ipbca.com.br

BOLETIM IPCA

Raimunda de Souza Estevam
(98153-3798

Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar

Igreja Presbiteriana
de Cidade Ademar

O falso ensino sempre foi um problema para a igreja.
Desde os tempos dos apóstolos a igreja tem enfrentado
doutrinas perniciosas, heresias que ameaçam a pureza
doutrinária da igreja. Nosso tempo não é diferente. Há,
porém, uma característica peculiar dos dias em que
vivemos: a capacidade de propagação da heresia. A
internet (e outros meios, como rádio e TV) é usada para
divulgação de coisas boas, mas, não nos enganemos, ela
é um instrumento de rápida divulgação do erro doutrinário.
Como nossos antepassados, precisamos de cautela.

R. Itapecerica da
Serra, 138/152
Cep 04404-060
Cidade Ademar
São Paulo, SP
www.ipbca.com.br
presbipca@uol.com.br
Telefones
5562-6193
5562-5243

Na Carta aos Filipenses, encontramos orientações preciosas
sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 da
carta, denuncia um falso ensino. O ensino combatido por
ele resume-se a isto: sem circuncisão não há salvação.
Por causa do perigo que isso representava para a igreja,
por três vezes o apóstolo Paulo repete o verbo “acautelaivos” no verso 2. Essa repetição não aponta para três grupos
diferentes de falsos mestres, pelo contrário, a reiteração do
imperativo serve para enfatizar a seriedade do que Paulo diz
e o perigo representado pelos judaizantes (esse é o nome
dado aos falsos mestres do capítulo 3).

Pastor Titular
Rev. Abidias Freiria
Teixeira
3530-0782 (res.)
96411-1782 (cel.)
abidiasfreiria@gmail.com

O verbo acautelai-vos (βλέπετε - blepete) é comumente
traduzido por “ver”, “olhar”. Algumas vezes ele é traduzido
por “atentar” (Mc 4.24), “guardar” (Mc 8.15 e 12.38), “estar de
sobreaviso” (Mc 13.9,23,33) e “ter cuidado” (Hb 3.12 e 12.25).
Esses usos se assemelham ao de Filipenses 3.2.
Em Filipenses, pois, o verbo signiﬁca que os crentes deveriam
observar (ver) o que estava acontecendo e, percebendo o
perigo do ensino dos falsos mestres, tomar cuidado, estar
de sobreaviso. Paulo, entre outras coisas, diz que os falsos
mestres eram “maus obreiros”. Eles trabalhavam (eram
obreiros), mas seu trabalho era a pregação de um evangelho
Continua na página 2

Secretaria:
das 10 às 13 horas e
das 14 às 19 horas

Pastor Auxiliar
Rev. Robson do Boa
Morte Garcez
5677-7141 (res.)
96352-3466 (cel.)
bobgarcez@uol.com.br

Projeto Devocional nos Lares

Pastoral
que não podia salvar, pois, à semelhança do ensino combatido em Gálatas 1.8-9, era uma
mensagem amaldiçoada. Eles negavam a suﬁciência do sacrifício de Cristo para salvação, pois
acrescentavam a ele a necessidade de praticar a circuncisão e outras obras da lei. Por isso
são chamados de “maus obreiros”. Diante de um ensino tão pernicioso como esse, nada mais
importante do que ter cautela.
Como dito no início, a igreja de hoje também está exposta ao falso ensino. A doutrina da justiﬁcação
pela fé, o culto solene a Deus e outros fundamentos da fé são distorcidos em programas de TV,
vídeos na internet, mensagens no WhatsApp, etc. Nós nos deparamos com o erro em todo lugar.
Nossa tarefa é a mesma dos crentes de Filipos: observar com cautela o que é divulgado como
fé cristã. As muitas sutilezas doutrinárias do nosso tempo tornam esta ordem atual e necessária:
“Acautelai-vos dos maus obreiros”.
Seminarista Felipe Alves.

E como parte do trabalho com as crianças, a irmã Nadea é a responsável pelo Projeto Devocional
nos Lares. Ela estará em contato com as mães (e avós) para orientação e distribuição dos livros de
Devocional para serem realizados nos lares, com as crianças até 12 anos. As irmãs podem procurá-la.
“... e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé
que há em Cristo Jesus.”
(2 Timóteo 3:15)

Escalas
Hoje, 19 de fevereiro

Próxima semana

Junta Diaconal
Luiz Rodrigues e João Luis Pereira
Auxiliar: Hugo Mendes

Marcio Custodio e Marcos Pereira
Auxiliar: Cristian Peixoto

Berçário / Culto Infantil - Hoje 19 de fevereiro

Avisos
Férias Pastoral

UCP IPCA - 2017

Durante o período de 08/02 a 06/03, os presbíteros
da igreja, pastor auxiliar, seminaristas, dentre
outros líderes, estarão liderando as programações
da igreja. Estejamos em oração por todos.

As atividades da União de Crianças Presbiterianas
da IPCA terão início hoje, das 17h às 19h, no
salão social da igreja. Todas as crianças de 4 a 11
anos estão convidadas!!!!
Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa
do Senhor!

Reunião dos Conjuntos

Salmo 122:1

Reunião com os líderes e/ou representantes dos
grupos musicais hoje, após a EBD.

UPA

Importante!

Os adolescentes farão seu acampadentro
nos dias 24 e 25/02 (sexta-feira e sábado).
Maiores informações com a diretoria.

Na ausência da irmã Marilene Rosinelli, para
qualquer atividade no templo e dependências,
contate antecipadamente um dos diáconos ou a
Rosana Meira.

Federação de UPHs

UPH

A Federação de UPHs convida a IPCA para o
Culto em ação de graças pelo dia do homem
presbiteriano. Dia 25/02, às 19h00, na IP de
Americanópolis.

Vigília de oração, dia 24/02, das 20 às 23h00.

Culto de quarta-feira

Berçário: Dirigente: Lucilene Claudino e Assistente: Isabela Gonçalves
04 à 06 anos: Dirigente: Matheus Nascimento e Assistentes: Eduardo S. e Yasmin Zeidan
07 á 10 anos: Dirigente: Junior de Lima e Assistente: Beatriz Muniz
Abertura: Presbítero Nathanael Varela
Músico: Débora Rios
Berçário / Culto Infantil - Próxima Semana
Berçário: Dirigente: Marília Varela e Assistente: Amanda Meira
04 à 06 anos: Marta Xavier
07 á 10 anos: Marta Xavier
Abertura: Paulo Honﬁ
Músico: Débora Rios
Mesa de Som
Gabriel Feitosa e Lucas Cazula

Hugo Mendes e Gabriel Pereira

Piano e Órgão
Débora Rios e Marco Gonçalves

Débora Rios e Marco Gonçalves

Dia 22/02 o culto será sob a direção do irmão
Paulo Honﬁ. Contamos com a participação e apoio
dos irmãos da IPCA.
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