Conselho

11 de Novembro
Marília Varela Correia Lima
2364-4165
Gislene N. G. Rios
4056-6946

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

DEUS NÃO ESTÁ EM SILÊNCIO

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

13 de Novembro
Guilherme Bernini Zeidan
3578-9253

Pb. Marco Antonio Gonçalves
5562-7606

15 de Novembro
Carlos Aparecido Euphrosino
5679-5568

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

17 de Novembro
Avelina Rodrigues Campos de Araújo
5566-2104

E que desde a tua meninice sabes as
sagradas Escrituras, que podem fazer-te
sábio para a salvação, pela fé que há em
Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:15
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Pb. Nathanael Varela de Souza(vice-presidente)
5011-2499

12 de Novembro
Gabriela D’Alessio Garcez
5677-7141

Moto EBD

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

Dízimos e Ofertas
A conta corrente da reforma foi
encerrada. Depósitos para a reforma
deverão ser feitos na conta da IPCA.
A conta da IPCA para dízimos, ofertas e
reforma e:
Conta IPCA: Itáu Ag 0846 c/c 21692-7
CNPJ 46.159.398/0001-04.

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

As Escrituras não são especulativas. A Bíblia é um livro
descritivo, normativo e extremamente prático. Aliás, não há
livro mais próximo e relevante às situações concretas da vida
do que a Bíblia. Ela não discute, por exemplo, sobre a existência
de Deus ou faz abstrações de sua natureza e essência, antes
parte do pressuposto da existência de Deus. Mais do que uma
teoria ou abstração, as Escrituras nos põem em contato com o
Deus vivo e pessoal, que age e fala. É o Deus que se relaciona
e cuida de seu povo. “A Escritura, em sua totalidade, é o próprio
livro da providência de Deus”, resume Bavinck (1854-1921)¹.
“Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e
o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus”, escreveu
Moisés (Salmo 90.2). Moisés por revelação direta de Deus,
registra de forma inspirada (2 Pedro 1.20-21), narrando os
atos criadores de Deus, sem se preocupar em falar com mais
detalhes a respeito daquele, que mediante a sua Palavra, faz
com que do nada surja a vida, criando o universo, estabelecendo
suas leis próprias e, avaliando a sua criação como boa. Moisés
apenas apresenta o Deus Todo-Poderoso exercitando o seu
poder de forma criadora, segundo o seu eterno propósito.
Deus existe – este é o fato pressuposto em toda a narrativa
da Criação. Deus cria segundo a sua Palavra e isto nos enche
de admiração e reverente temor: a Palavra de Deus é o verbo
criador que manifesta a determinação e o poder de Deus
(Gênesis 1.1,26-27; Salmo 33.6,9; João 1.1-3; Hebreus 11.3), o
qual criou as coisas com sabedoria (Provérbios 3.19).
As Escrituras nunca tratam de Deus de forma impessoal ou
abstrata, mas, como o Deus inﬁnito-pessoal que se revela.
Obviamente o Deus das Escrituras não é um deus criado pela
imaginação do homem projetando em sua criação seus desejos
e vícios, o que facilmente conduz da idolatria ao ateísmo.
Deus não se deixa invadir pela razão humana, ou mesmo pela
fé. Ele se dá a conhecer livre, ﬁdedigna e explicitamente. Deus
se revela a si mesmo como Senhor². E “Senhorio signiﬁca
liberdade”³. Conhecer a Deus é um privilégio da graça que tem
o seu início sempre no Deus Trino (Mateus11.27;1Coríntios
12.3).
Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, o nosso
Senhor e Pastor (2 Pedro 3.18; Salmo 23.1). Amém.
Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa da Equipe Pastoral da
Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo.

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

EBD

Avisos
Campanha “Fim de Obra”

Coral

A Escola Dominical convida toda igreja a participar do concurso “Versículos 2018”. Em dezembro será
realizada uma atividade especial e para isso é importante que estudem e decorem todos os versículos
utilizados no moto da EBD durante este ano.

Pregadores

Seguem os versículos para memorização:

O valor atualizado da campanha: R$ 41.166,07. Pegue sua Hoje não haverá ensaio.
cartela no quadro.

Culto de Quarta-Feira
Manhã:
Lembramos aos irmãos que temos cultos regulares todas às Rev. Nelson dos S. Ferreira
quartas-feiras, das 20h00 às 21h00.
Noite:
Sem. Fhylipe Menezes Faria
Biblioteca IPCA

A biblioteca da IPCA está sendo renovada, quem tiver livros Férias
para doação procure o Pb. Gilberto.
O pastor Abidias estará de férias
do dia 14/10 a 11/11, retornando
IPCA 50 Anos
dia 12/11.
Dia 08/12, às 19h00, teremos o culto de lançamento da
bíblia comemorativa e inauguração do edifício de educação Conselho
religiosa, este será o último trabalho de comemoração dos 50 As sociedades internas devem
anos de aniversário da IPCA. Convidem parentes, amigos e apresentar até a próxima reunião
irmãos que já foram da IPCA, para juntos agradecermos ao do Conselho os nomes dos
Senhor.
eleitos para 2019, entregando
os nomes ao secretário.

Bíblia Comemorativa

Os irmãos que ainda não reservaram seu exemplar procurem SAF
os Pbs Nathanael ou Gilberto. Pedimos que os pagamentos Reunião Plenária hoje, às 17h00
sejam feitos ainda este mês.
na IPCA

UPH

Departamento Infantil

Hoje, às 19h00, o culto infantil terá o seu início no salão social Reunião Plenária hoje, às 17h00
na IPCA. A presença de todos
antigo.
os sócios é importante pois
Grupo de Casais
teremos a eleição para a nova
diretoria de 2019.
Confraternização dos Casais, dia 15/12, às 19h00.

UCP

UCP

Encontro Especial de Ação de Graças – 25 de novembro às Jantar de Confraternização com
as famílias da UCP. Será no dia
17h00, na IPCA.
01/12, às 19h00 na IPCA.

1- Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas,.
Mateus 6:33
2- Para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem cousa semelhante, porém santa
e sem defeito” Efésios 5:27
3- Faze-me ouvir, pela manhã, da tua graça, pois em ti conﬁo, mostra-me o caminho por onde andar, porque
a ti elevo a minha alma. Salmos 143:8
4- Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para nosso ensino foi escrito, a ﬁm de que, pela paciência e pela
consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15.4
5- Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz, que
anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina! Isaías 52:7
6- Instrua o homem sábio, e ele sera ainda mais sábio; ensina o homem justo, e ele aumentará o seu saber.
Provérbios 9:9
7- E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela
fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3.15

Escalas
Hoje

Próxima semana

Junta Diaconal
Toninho Dias e Carlos Euphrosino
Auxiliar: Gabriel Martins
Assistente Mirim: Heitor Aires

Marcio Custodio e Marcos Pereira
Auxiliar: Hugo Mendes
Assistente Mirim: Pedro Dias Reis

Berçário / Culto Infantil - Hoje
Berçário - Dirigente: Lúcia Melo e assistente: Kellen Cristina
04 a 06- Dirigente: Seminarista George Lucas e assistente: João Victor Pereira
07 a 10- Dirigente: Seminarista George Lucas e assistente: Nadeje Aires
Berçário / Culto Infantil - Próxima Semana
Berçário - Dirigente: Ingrid Arruda e assistente: Giullia Mendes
04 a 06- Dirigente: Matheus e assistentes: Emily, Eduardo A. e Raﬀa Garabetti
07 a 10- Dirigente: Gabriel Mouzinho e assistente: Gabriela Garcez
Mesa de Som
Hugo Mendes e Gabriela Garcez
Piano e Órgão
Débora Rios e Marco Gonçalves
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Prelúdio manhã: Rita Carolina
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