Conselho

22 de julho
Marco Antonio Di Paola Souza
5565-7797
25 de julho
Jéssica Campos Ribeiro
95469-7109

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

A RAIZ DO PECADO

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

27 de julho
Carolina Cavalcante Muniz
2309-7598

Moto EBD

Edição 1049- 22 a 28 de julho de 2018
Ano XXI

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

Fernanda Bastos Sena
98055-7206

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 Palavra de Deus deixa claro é que o pecado vem do coração
humano corrompido. Em Marcos 7.14-23 Jesus mostra que a
questão não envolve simplesmente o comportamento, mas
a origem dele, ou seja, o coração. Jesus, ao falar sobre o
homicídio, aponta para a ira do coração (Mt 5.21,22). Ao tratar
do adultério, mostra que a questão envolve os maus desejos do
coração (Mt 5.27,28), mostrando que uma ação pecaminosa é
resultado daquilo que existe no interior do homem. Na mesma
linha, o profeta Jeremias escreveu: “Enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto;
quem o conhecerá?” (17.9).
Isso nos mostra que o coração por inteiro (cognitivo, afetivo
e volitivo) está corrompido pelo pecado. Por conseguinte, o
pecado afeta a capacidade de conhecimento do ser humano.
A maneira pela qual ele entende a realidade à sua volta é
distorcida e envolvida pelo engano. Essa é a razão pela qual
o homem desenvolve pensamentos que desconsideram a
verdade revelada por Deus.
O pecado também distorce os desejos humanos, razão pela
qual o homem possui uma especial atração por aquilo que
é errado. Isso pode ser visto no fato de que muitos sentem
especial atração pelo sexo fora do casamento, e consideram
“sem graça” a prática sexual monogâmica, nos padrões das
Escrituras. São os desejos humanos inclinados para longe
de Deus. O pecado também afeta a vontade humana. Suas
escolhas e sua determinação para agir são inﬂuenciadas pela
corrupção existente no coração. É por isso que o homem
pratica atos pecaminosos, pois sua vontade não está voltada
para Deus, mas para si mesmo. De nada adianta mudar o
comportamento, se o coração permanecer o mesmo (Mt 23.2528). A maldade continuaria no interior do homem e encontraria
outras formas de se expressar.
Apesar desta ênfase bíblica no coração, o que prevalece na
sociedade de hoje é uma avaliação humanista do assunto. O
pecado não é mais visto como procedente do coração humano,
mas sim como uma consequência praticamente inevitável de
inﬂuências externas. A criminalidade não é mais interpretada
como fruto de escolhas erradas de um coração pecador, mas
como resultado de pais ausentes e de uma infância privada de
amor, segurança e exposta à violência e miséria.
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

SAF

Pastoral

A ira não é mais um problema do coração humano, mas o resultado do stress do dia-a-dia e até
mesmo uma predisposição genética.
Esta transferência de culpa, entretanto, não é peculiar aos nossos dias. Ela
ocorre desde a queda da humanidade. Quando Deus chamou o homem para prestar contas de
seus atos, este imediatamente colocou a responsabilidade sobre Eva (Gn 3.11,12). Eva, por sua
vez, acusou a serpente pela sua má escolha (Gn 3.13). Para o ser humano é extremamente difícil
assumir a responsabilidade pelos seus pecados diante de Deus.
A consequência disso é que o pecado deixa de ser responsabilidade do
Indivíduo, que passa a ser apenas uma vítima do erro de outras pessoas. Sem o reconhecimento
da responsabilidade por seus atos não existe arrependimento e conﬁssão de pecados, e, por
conseguinte, não ocorre autêntica transformação de vida. Portanto, todo processo de mudança
do coração passa, necessariamente, pela compreensão de que a raiz do pecado está no
coração, ou seja, que uma pessoa é responsável pelos seus atos diante de Deus, e que não
pode responsabilizar outra pessoa por suas escolhas (Ez 18).
Coletânea de Aconselhamento - Ives Costa Fernandes

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
Supremo Concílio
De 22 a 29 de julho na cidade de Águas de Lindóia, estará parte da membresia da IPCA.
reunido para eleição do novo presidente do Supremo Concílio. Procurar a superintendência
Pedimos as orações dos irmãos nessa tão importante decisão ou secretária para matricula.
As aulas estão previstas para
para a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil.
começar no domingo, dia
05/08, das 17h00 às 18h00.
UPA
Noite de Louvor, dia 28, às 19h30! Um momento para cantarmos UCP
louvores ao nosso Deus, e meditarmos na sua bondade. Todos
do
Projeto
os grupos musicais da igreja estão convidados para participarem Reunião
tocando até 2 canções. Favor conﬁrmar com a UPA sobre a “Mensagens de Deus para
Meninas”, dia 29 de julho, às
participação do seu grupo até dia 25!
17h00, na IPCA.

Bases da Fé

UCP

Foco: novos na igreja ou pessoas que querem conhecer
Reunião com os assistentes
mais profundamente a visão da nossa igreja. Procurar a
Mirins dia 29 de julho, às
superintendência ou secretária para matrícula.
17h00 na IPCA.
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Reunião Departamental, dia 28/07, às
16h00, na casa da sócia Eliany Borges.
Endereço: Rua São Venceslau, 384 – Vila
Guarani

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$ 19.284,00.
Pegue sua cartela no quadro.

Culto de Quarta-Feira

Lembramos aos irmãos que temos cultos
regulares todas às quartas-feiras, das
20h00 às 21h00.

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.

Pregadores

Hoje, em comemoração ao dia do adolescente,
estará pregando pela manhã o seminarista
George Lucas e no culto vespertino o bacharel
Filipe Rosinelli.

Escalas
Hoje

Próxima semana

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

André Meira e Carlos Euphrosino
Auxiliar: Rafael Arruda
Assistente Mirim: Heitor Aires

Berçário / Culto Infantil - Hoje
Berçário - Dirigente: Ingrid Arruda e assistente: Kellen Cristina
04 a 06- Dirigente: Rita Maritan e assistentes: Gabriel Pereira e Flávia Varela
07 a 10- Dirigente: Marta Xavier e assistente: Geovanna Jamilly
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
Adorai
Som
Hugo/Giullia Mendes e Rafael Torres
Piano e Órgão
Débora Rios e Marco Gonçalves

Prelúdio: Rosana Meira
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