Conselho

15 de julho
Nathanael Varela de Souza
5011-2499
16 de julho
Evandro Campos Claudino
3637-6408

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 PECADO É COISA GRAVE?

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

21 de julho
Matheus Rocha Nascimento
98781-2735

Moto EBD

Edição 1048 - 15 a 21 de julho de 2018
Ano XXI

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

Rosely da Boa Morte Garcez
5677-1116

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

Quando uma doença é diagnosticada, é importante perguntar:
É grave? Ora, é ainda mais importante que se faça essa
pergunta sobre a doença espiritual do pecado. Muitas pessoas
admitirão, com bom humor, que são pecadoras, porque não
têm ideia do que isso signiﬁca. Dizem que pecar faz parte da
“natureza humana” ou protegem-se no fato de “todo mundo fazer
isso”. Mas tais aﬁrmações iludem o verdadeiro problema: o
pecado é mesmo grave? Há algumas informações que a
Bíblia faz a respeito do ser humano como um pecador.

R. Itapecerica da
Serra, 138/152
Cep 04404-060
Cidade Ademar
São Paulo, SP

O ser humano está degradado. Não signiﬁca que ele é mau no
grau máximo, nem que está cometendo constantemente toda a
sorte de pecado. Tampouco signiﬁca que é incapaz de dizer o
que está certo e o que está errado, ou que nunca faz coisas
agradáveis e úteis. Mas signiﬁca, sim, que o pecado invadiu
todas as partes da sua natureza e da sua personalidade, a sua
mente, a sua vontade, os seus afetos, a sua consciência, a
sua índole e a sua imaginação. “Enganoso é o coração, mais
do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, que o
conhecerá?” A raiz do seu problema não está naquilo que faz,
mas naquilo que é! Nós pecamos porque somos pecadores.

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

O ser humano está corrompido. A Bíblia é bem clara neste
ponto. “Porque do coração procedem os maus desígnios,
homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e
blasfêmias”. Note que esta lista inclui pensamentos, palavras
e atos. Isto mostra que aos olhos de Deus todo o pecado é
igualmente grave. Algumas pessoas limitam a sua ideia sobre
o pecado a práticas como crume, adultério ou roubo, mas a
Bíblia diz-nos, claramente, que não temos o direito de pensar
desta forma sobre o pecado. Este é algo que impede a nossa
ligação com o perfeito padrão de Deus. Agora, encaremos
esta pergunta: “Quem pode dizer: Puriﬁquei meu coração,
limpo estou do meu pecado?” Podemos? Por nós mesmos não
podemos, porque sem Deus estamos corrompidos!
O ser humano é rebelde. A Bíblia ensina que “o pecado é
a transgressão da lei”. Portanto, todo o pecado é deliberada
rebelião contra a autoridade e a lei de Deus. Nenhuma lei civil
o força a mentir, a defraudar, a ter pensamentos impuros, ou
a pecar de qualquer outro modo. Você peca por sua própria
escolha. É você quem se decide a quebrar a santa lei de Deus.
Você desobedece-Lhe deliberadamente e isso é grave, porque
Continua na página 2.

www.ipbca.com.br
presbipca@uol.com.br
Telefone
5562-6193

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

Supremo Concílio

Pastoral

porque “Deus é justo juiz; Deus que sente indignação todos os dias.” Deus nunca pode ser
ﬂexível quanto ao pecado e, podemos estar convencidos disso, nem um só pecado ﬁcará sem
ser punido.
Uma pequena parte da punição que Deus aplica ao pecado acontece nesta vida (ainda que não
a possamos reconhecer). Mas o castigo ﬁnal será inﬂigido no Dia do Juízo, quando “cada um de
nós dará contas de si mesmo a Deus.”
John Blanchard, no livro Perguntas Cruciais, 1987, p.16/7.
(Adaptado por Robson Garcez).

Avisos
EBD

Nova Classe de Adultos

Está arrecadando potes de sorvetes vazios para a organização Voltaremos a ter duas classes
dos materiais das salas das crianças. Entregar para a Rita de adultos: Tessalônica e
Carolina (do George) ou Rose Freitas (do Eric)
Filipos. Para a matrícula na
nova classe a superintendência
Evangelismo no Hospital
passará uma lista durante a
A Federação de UPHs do PPIR estará realizando um trabalho EBD para que os alunos optem
evangelístico no Hospital das Clínicas, na véspera do dia dos pelas suas novas classes.
pais. Para isto estamos montando um kit de higiene pessoal.
Catecúmenos
Colabore trazendo itens ou valores em espécie, procure o Pb.
Foco:
pessoas interessadas
Gilberto.
em realizar sua pública
proﬁssão de fé e também fazer
Departamento Infantil
É com muita alegria que a IPCA convida as crianças de 3 a 12 parte da membresia da IPCA.
anos para participarem do Encontro Bíblico de Férias que será Procurar a superintendência
ou secretária para matricula.
realizado no dia 21 de julho, das 13h às 17h.
As aulas estão previstas para
É uma ótima oportunidade para convidar também as crianças começar no domingo, dia
de seus vizinhos e conhecidos.
05/08, das 17h00 às 18h00.
Pedimos que façam a inscrição com antecedência para
UMP
podermos nos organizar. Pegue o convite e entregue a inscrição
Semana
da Federação – De
preenchida para os diáconos de plantão.
16 a 21 de julho. Segunda a
sexta, às 20h00 e Sábado às
Departamento Infantil
19h00, na IPCA.

Bases da Fé

Foco: novos na igreja ou
pessoas que querem conhecer
mais profundamente a visão
da nossa igreja. Procurar a
superintendência ou secretária
para matrícula.

De 22 a 29 de julho na cidade de Águas de
Lindóia, estará reunido para eleição do novo
presidente do Supremo Concílio. Pedimos
as orações dos irmãos nessa tão importante
decisão para a nossa Igreja Presbiteriana
do Brasil.

Campanha “Fim de Obra”

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
valor até aqui arrecadado é de R$ 17.891,00.
Pegue sua cartela no quadro.

UMP

Semana da Federação – De 16 a 21 de
julho. Segunda a sexta, às 20h00 e Sábado
às 19h00, na IPCA.

PPIR

Reunião do Presbitério dia 21/07, às 9h00 na IP
Nova Aliança.

Conselho IPCA

O Rev. Abidias convoca o conselho a se reunir no
dia 28/07, às 8h00.

Alunos de Piano

Recesso das aulas de piano. Retorno na 1ª
semana de agosto.

Biblioteca

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

UPA

Dia 22, comemora-se o Dia Nacional doc
Aolescente (D.N.A). Louvamos a Deus pela vida
de cada adolescente de IPCA.

Escalas
Hoje

Próxima semana

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

Junior de Lima e Marcos Pereira
Auxiliar: Gabriel Tomé
Assistente Mirim: Matheus Maritan

Berçário / Culto Infantil - Hoje
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
Berçário / Culto Infantil - Próxima Semana
Berçário - Dirigente: Lucilene Claudino e assistente: Amanda Meira
04 a 06- Dirigente: Gabi Pires e assistentes: Laura Pereira e Eduardo Albuquerque
07 a 10- Dirigente: Luisa Polizell e assistente: Beatriz Muniz
Conjunto da Semana
Harmonia
Som
Eduardo Albuquerque e Matheus Nascimento
Piano e Órgão
Débora Rios e Marco Gonçalves

2

3

