Conselho

08 de julho
Irene Campos de Oliveira
5677-1070
Vagner Campos de Oliveira
3467-8564

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

“ESPEREI COM PACIÊNCIA NO SENHOR...” Salmo 40.1

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

Dízimos e Ofertas

Pb. Marco Antonio Gonçalves
5562-7606

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

Junta Diaconal

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

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

Edição 1047 - 08 a 14 de julho de 2018
Ano XXI

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

05 de julho
Zilda Maria Fagundes Wanderley
5974-2130

Moto EBD

Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar

Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar

Dc. Marcos Antonio Pereira (presidente)
4116-0107
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

Esperar é muito mais difícil do que andar. Esperar requer
paciência, e a paciência é uma virtude rara. É bom saber
que Deus constrói cercas em volta do seu povo, mas isto se
considerarmos a cerca apenas do ponto de vista de proteção.
Porém, quando uma cerca é consertada e, sendo uma cercaviva, vai crescendo tanto que impede a visão do que está do
outro lado, o coração começa a imaginar se algum dia ele
sairá daquele pequeno círculo de inﬂuência e serviço em que
está contido. E às vezes é difícil para a pessoa entender por
que não pode viver numa esfera maior. É-lhe difícil “brilhar no
seu cantinho”. Mas Deus tem um propósito em todos os seus
impedimentos. “O Senhor ﬁrma os passos do homem bom”,
diz o Salmo 37.23. “E as paradas também”, era a anotação
que George Müller tinha ao lado desse versículo, na margem
de sua Bíblia. O homem que abrir caminho através das cercas
de Deus cometerá um triste engano. Um princípio vital de
orientação é que o crente nunca deve se afastar do lugar onde
Deus o colocou, enquanto a Coluna de Nuvem não se mover...,
conforme no passado, quando o povo de Israel peregrinou 40
anos pelo deserto em direção a terra de Canaã;
Quando aprendermos a esperar sempre a orientação do
Senhor em todas as coisas, seremos fortes, teremos a força
que nos levará a ter um andar sempre equilibrado e constante.
Muitos de nós estamos sem o poder que tanto desejamos. Mas
Deus nos concede pleno poder para cada tarefa que ele nos
dá. Esperar, manter-nos ﬁel à sua orientação, eis o segredo
para obtê-lo. E qualquer coisa que sair fora desta linha de
obediência é esperdício de tempo e energias. Esperemos
vigilantes pela direção de Deus.
Uma pessoa que é obrigada a estar quieta, em inatividade
forçada, e vê passar diante de si as ondas palpitantes da vida,
será que a existência precisa lhe ser um fracasso? Não; a
vitória é para ser conseguida em ﬁcar parado: em uma espera
tranquila. E isto é muitas vezes mais difícil do que correr nos
dias em que podemos estar ativos. Requer maior heroísmo ﬁcar
ali e esperar; sem perder o ânimo nem a esperança; submeterse à vontade de Deus; deixar com os outros o trabalho e as
honras dele, ﬁcar calmo e conﬁante, regozijando-se sempre,
enquanto a multidão feliz e atarefada avança e vai embora. É a
vida mais elevada: “Tendo feito tudo, ﬁcar ﬁrme” (Efésios 5.11).
Meditações: Mananciais no Deserto

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

UPA

Avisos
Ausências

Biblioteca

O Rev. Abidias e esposa estão em viagem para Araraquara, A biblioteca da IPCA está
onde residem os pais da Alcione. Em viagem também está o sendo renovada, quem tiver
livros para doação procure o
seminarista Fhylipe e esposa.
Pb. Gilberto.

Convidado

Dando continuidade às comemorações dos 50 anos da IPCA, Coral
o conselho convidou o Rev. Miguel Carlos Júnior, da IP da Luz, Em recesso no mês de julho,
para pregar hoje no culto vespertino. Ao Rev. Miguel damos as retornando no 1º domingo de
boas vindas.
agosto.

Campanha “Fim de Obra”

Feriado

O propósito é de levantar o valor de R$ 50.000,00 em 4 meses, Segunda-feira, dia 09/07, não
para a conclusão da 1ª etapa da construção do novo prédio. O terá ninguém na IPCA.
valor até aqui arrecadado é de R$ 16.696,00. Pegue sua cartela
Classe de Catecúmenos
no quadro.
No mês de agosto/2018
EBD
iniciaremos
uma
nova
Está arrecadando potes de sorvetes vazios para a organização sala de catecúmenos para
dos materiais das salas das crianças. Entregar para a Rita interessados em fazer a
pública proﬁssão de fé. Dê o
Carolina (do George) ou Rose Freitas (do Eric).
seu nome à superintendência.

Departamento Infantil

EBD

Com muita alegria, hoje,
teremos a irmã Adelina
D’Alessio como professora na
classe de adultos. O tema da
aula será Ester.

Evangelismo no Hospital

Os adolescentes invadem as casas do
George e do Fhylipe após o anoitecer! Mal
sabiam eles que os seminaristas e suas
esposas iriam envolvê-los até o sol nascer.
Intenso!Sexta-Feira 13, às 20 horas.

Plenária - SAF

Hoje, às 17h00, reunião plenária da SAF e da
UPH.

Culto Infantil

Hoje, às 19h00, as crianças se reunirão no salão
social antigo.

Escalas
Hoje

Próxima semana

Junta Diaconal
Marco Di Paola e Luiz Rodrigues
Auxiliar: Hugo Mendes
Assistente Mirim: Pedro Dias Reis

Toninho Dias e Marcio Custodio
Auxiliar: Nivaldo
Assistente Mirim: Gustavo Gama Abade

Berçário / Culto Infantil - Hoje
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
Louvor: Rosana Meira, Rita Carolina e Emily Aguiar
Berçário / Culto Infantil - Próxima Semana
Berçário - Dirigente: Marília Varela e assistente: Lúcia Melo
04 a 06- Dirigente: Matheus Nasc. e assistentes: Raﬀa Garabetti e Yasmin Zeidan
07 a 10- Dirigente: Rafael Torres e assistente: Nathanael Varela

A Federação de UPHs do PPIR
estará realizando um trabalho
evangelístico no Hospital das
Clínicas, na véspera do dia
dos pais. Para isto estamos
montando um kit de higiene
pessoal. Colabore trazendo
itens ou valores em espécie,
procure o Pb. Gilberto.

Conjunto da Semana

Pregadores

Débora Rios e Marco Gonçalves

Nova Vida
Som
Gabriel Feitoza e Gabriel Pereira
Piano e Órgão
Prelúdio Manhã: Sem Escala

Manhã: Seminarista Márcio
Santos da Silva
Noite: Rev.
Culto de Quarta-Feira
Lembramos aos irmãos que temos cultos regulares todas às Júnior
quartas-feiras, das 20h00 às 21h00.
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