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ESCALA CULTO INFANTIL 

  Hoje:  02 a 04 anos -  Templo
             05 a 10 anos-   Templo

  

                    ESCALA BERÇÁRIO

   
  

MINISTRO DE MÚSICA:

Jeferson Fernandes Mesquita

    
      PÚLPITO

 Púlpito hoje:   Pb.  André Vicente 
 Púlpito 11/02:  Pb.  Boanerges Lopes

JUNTA DIACONAL

 Hoje: Besaleel (Templo); Elias e  
Maxwel(Pátio); Renzo (Estacionamento).

 05/02 a 10/02: (Semana): Macos Rogério

 11/02: Márcio (Templo); José Oliveira e  
Jéfferson (Pátio); Ricardo (Estacionamento).

Peru
Missão Logos
Colômbia - APMT
Rev. Francisco e Rose
França - APMT
Rev. Paulo Sícoli e Valéria
Rev. Marcos Azevedo e 
Priscila
Bolívia - APMT
Rev. Geraldo e Gláucia 
Paraguai - APMT
Rev. Eulógio e Maristela
Sertão Nordestino 
(Sal da Terra)
Severino (Bill Crente) e Clea
Jorge e Aldenice 
Nelito e Rosangela
Boa Vista - RR
Pr. João e Edilene
Rev. Marcos e Adélia
Miss. Beno Nelson e Leni
Patrocínio/MG - APMT
Rev. José João e Suely
Muriaé/MG 
Pb. Sebastião e Maria Rosa
Belo Horizonte/MG
Pr. Saimonton e Renata

PRESBÍTEROS

André Vicente da Silva
Boanerges Eler Lopes
Estevam Luiz N. Lima
José Wilton T. Lima
Juraci Pereira
Volmar Belisário Filho
Wagner S. L. Goulart
Wellinton Tesch Sabaini

PRESBÍTEROS EM 
DISPONIBILIDADE

Adonias Zam
Ivo Anatólio Madeira
Marcos Rezende Soares
Samuel Vieira

PRESBÍTEROS
EMÉRITOS

Rui Lengruber Goulart
Samuel Soares Pinto

DIÁCONOS
Alex Marques Gonçalves
Aloísio de M. Fraga

Anderson Coutinho Sattler
Besaleel Moysés V. Filho
Elias Gomes Zam
Felipe Carvalho Rangel
Jefferson Elias de Oliveira 
João Y. Modenesi Ferraz
José Oliveira da Silva
José Roney Tosi
Luciano Fernandes Pope
Márcio Santos Vieira
Marcos Rogério F. da Costa
Mário Célio Pavão
Maxwel de Souza Freitas
Paulo Muniz S. Silva
Renzo Zerman
Ricardo F. Santiago Holz
Sidney Roberto Henrique
Walter Gerhard Knoblauch

CONSÓRCIOS
Congregação Itaguaçu
Plantador: Rev. Robson
IP Nova Palestina
Plantador: Rev. Tércio 
IP Santa Maria de Jetibá
Plantador: Pb. Lenildo Filho

MISSIONÁRIOS

Espanha - APMT
Rev. Walter e Sueli
Rev. Carlos Del Pino e Rosa

Romênia - APMT
Gabriel e Kelly

Albânia - APMT
Klotilda Stojani
Lázaro e Elka

Oriente Médio - APMT
Rev. Osni e Cláudia
Rev. Patrick  e Elaine

Guiné-Bissau - APMT
Rogério e Fabiana 
Lucimar Rodrigues

Senegal - APMT
Rev. Gerson e Marília

Nepal - AMPT
Celinda e Denny 

Japão - APMT
Rev. Daniel e Márcia

Austrália
Rev. Fernando e Katarina

PASTOR EFETIVO:
Rev. Edilson Olive Ramos

Amazonas - APMT
Rev. Cácio e Elisângela
Rev. Norval e Laodicéia
Projeto Gota de 
Esperança
Pr. Oscar e Wilma
MAIS - Missão em 
Apoio à Igreja Sofredora
ES
Miss. Jouma
Shalon - ES
Miss. Denivaldo 
Quilombos - ES
Miss. Renato Belzoff
Portugal
Rev. Celso Alves Dias
Alan e Vanessa
Mongólia
Lucas e Juliana
Kosovo
Gustavo e Sarah
Balcãs
Marcos e Priscila

ANIVERSARIANTES

Rev. Luiz Guilherme Guimarães Coelho 
PASTOR AUXILIAR:

PASTORAL

Nasci numa família de advogados onde aprendi, desde muito cedo, o que se encontra no título 
posto acima. Trata-se do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse artigo 
pressupõe que as leis se fazem conhecidas por suas publicações em veículos oficias e, portanto, 
um crime não ficará impune por desconhecer-se o princípio legal que legisla sobre o fato.

Não é difícil compreender uma lei que está expressa; e contra ela nada se pode fazer, a não ser 
obedecê-la. Qualquer um concordaria, facilmente, que um princípio legal deve ser preservado e 
seguido. Entretanto, quando se trata de leis espirituais, é comum vermos pessoas que desejam 
que o Justo Juiz as modifique – embora as escrituras afirmem, categoricamente, que a criação 
manifesta os atributos de Deus, seu eterno poder e sua divindade (Rm 1:20a), e que por essa razão 
os homens são indesculpáveis por não dar glórias a Deus (Rm 1:20b-21). A lei de Deus diz que 
aqueles que não o reconhecem não podem ser considerados inocentes, uma vez que o Senhor se 
mostra através de todas as coisas criadas.

A cada dia, mais e mais pessoas se declaram independentes de Deus. Buscam asfixiar sua 
presença e minorar seu poder. Tentam deter a verdade com mentiras. Mas, a grande verdade é 
que, mesmo estando num mundo decaído, a lei moral de Deus segue grafada nos corações dos 
homens; e suas consciências, embotadas pelo pecado, buscam uma falsa justiça em si próprios.

Os homens desse presente século não o conhecem nem lhe dão glória, mas buscam seus próprios 
interesses a despeito da vontade do Juiz. Em busca de uma justiça que lhes agrade, clamam por 
um Deus que desconhecem, apoiando-se em sua bondade e misericórdia, mas esquecendo-se 
que sua justiça não pode ser corrompida. Muitos apontam para textos bíblicos (como o de Atos 
17:30) buscando uma escusa para seus atos, afirmando que “Deus não leva em conta o tempo da 
ignorância”. E isso é bem verdade, mas esquecem-se que o mesmo texto os intima a se 
arrependerem de seus pecados, pois já tem estabelecido o dia do juízo.

As leis de Deus e seu eterno poder estão escritas e publicadas, manifestas em toda a criação, nos 
tornando indesculpáveis diante de Deus. Não há como alegar que não lhe demos glória por não o 
conhecermos ou que não o servimos por não sabermos quem ele era. Deus, o juiz de toda a terra, 
há de julgar o mundo em breve de acordo com as leis pré-estabelecidas. Nossas falhas e erros 
serão expostos diante da justiça.

Mas, o próprio Deus providencia nossa defesa. Ele nos dá um advogado para pleitear nossas 
causas. Ele envia Jesus para que os que creem nele, ainda que pequem, sejam defendidos das leis 
por aquele que é justo (1Jo 1:2). Somos indesculpáveis, mas podemos confiar que a justiça de 
Deus se revelou a nós e nos libertou da condenação certa. Agora não há mais condenação para os 
que estão em Cristo Jesus (Rm 8:1).

ALELUIA! Rendamos então graças ao Senhor que nos libertou das leis do pecado e da morte. Ele 
nos justificou e agora temos paz com Deus novamente.

Reverendo Luiz Guilherme

         "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece»

    Hoje:  Templo

 

05/02 Segunda    Marina Boschetti M. Rosa.....    3029-7762
07/02 Quarta       Aléxia Pieri Lamas.................    3252-1992
08/02 Quinta       Keila S. Grossmann...............    3337-9754
10/02 Sábado     Beatriz Anatólio Barcelos........   3019-2893
                            Neri Bazane de Almeida.........   3225-3610
                            
                       

facebook.com/ipbmatadapraia



INFORMAÇÕES INTERNAS INFORMAÇÕES GERAIS

É com muita alegria que 
recebemos você que 
nos visita neste dia. 

Nosso sincero desejo é 
que você se sinta bem 

entre nós e volte 
sempre. Deus o 

abençoe
 ricamente!

É com muita alegria que 
recebemos você que 
nos visita neste dia. 

Nosso sincero desejo é 
que você se sinta bem 

entre nós e volte 
sempre. Deus o 

abençoe
 ricamente!

IRMÃOS E AMIGOS 

ENFERMOS

Oremos por nossos irmãos:

- Marilene Reis;

- Ademir (irmão da Ilma); 

- Anette (mãe da Hirannette); 

- Pb. Samuel Soares; 

- Paula;  

- Lenícia Abreu (câncer de mama, 
amiga da Diane); 

- Dona Rosa (mãe do Diác. Alex);

- Luciana Figueiredo Ávila;

- Júlia (sobrinha Diane);

- Arthur ( Neto Tia Lucy);

- Dona Zilda (Itaguaçu - Câncer de 
pele).

- Adriana( esposa de  Alédio)

- Cari Emerick

A Bíblia diz que muito pode a 
oração do justo.

AGENDA IPB DA MATA

CULTO
MATUTINO

CULTO
VESPERTINO

 ESCOLA BÍBLICA
DOMINICAL

9h

19h

10h 15

Domingo

 CULTO
DOUTRINÁRIO 19h 30

4ª Feira

GRUPOS
FAMILIARES 20h

5ª Feira

MOMENTOS DE ORAÇÃO

REUNIÃO 
DA SAF 15h

3ª Feira

 REUNIÃO
DE ORAÇÃO 7h

4ª Feira

REUNIÃO
DE ORAÇÃO

8h30
Domingo

18h30

Procure um grupo mais perto de você

GRUPO LÍDER TELEFONE

PEQUENOS GRUPOS

 CONTA BANCÁRIA
Informamos a  conta bancária da igreja para aqueles irmãos 
que queiram depositar/transferir seus dízimos e ofertas:
 Banco do Brasil - AG 0021-3 e CC 4438-5. 
Para DOC/TED é necessário o CNPJ: 31.499.916/0001-61.

RETIRO DA FAMÍLIA  2018 

S e r á  n o v a m e n t e  n o  S í t i o  R i a c h o  d a s  P e d r a s 

( ), em Guarapari, no feriado de riachodaspedras.com.br

Corpus Christi (30/05 a 03/06/18). O valor da suíte será R$ 

600,00 e a alimentação R$150,00/pessoa (maior que 5 

anos).  O preletor será o Pastor Gerson Borges (pastor, 

cantor e escritor). Invista na sua família e participe em amor. 

As inscrições poderão ser feitas com o Presb. Estevam Lima 

e Diác. João Yolando.

O curso acontecerá no dia 24 de fevereiro, das 8h às 12h, 

encerrando com um delicioso almoço. Palestra com a 

contadora de histórias Ana Cláudia. A taxa de inscrição é de 

R$ 25,00 (almoço e apostila inclusos) e você pode fazer sua 

inscrição com Gildete, na secretaria da igreja, pelo telefone 

( w h a t s a p p )  3 3 2 7  2 1 3 7  o u  p e l o  e - m a i l 

contato@ipbdamata.org.br. Sua inscrição será 

confirmada com o comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição.,
AGENDA 2018 DA IGREJA

Para 2018 nossa agenda estará 

disponível no site da igreja e 

também na agenda Google.

 Além disso, você que é membro da 

igreja, deverá recebê-la em 

arquivo PDF através de e-mail 

conforme consta no seu cadastro 

na secretaria (se ainda não tem ou 

alterou comunique à secretaria 

para correção). 

Os grupos voltarão a funcionar na Segunda 

quinzena de fevereiro/18.

 

REUNIÃO DO CONSELHO

O Conselho da Igreja está 

convocado para reunir-se  

segunda-feira, dia 05/02, às 20h, 

no gabinete pastoral.

PES  2018

Vem aí nossa viagem missionária. Programa de 

Evangelização do Sertão (PES). Reserve sua agenda e seus 

recursos para participar esse ano. Procure no mapa 

“Caiçarinha da Penha” (Serra Talhada – PE). Em breve 

abriremos as inscrições. Data do PES: Saída 13/07/18 e 

chegada na noite de 20 para 21/07/18.

 NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DE MÚSICA

ÓCULOS PARA LER A BÍBLIA

Voltamos com nossa campanha. Vasculhe suas gavetas e 

traga velhas ou novas armações de óculos que você possa 

dispor. Elas receberão novas lentes e serão entregues a 

detentos nos presídios em Muriaé/MG onde nosso 

missionário Sebastião atua com a Igreja do Cárcere. Eles 

recebem bíblias e literaturas, mas como lerão se não 

puderem enxergar. Participe, faça sua doação!

 CURSO PARA PROFESSORES DE CRIANÇAS

32 ANOS DE NOSSA IGREJA

Em março vamos comemorar os 32 anos de organização de 

nossa igreja. Durante todo o mês agradeceremos a Deus as 

bênção que temos desfrutado de Sua boa mão. Aproveite 

para convidar seus amigos para celebrarem conosco. 

Receberemos os Pastores Stênio Marcius e Gladir Cabral 

além de nossos grupos domésticos para juntos adorarmos 

ao Senhor! Mais detalhes das programações nas próximas 

semanas.

 1- Essa semana, na Quarta-Feira, 
iniciaremos as aulas do projeto de 
cordas da igreja.Se você quiser tirar 
qualquer dúvida, o professor Vinícius 
estará após o culto da noite no salão 
social atendendo aos alunos.  

 2- Se você deseja estudar Piano, 
e s s e  a n o  e s t a r e m o s  c o m  a 
Professora Patrícia que dará aulas 
aqui em nossa igreja informações 
(27) 99667-4928

OBRA DA GALERIA

Informamos que a galeria foi 

l i b e r a d a  p r o v i s o r i a m e n t e . 

Solicitamos aos pais de menores 

que evitem subir, pois o parapeito 

não está concluído. Contamos com 

a compreensão dos irmãos.

http://riachodaspedras.com.br/
mailto:contato@ipbdamata.org.br
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