Aniversariantes
28 de maio
Mileny Rodrigues da Rosa
3484-0031

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

O TRABALHO DIACONAL

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

04 de junho
Noemia Marrega
97804-5064

Pb. Hélio Pedroso de Oliveira (1o secretário)
5021-2757

A todos, os parabéns da IPCA

Pb. Gilberto Campos Arruda (1o tesoureiro)
5523-8724

Pb. Jessé Bráulio Muniz (2o secretário)
2309-7598

Pb. João Marcos Cazula
5061-5770

Moto EBD
Se o Senhor não ediﬁcar a casa, em
vão trabalham os que a ediﬁcam; se
o Senhor não guardar a cidade, em
vão vigia a sentinela.
Salmo 127.1
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Ano XX

Conselho

Junta Diaconal
Dc. Marcio Aurelio Custodio (presidente)
98701-6939
Dc. Marcos Antonio Pereira (vice-presidente)
4116-0107
Dc. João Luis Pereira (1o secretário)
5565-3768
Dc. Junior Cavalcante de Lima (2o secretário)
4043-1720
Dc. Luiz Carlos Rodrigues (Tesoureiro)

Dízimos e Ofertas
As contas da IPCA para dízimos e ofertas
para a reforma são as seguintes:
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 par�cipar das demais a�vidades regulares da IPCA:
domingo: às 9:30 horas, Escola Dominical; às 19 horas, culto solene
terça-feira: às 9 horas, reunião de oração quarta-feira: às 20 horas, estudo bíblico
sexta-feira: às 20 horas, culto nos lares

Mais informações no site www.ipbca.com.br

BOLETIM IPCA

01 de junho
Nilson Vale da Silva
5566-3761

Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar

Igreja Presbiteriana
de Cidade Ademar

O mundo do Novo Testamento era similar ao nosso
na forma como via a servidão. O serviço aos outros
não era admirado pelos gregos. Pelo contrário, eles
admiravam primariamente o desenvolvimento do caráter
e personalidade, sempre com um olho na manutenção do
respeito próprio. O serviço diaconal aos outros era visto
como o que descreveríamos pelo termo pejorativo de “servil”.
Embora tal serviço fosse desprezado no mundo grego, Jesus
o considerou muito diferentemente. Em João 12.26 Jesus
disse: “Se alguém me serve (diakoneo), siga-me, e, onde
eu estou, ali estará também o meu servo (diakonos). E se
alguém me servir (diakoneo), o Pai o honrará.” Também
em Mateus 20.26 Jesus disse: “quem quiser tornar-se
grande entre vós, será esse o que vos sirva (diakonos).”
De fato, Jesus apresentou a si mesmo como um tipo de
diácono (Mt. 20.28). Os cristãos são apresentados como sendo
diáconos de Cristo ou de seu Evangelho. Os apóstolos eram
descritos assim e era assim que Paulo se referia a si mesmo
e àqueles que trabalhavam com ele. Paulo chama Timóteo de
um diácono de Cristo (1 Tm 4.6¬), e Pedro diz que os profetas
do Antigo Testamento eram diáconos para nós cristãos ( 1
Pd 1.12). Até os anjos são chamado de diáconos (Hb 1.14).
Deveríamos ser cuidadosos em manter uma distinção entre o
ministério dos diáconos e o ministério dos presbíteros. Num
sentido, tanto presbíteros quanto diáconos estão envolvidos na
“diaconia”, mas esse serviço toma duas formas bem diferente.
É em Atos 6 que encontramos a passagem crucial onde
a diaconia é dividida entre a diaconia tradicional (servir à
mesa, serviço físico), e o tipo de diaconia da Palavra à qual
os apóstolos (e mais tarde, os presbíteros) foram chamados.
Os diáconos descritos em Atos 6 são muito parecidos com os
cooperadores da igreja, pelo menos no sentido administrativo.
Eles tinham que cuidar das necessidades físicas da igreja.
Assim sendo, estabelecer na igreja um grupo com esse
ministério particular é importante porque uma falha em fazê-lo
pode resultar numa confusão entre os dois tipos de diaconias
– a da Palavra (presbíteros) e a das mesas (diáconos).
As igrejas não deveriam negligenciar nem a pregação da
Continua na página 2

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
Secretaria:
das 10 às 13 horas e
das 14 às 19 horas
Pastor Titular
Rev. Abidias Freiria
Teixeira
3530-0782 (res.)
96411-1782 (cel.)
abidiasfreiria@gmail.com
Pastor Auxiliar
Rev. Robson do Boa
Morte Garcez
5677-7141 (res.)
96352-3466 (cel.)
bobgarcez@uol.com.br

Assembléia Extraordinária

Pastoral
Palavra, nem o cuidado prático pelos membros que ajudam a encorajar a unidade e cuidam dos
nossos deveres de amar uns aos outros. Esses dois aspectos da vida e ministério da igreja são
importantes.
Para assegurar que tenhamos os dois tipos de “diaconia” em vigor, as Igrejas Presbiterianas
fazem uma distinção entre o ministério dos diáconos e o ministério dos presbíteros. Compete
aos presbíteros servir no exercício do governo, da disciplina, zelar pelos interesses da igreja
e de toda a comunidade. Compete aos diáconos servir na arrecadação de ofertas para ﬁns
piedosos; no cuidado dos pobres, doentes e inválidos; na manutenção da ordem e reverência
nos lugares reservados ao serviço divino e, ﬁnalmente, exercer a ﬁscalização para que haja boa
ordem na Casa de Deus e suas dependências.
Rev. Abidias F. Teixeira

Avisos
Acampamento UMP/UPA

Coral
Hoje, às 17h00, ensaio do Coral.

Biblioteca Infantil
A mini biblioteca infantil da IPCA, já está funcionando
com o objetivo de estimular o hábito de leitura
entre as crianças da nossa igreja e contribuir
para ediﬁcação e aprendizado através do contato
com histórias bíblicas e/ou inspiradas na Bíblia.
Os
responsáveis
pelas
crianças,
poderão
retirar um livro na biblioteca para as crianças
lerem durante a semana. Temos materiais
especíﬁcos para a faixa etária dos 4 aos 12 anos.
Pais, incentivem a leitura dos seus ﬁlhos e apoiem a
biblioteca infantil cuidando dos materiais e devolvendoos no momento certo. Em caso de dúvidas, procurem a
Katya Garabetti ou Lucilene Claudino.

UMP
A UMP está solicitando ajuda dos irmãos que puderem
trazer alimentos para doar para o acampamento. Os
itens são: Arroz, feijão, óleo, macarrão, leite, café,
molho de tomate e enlatados.

UCP
Hoje, às 17h00, Encontro Especial: Segurança da
Criança. Próximo Encontro dia 04/06, às 17h00: Jesus
me Ensina a Orar.

SAF
A próxima reunião plenária da SAF será no segundo
domingo de junho, dia 11.
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Será realizado em conjunto com a
Igreja Presbiteriana Rocha Eterna, nos
dias 15 a 18 de junho, em Araçoiaba
da Serra (região de Sorocaba), o valor
é de R$ 270,00 e pode ser parcelado
em 2X e todos os pagamentos devem
ser acertados até dia 11/06. Para se
inscrever ou adotar um acampante
basta falar com Matheus, Toninho ou
Paulinha.

EBD
Palestra dia 04 de junho, às 9h30 com
o Rev. Jáder Borges Filho. O tema
será: “SEU FILHO ENGOLIDO PELA
CULTURA POP”. Como o mundo e o
sistema anti-cristão querem dominar
a mente das nossas crianças? O que
fazer? Como prevenir seu lar? Nesse
dia não haverá culto matutino e a aula
será em conjunto.

UPH
Café Fraternal da UPH, próximo
sábado dia 03/06, às 9h00. O
palestrante será o Rev. Folton
Nogueira do Seminário JMC. O tema
será o Livro dos Salmos.

O Conselho da IPCA convoca seus membros para a ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA que
será realizada dia 11 de JUNHO DE 2017, às 9.30 minutos.
O prazo para indicações de nomes ao diaconato deverão ser feitas até o dia 28 de maio de 2017.
Quem desejar indicar algum irmão deve pegar o formulário de indicação com os diáconos de
plantão.
O Edital de Convocação está aﬁxado nos murais e na porta principal do templo.

Campanha de Enchimento da Laje
Com a graça de Deus e a participação da Igreja, com três semanas de campanha, já temos
45,4% do objetivo: R$ 15.000,00.

Escalas
Hoje, 28 de maio

Próxima semana

Junta Diaconal
Luiz Rodrigues e Marcio Custodio
Auxiliar: Cristian Arruda

André Meira e Carlos Euphrosino
Auxiliar: Nivaldo Nascimento

Berçário / Culto Infantil - Hoje, 28 de maio
Berçário: Dirigente: Lucilene Claudino e Assistente: Giovanna Garabetti
04 a 06 anos: Dirigente: Matheus Rocha e Assistentes: Eduardo Albuquerque e Isa Gonçalves
07 a 10 anos: Dirigente: Bárbara Nascimento e assistente: Gabriela Garcez
Louvor: Débora Rios
Berçário / Culto Infantil - Próxima Semana
Berçário: Dirigente: Marília Varela e Assistente: Lúcia Melo
04 a 06 anos: Dirigente: Aline dos Anjos e Assistentes: Flávia Varela e Mariana Polizell
07 a 10 anos: Dirigente: Paulo Honﬁ e Assistente: Geovanna Jamily
Louvor: Débora Rios
Mesa de Som
Gabriel Pereira e Gabriel Feitosa

Sem Escala

Piano e Órgão
Débora Rios e Marco Gonçalves

Henrique Teixeira

Aulas de Teclado
Quem tiver teclado em bom estado
para doar para os alunos de piano,
entre em contato com a Rosana
Meira.
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