Conselho

04 de julho
Adelina Ilse Cerqueira D’Aléssio
5562-5783
Soﬁa Lustosa de Oliveira da Silva
(71) 8770-7067

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

Pb. Jessé Bráulio Muniz (2o secretário)
2309-7598
Pb. Gilberto Campos Arruda (1o tesoureiro)
5523-8724
Pb. Marco Antonio Gonçalves
5562-7606

Dízimos e Ofertas

Junta Diaconal
Dc. Marcos Antonio Pereira (presidente)
4116-0107

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

Pois tudo quanto, outrora, foi escrito
para o nosso ensino foi escrito, a ﬁm de
que, pela paciência e pela consolação
das Escrituras, tenhamos esperança.
Romanos 15.4

O QUE É A IGREJA?

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

07 de julho
Maria Lúcia Luz Benitez
5562-8443

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

05 de julho
Paulo Roberto Rosa
4056-6946

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

Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar

Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar

Dc. André Luiz Silva Meira (vice-presidente)
96865-5634
Dc. Marcio Aurelio Custodio (primeiro secretário)
98701-6939
Dc. Marco Antonio Di Paola Souza (segundo secretário)
5565-7797
Dc. João Luis Pereira
5565-3768
Dc. Junior Cavalcante de Lima
4043-1720
Dc. Luiz Carlos Rodrigues
2688-8559
Dc. Carlos Euphrosino
5679-5568
Dc.Antonio Theodoro Dias Junior
3205-1970

Auxiliares
Aux. Gabriel Mar�ns Tomé
95337-0773
Aux. Hugo Roberto do Carmo Mendes
96546-2968
Aux. Rafael Lucas Arruda
98537-4112
Aux. Nivaldo Ba�sta do Nascimento
5677-1296

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

Aniversariantes

A igreja não é uma sociedade natural; não resulta da simples
operação de leis de nosso ser. O princípio organizador da
Igreja não é a natureza humana. A igreja resulta de uma
ação especial, não “rotineira”, de Deus entre os homens. O
que organiza a Igreja, o que faz dos indivíduos de outra forma
dispersos “uma comunidade” é a presença permanente de
uma pessoa certa e determinada, o Espírito Santo, a terceira
pessoa da Trindade.
a) É certo que entre os membros da Igreja há experiências
espirituais comuns; mas a igreja não é causada por experiências
dos ﬁéis;
b) É certo que na Igreja encontramos aﬁnidades psicológicas
profundas; mas a Igreja não é a comunidade de seres humanos
que têm determinadas aﬁnidades psicológicas; e na Igreja
encontramos antagonismos na aparência irreparáveis: Mateus,
o publicano e Simão, o Zelota.
c) Nem a igreja é a congregação das pessoas de determinada
classe ou raça; é certo que quanto mais se afasta das fontes,
mas parecida ﬁca a Igreja com um clube religioso – ou de
pequenos burgueses, ou de brancos, ou de negros, ou de
proletários, ou de jovens, ou de velhos, mas em tal caso
teremos um organismo enfermo ou o corpo em decomposição.
Devemos deﬁnir a Igreja pela observação da Igreja que é Igreja.
O que organiza a Igreja não é a aﬁnidade econômica; nem a
aﬁnidade social; encontramos na Igreja Filemon, o patrício, e
Onésimo, o escravo fugido.
d) Nem é a igreja expressão de uma herança cultural comum;
essa herança pode existir, mas não é a ela que a Igreja deve
a existência; na Igreja encontramos Barnabé, um levita e
Manahém, que foi criado com Herodes o tetrarca.
e) Nem é a Igreja, ﬁnalmente, produto de uma nação. Não
pôde organizar a Igreja a secular vocação espiritual de Israel,
e para viver nela os israelitas chamados tiveram de passar por
um doloroso processo de abandono de preconceitos nacionais:
Simão Pedro no terraço da casa de Simão, o curtidor. As
nações, hoje, onde mais poderosa se tem mostrado a igreja,
não têm em seu seio essa Igreja poderosa porque sejam
nações superiores; antes devem o melhor que são e têm ao
poder da igreja.

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
Telefone
5562-6193
Secretaria:
Seg., ter., quar. e
sexta das 9 às 19 horas
Quinta-feira: Folga
Sábado: 8 às 12 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

UMP

Pastoral
A Igreja não é, pois, uma comunidade naturalmente resultante de leis de nosso ser. Organiza-a
uma intervenção sobrenatural de Deus na História: a descida do Divino Espírito Santo para, em
caráter permanente, habitar pessoas regeneradas e uni-las em um corpo.
A Igreja é a comunidade de seres humanos organizada pela presença e pela ação permanente
de Deus – Espírito Santo. “Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.”
I Cor. 12.13.
Louvamos a Deus pela existência da IPCA e pelas suas últimas deliberações. Que nesse
ano de nosso cinquentenário, continuemos ﬁrmes, lembrando-nos à luz deste artigo escrito
pelo Rev.Boanerges Ribeiro, que muito além de aﬁnidades, concordâncias ou discordâncias
características de nossa humanidade, a Igreja existe e se mantém pela direção soberana do
Espírito Santo de Deus, a quem seja toda honra, louvor e glória.

Avisos
Coral

UPH

Entrará em recesso no mês de julho, retornando no 1º domingo Café Fraternal dos Homens,
sábado, dia 07/07, às 9h00.
de agosto.
O preletor será o seminarista
Culto de Quarta-Feira
João Henrique.
Lembramos aos irmãos que temos cultos regulares todas às
UPA
quartas-feiras, das 20h00 às 21h00.
Os adolescentes invadem as
Pergunte ao GEO!
casas do George e do Fhylipe
O seminarista George vai (tentar) responder perguntas surpresa após o anoitecer! Mal sabiam
dos adolescentes. Teremos juri, avaliação de resposta e eles que os seminaristas e
suas esposas iriam envolvêcronômetro! COMPAREÇA! Sexta, dia 06, 19h30 na IPCA.
los até o sol nascer. Intenso!
Encontro de Formação
Sexta-Feira 13, às 20 horas.

Encontro Bíblico de Férias

Hoje, Reunião Plenária, às 17h00 na IPCA.

Culto

O pregador do culto vespertino será o Rev. Federação de SAFs
Abidias.
Reunião de Círculo, sábado dia 07/07, às 15h00,
na IPCA.

Escalas
Hoje

João Luis Pereira e Junior de Lima
Auxiliar: Rafael Arruda
Assistente Mirim: Heitor

Berçário - Dirigente: Lucilene Claudino e assistente: Giullia Mendes
04 a 06- Dirigente: Brenda Wanderley e assistentes: Adriana Brito e João Victor
07 a 10- Dirigente: Fernanda Varela e assistente: Nadeje Aires
Berçário / Culto Infantil - Próxima Semana
Berçário - Dirigente: Ingrid Arruda e assistente: Isabela Gonçalves
04 a 06- Dirigente: Felipe Pereira e assistentes: Gustavo Júlio e Flávia Varela
07 a 10- Dirigente: Tais Varela e assistente: Gabriela Garcez
Seminarista: George Lucas
Conjunto da Semana
Trio

Destinado à equipe do culto infantil e a pais de crianças de 04 A IPCA recebeu como novos
a 10 anos.
membros os irmãos:
Douglas Morais Cunha;
Será no dia 05 de Julho das 19h30 às 22h aqui na IPCA.
Priscila Alves Cunha;
Inscrições até o dia 30 de Junho com a irmã Katya Garabetti Rebeka Alves Cunha;
Whatsapp: 11 98018-5360
Daniel Alves Cunha.

Débora Rios e Marco Gonçalves
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Marco Di Paola e Luiz Rodrigues
Auxiliar: Hugo Mendes
Assistente Mirim: Pedro Dias Reis

Berçário / Culto Infantil - Hoje

Som

Campanha “Fim de Obra”
Deus seja louvado!
O propósito é de levantar o valor de R$ 50.000,00 em 4 meses,
para a conclusão da 1ª etapa da construção do novo prédio. O Ceia
valor até aqui arrecadado é de R$ 15.166,00. Pegue sua cartela Hoje, celebração da Santa
Ceia, no culto vespertino.
no quadro.

Próxima semana

Junta Diaconal

O nosso Encontro Bíblico de
Férias aconetcerá no dia 21 de
Julho (sábado) das 13h às 17h.
Crianças que adoram: A importância e o lugar do culto para o Reserve esta data!
ensino da Adoração a Deus.

Novos Membros

Biblioteca

A biblioteca da IPCA está sendo renovada, quem
tiver livros para doação procure o Pb. Gilberto.

Sem Escala
Piano e Órgão
Prelúdio Manhã: Nicole Shima
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