
cobra gigante chamada Bida. Bida oprimiu o 

povo Soninke por séculos, mas também era 

protetora de seu reino. Bida foi finalmente 

derrotada por um jovem Soninke, o que levou ao 

fim do reino Soninke.

 O povo Soninke tem seu próprio idioma, 

mas muitos também falam um ou mais dos 

outros idiomas locais. Eles foram um dos 

primeiros povos subsaarianos a abraçarem o islã 

e se orgulham disso.

 O trabalho missionário entre os 

Soninkes é relativamente novo, tendo iniciado no 

começo dos anos 80. Se sabe de poucos crentes 

Soninkes, cerca de 100 entre uma população de 

2,5 milhões. Histórias encorajadoras tem 

aparecido, mas o maior objetivo dos obreiros de 

campo é encorajar aqueles que estão buscando 

a Verdade e equiparem aqueles que já seguem a 

Jesus a espalharem o Evangelho entre suas 

famílias e amigos.

 Uma decisão por seguir a Cristo pode 

levar ao sofrimento e perseguição. Um crente 

Soninke recentemente nos disse: "Orem para 

 

 Nesses 30 dias de oração pelo mundo 

muçulmano, fomos convidados a orar por vários 

povos onde o Evangelho tem encontrado grande 

resistência. Segue abaixo mais um povo que 

deve ser alvo de nossas orações. 

 Há mil anos, Os Soninkes eram o grupo 

étnico dominante na região ocidental da África, 

conhecida como Mali, Senegal e Mauritânia.

 Entretanto, ao se espalharem para 

outras regiões eles se tornaram menos 

concentrados e agora vivem ao lado de muitos 

outros grupos.

 Os Soninkes têm um mito sobre uma 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Julho
III Semana Teológica - UMP

Agosto
Campeonato de Pipas

 DATA               PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

30/07 à 03/08

11/08

19h30

      DATA                    PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

18 e 19/08

06 e 09/09

43º Encontro de Casais

Setembro
Acampamento - UPA

19h30

**

que eu não passe pela situação difícil em que 

teria que escolher entre a lealdade a Jesus e à 

minha família."

Ore por eles.

 O r e  p o r  a q u e l e s  q u e  e s t ã o 

trabalhando semeando a palavra entre os 

Soninkes.

 Ore pelos cristãos dispersos, por força 

e encorajamento.

 Ore para que os novos convertidos 

tenham sabedoria para viver em suas 

comunidades para que não haja necessidade 

de se temer a perseguição, mas sim 

oportunidades para compartilhar sua fé.

 Ore pelos nossos missionários Rev. 

Gerson Troquez e  Mar í l ia  que es tão 

trabalhando em Senegal, e trabalham nos 

campos onde existe alguns soninkes.

 “Ora, àquele que é poderoso para 

fazer infinitamente mais do que tudo que quanto 

pedimos ou pensamos, conforme o seu poder 

que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e 

em Cristo Jesus, por todas as gerações, para 

todo o sempre. Amém”. (Ef.3:20,21)

Rev. Ildemar Berbert

Todas as sextas feiras a partir das 19:30hs estaremos  nos 

reunindo no salão da igreja para momento de trabalho e 

oração em virtude do 43° E.C.C que será  nos dias 18/19 de 

agosto de 2018. Convide um casal! Fichas de inscrições 

disponíveis com a coordenação.

     ENCONTRO DE CASAIS - EQUIPE NOVA ALIANÇA III SEMANA TEOLÓGICA - UMP      
A União da Mocidade Presbiteriana - UMP 
está organizando a III Semana Teológica, 

que acontecerá entre os dias 30/07 a 03/08, 

aqui na nossa igreja. As palestras serão às 

19h30min e abordarão o tema "Princípios 

Bíblicos para Resolução de Conflitos". O 
preletor será o Seminarista Luiz Lacerda. O 

evento será gratuito e toda igreja está convidada.  

 COSTELÃO DA IGREJA VILA MATOS    

10º CAMPEONATO DE PIPAS   
Convidamos a igreja para participar 

do 10º Campeonato de Pipas, que 

será dia 11/08 a partir das 10h na 

chácara Maanaim. O almoço será 

servido às 12h, sendo necessário 

que levem bebidas que forem 

consumi r,  p ra tos  e  ta lheres . 

Solicitamos também que cada família leve 1kg de charque 

na secretaria da igreja até o dia 09/08. As inscrições são 

gratuitas e podem ser realizadas na secretaria da igreja ou 

no domingo com a Cláucia. 

A I g r e j a  V i l a  M a t o s  e s t á 

promovendo um Costelão no 

Maanaim no dia 05 de agosto. O 

evento será em prol de melhorias 

no templo (forro e luminárias) da 

Igreja. O almoço acontecera às 11h30min até 13h30min. O 

cardápio será costela, arroz, pirão, salada e mandioca. Os 

convites estão sendo vendidos a R$ 25,00  na  Igreja Vila 

Matos (99895-3279), na secretaria e com os Diáconos da 

nossa igreja. Participem!



Durante o culto mantenha o celular desligado!

23/07 - César Becker Diniz - 98202-6945

          - Eugenita Margarida de Santana - 99959-3951

          - Maria Madalena C. Corona - 99639-7605

          - Sueli Barbosa da S. Cavalcante - 99659-2517

24/07 - Dalton Pedroso de Queiroz - 98201-7311

25/07 - Geice Leite Chaparro - 999620-2623

26/07 - Joyce Cristina S. M. Hass Silva - 3423-4544

27/07 - José Augusto M. de Lima - 99987-3762

          - Laura G. N. Martins de Araújo - 98121-3054

28/07 - Andress Rodrigues Schiochet

ANIVERSARIANTES! PARABÉNS!

Está em andamento a Campanha de ofertas e doações para 

a conclusão do salão social da igreja. Durante este restante 

de ano trabalharemos neste projeto de conclusão das obras 

do salão:  Ar condicionado, som e a marquise da frente. A 

iluminação já está sendo instalada. Ore ao Senhor e 

disponha o seu coração a participar desta obra. Os 

envelopes e o “Livro de Ouro” para as doações se encontram 

com os diáconos na porta da igreja. “Deus ama quem dá com 

alegria”.

 
 CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO 

“Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu a 

petição que eu lhe fizera”. I Sm 1.27 O Projeto ANA tem por 

objetivo principal conscientizar, despertar e estimular as 

auxiliadoras presbiterianas a orar individual e diariamente 

por seus filhos de oração. Mãe, ore por seu filho! Se você 

não conhece este projeto venha e participe conosco. Terças-

feiras às19h, na igreja.

 
 PROJETO ANA 

 
 VASO NOVO  

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, dia 24/07 

a Sr. Edgar Henrique de Melo Cézar, às 15h, na Rua Izzat 

Bussuan, 2940, Vila Planalto. Conheça o trabalho deste 

ministério, que tem levado consolo aos lares dos irmãos 

idosos da igreja. Participe!

 
 ACAMPAMENTO UPA - 2018  

 
 AGRADECIMENTO EBF 2018  

Te m a :  " R e e n c o n t r o  c o m  a 

Essência". Dia:  06 á 09/09/2018. 

Preletor: Cleiton Quenã. Valor: R$ 

110,00 com possibilidade de redução 

do valor. Inscrições com: Samara 

Scardini: 99873-8332 João Vitor: 

98100-1706Lorrainy Alencar: 9656-5476; Ana Laura: 

98183-3153; João Gabriel: 98134-5870; 

 
AGENDA PASTORAL    

O Rev. Ildemar estará participando da 39ª Reunião do 

Supremo Concílio da IPB, dias 22 a 29/07, em Águas de 

Lindóia, SP. O Rev. Ildemar é um dos representantes do 

PRDO no SC/IPB, juntamente com o Rev. Marco Aurélio, 

Presbs. Wisnton e Maurício. Oremos pelas decisões que 

serão tomadas para que seja em beneficio da Igreja 

Presbiteriana do Brasil.  

Graças a Deus por mais uma Escola Bíblica de Férias! 

Queremos agradecer aos pastores e ao Conselho dessa 

igreja que nos ajudaram  e nos apoiaram nesse trabalho 

evangelístico. Foi muito bom! Vimos pré-adolescentes, 

adolescentes, jovens, adultos, avós, todos nos ajudando 

com dedicação, carinho e amor. Uma equipe realmente 

comprometida. Louvamos a Deus pela vida de cada um de 

vocês. É emocionante ver as crianças empolgadíssimas e 

curiosas sobre a vida de Daniel e tudo o que Deus fez na 

época desse profeta. Quando vemos uma criança no meio 

da hora do lanche lendo o livro de Daniel aí pensamos: 

Valeu a pena nos desgastarmos na obra! A Deus toda a 

Glória! Rogério, Crysthiany e Cláucia

Comunicamos que não haverá atividade da UCP no dia 

28/07, pois a equipe estará em recesso e retornará as 

atividades no dia 04/08.

 
 ATIVIDADES - UCP  

 
CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE    

Está em andamento o processo de ampliação da 

Congregação Presbiter iana Vista Alegre. Serão 

construídos banheiros e salas de aula. Se você deseja 

contribuir financeiramente ou com materiais de construção, 

pode procurar o Rev. Werley. Ore por esta obra!



Hoje: Domingos. Leopoldo, João e Tiago

Suco: Leopoldo e João 

Recolher Dízimo: Domingos e Tiago 

Agradecimento pelos Dízimos: Domingos  

Próximo: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar  

Suco: Aparecido e Jucemar 

Recolher Dízimos: Fernando e Adauton

Agradecimento pelos Dízimos: Adauton

 DIÁCONOS DE PLANTÃO 

1-Site da igreja: www.ipbdourados.org.br 
(boletim, estudos e notícias).

2 -Cultos on-line: www.tvipbdourados.com.br

3- TV Grandourados: canal 6, todos os dias às 21h; 

4- Rádio Grande Fm 92,1 às 6h20 (segunda, quarta, 
sexta e domingo).

5- Jornal O Progresso: Sábado no Artigo do Dia.

Semana Passada: Pv. 26 - 28; Ct. 1 - 3;

Esta semana: Ct. 4 - 6; Is. 13 - 15;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Rev. Evandro 
Liturgia: Presb. Reneval 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Werley
Liturgia: Presb. Rogério 

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: 
Presb. José NelvoLiturgia: 

PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: 
Liturgia: Presb. Luis Roberto 

   

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Roseli e Maria   

Próximo: Sheila, Carlos, Jadson e Valesca 

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Vitor                   Noite: Vitor         

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Werley

Terça-feira:    8h - Rev. Werley 

                       

Quarta-feira:  8h - Rev. Werley

                               

Quinta-feira:  8h - Rev. Werley

                      

   Sexta-feira:    8h - Rev. Werley 

                                    

  
 21 e 22/07 - Reforma da Piscina 
 28 e 29/07 - Sara Nossa Terra
 05/08 - Vila Matos
 08 e 09/08 - Erasmo Braga 
 

  
 

Berçário Templo: Cida Cordeiro
Próximo: Elda  
00 a 02 ano: Cláudia e Nicy
Próximo: Andressa e Deise
3 a 4 anos: Meire e Karine  
Próximo: Thais e Fabiana 
5 a 6 anos: Elias e João Pedro
Próximo: Elaine e Maria Carolina 
7 a 9 anos: Costa
Próximo: Lucas 

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Samara               Noite: Samara          



Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Rev. Werley Scardini - 99972-7441
Adair Oliveira da Silva (Vice-Presidente) - 3421-6503 / 99971-1997
Arnaldo dos Santos Vieira - 3426-0043 / 99922-7997
Carlos Alberto Castilho Teixeira - 3421-5530/ 98404-2102
Eliberto Liebich (1º Tesoureiro) - 99295-8772
José Nelvo de Moura - 99971-0404
Luis Roberto Martins de Araújo  - 3902-2102 / 98133-1555
Milton Ossamu Mori (2º Tesoureiro) - 3421-7339 / 99263-3693
Reneval Araújo -  99243-3304
Rogério Dias Renovato - 98111-6997

Domingos Albuquerque de Sousa (Presidente) - 99972-1754
Valter Brasilino Lemos (Vice-Presidente) - 99972 2472
Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 3424-7918 / 98462-8913
Evaldo dos Santos (Secretário) - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
Alexandre Lopes Batista de Paiva – 3422-7225 / 99204-1110
Aparecido Cardoso Pereira – 99967-7778
Edson José de Oliveira – 3424-4092 / 99603-7321
Fernando Massahiro Okada – 98406-8026
Gilson Antônio Corona – 3425-5425 / 99971-3185
Jander Alexandre da Silva Viana - 99668-1861(Congregação)
João Carvalho Soares - 99618-5283
José Leopoldo Lange Zanetti – 98135-4060 
Jucemar Almeida Arnal – 3032-2066 / 99613-0617
Milton Ferreira da Silva – 3421-9920 / 99927-1841
Noel Fukuda Nogueira – 3421-3991 / 99987-6140
Paulo Rodrigues Lima - 99673-7128 (Congregação)
Rodrigo Aparecido Vieira - 3038-1575 / 99214-8234
Tiago Peixoto Andrade – 3424-7517 / 99853-1197
Vinícius Jose Lange Ferreira – 99962-6176
Wanderburgo Gomes da Silva - 99111-5353

Pr. Gerson e Marilia Troquez (Dakar/Senegal)
Pr. Fernando Dantas (Madri/Espanha)
Pr. Francisco Villalba (Pedro Juan Cabalero/Paraguay)
Miss. Fábio Cristiano N. Barros 
Missão Caiuá - Apoio aos Campos

ACAMPAMENTO MAANAIM

CONGREGAÇÃO JARDIM VISTA ALEGRE

MISSIONÁRIOS

DIÁCONOS

CONSELHO

I. Prelúdio instrumental

II. Saudações à Igreja

III. Cântico (M.M.)

IV. Adoração

        - Oração de adoração

         - Leitura bíblica Sl 95 (leitura responsiva)      

         - Hino nº 21 - Deus de Abrão

V. Contrição

       - Oração silenciosa, quebra do silêncio pela oração 

do liturgista 

          - Leitura Bíblica continuada - Pv 13

          - Hino nº 129 - Vigilância e Oração

VI. Entrega de dízimos e ofertas

          - Leitura Bíblica de Pv 3. 9 -10

          - Hino nº 62 - Hino de Gratidão 

     - Oração de consagração dos dízimos e ofertas 

VII. Louvor e Adoração (M.M.)

VIII. Edificação

            - Mensagem da palavra de Deus

            - Oração pastoral

            - Bênção Apostólica

            - Amém Tríplice 

----------------------------------------------------------------

-  Apresentação dos Visitantes;

- Comunicações da Semana;

IX. Poslúdio Instrumental

Para pensar: 
“Precisamos lembrar ao longo de nossa vida que 
diante de Deus não existem pessoas pequenas ou 
lugares pequenos. Só uma coisa é importante: sermos 
pessoas consagradas no lugar que Deus nos colocou, 
a  c a d a  m o m e n t o . ”  ( F r a n c i s  S c h a e f f e r ) 

Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu 
Deus; a tua lei está no fundo do meu coração
(Salmos, 40).

Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu 
Deus; que o teu bondoso Espírito me conduza por 
terreno plano. (Salmos, 143)



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

as razões principais. 

 O salmista ordena: “Gloriai-vos no seu santo 
nome; alegre-se o coração dos buscam o SENHOR” 
(Sl 105.3). Nossa alegria dever ser buscarmos a 
Deus. Nossa glória é o Seu Santo nome sendo 
honrado. Nossa primeira razão para adorarmos a 
Deus é o fato dele ser Deus! Ele é digno. Fomos 
criados para Ele (Is 43.7). 

 Deve ser por isto que depois de perder 
absolutamente tudo Jó exclamou: “Nu saí do ventre 
de minha mãe e nu voltarei. O SENHOR o deu e o 
SENHOR o tomou; bendito seja o nome do SENHOR” 
(Jó 2.21). Aquele busca a Deus pensando em si 
mesmo apenas, que quer “vitória” apenas nesta vida 
e que não tem uma mínima ideia da dignidade, honra 
e santidade de Deus, jamais conseguirá fazer a 
mesma exclamação que Jó fez!

 Em 1 Coríntios 10.31 lemos: “Portanto, quer 
comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, 
fazei tudo para a glória de Deus”. Neste contexto, a 
liberdade cristã, o que vou comer ou beber, ou outra 
coisa qualquer  que f izer  ou não em meu 
comportamento, por mais comum que pareça, deve 
ser conduzido de maneira a honrar a Deus.

  É aqui que quero unir os dois pontos de hoje. A 
verdadeira humidade cristã se manifesta em abrir 
mão até de coisas certas e boas, se isto promover 
maior glória e honra a Deus. Mas, como fazer isto sem 
humildade? Como humilhar-me sem devotar-me a 
glória de Deus? Não tem jeito! 

 Se devo deixar, por causa da glória de Deus, até 
de coisas boas, imagine como devo agir em relação 
ao pecado que ofende a Deus! Preciso fugir dele o 
mais rápido que puder, e depender de Cristo para não 
cair em tentação.  

 Juntemos humidade e devoção plena a glória de 
Deus. Disto jamais nos arrependeremos! Estes são 
frutos de um Cristianismo verdadeiro. 

Deus te abençoe ricamente.

Pr. Werley Scardini

 Continuemos a estudar alguns frutos que 
comprovam se nossa fé é autentica em Jesus e o 
Cristianismo que praticamos glorifica a Deus. 

 No estudo anterior vimos dois frutos do 
Cristianismo: Amor por Deus e arrependimento pelo 
pecado. Hoje veremos mais dois! 

 1. Verdadeira Humildade.  No Salmo 51.16-17 
ap rendemos  que  um r i t ua l  r e l i g i oso  sem 
arrependimento genuíno é inútil. Querer se aproximar 
de Deus sem quebrantar-se é um ato orgulhoso. Todos 
os homens “se extraviaram e juntamente se 
corromperam; não há quem faça o bem, não há nem 
um sequer” (Sl 14.3); por isso, humildade é essencial. 
Todos nós somos pecadores, erramos e nossas 
melhores obras estão contaminadas pois são feitas 
por mãos sujas. Não há espaço no Cristianismo para 
cristãos orgulhosos, soberbos e de nariz empinado.   

 Jesus ensinou: “Bem-aventurados os humildes de 
espírito, por que deles é o reino dos céus” (Mt 5.3). Isto 
significa que só é feliz aquele que se reconhece 
incapaz para salvação, que reconhece não ter 
nenhuma justiça própria para apresentar a Deus e 
depende totalmente da Justiça de Deus para nós: 
Cristo Jesus (1 Co 1.30-31).

 Um dos resultados práticos da humidade cristã se 
refere ao nosso relacionamento com o próximo. Devo 
perdoar, pois eu preciso do perdão de Deus e do 
próximo. Devo ajudar, pois preciso de ajuda, não 
posso seguir sozinho. Ninguém é capaz de fazê-lo! 
Creio ser este um dos motivos do apóstolo Paulo 
escrever: “Tende em vós o mesmo sentimento que 
houve também em Cristo Jesus... a si mesmo se 
humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte 
de Cruz” (Fp 2.5,8). Nosso Salvador é o maior 
exemplo de humildade abnegada; ele abriu mão de 
seus direitos para nos resgatar. Que façamos o 
mesmo.

 2. Devoção a glória de Deus. Por que você 
obedece a Deus? Qual a razão de buscarmos a 
santidade? É para sermos felizes e abençoados? Sim. 
Mas, por mais difícil que seja isto, estas não devem ser 

TEMA ANUAL:’’TOME A TUA CRUZ E SIGA-ME’’                                      2º TRIMESTRE: JESUS, O CRISTO SOFREDOR

     FRUTOS DO VERDADEIRO CRISTIANISMO
2 CORÍNTIOS 13.5 (PARTE 02)


