
que nós temos força em nós mesmos ou a melhor 

estratégia para tudo. Não! O que temos é o Senhor 

Jesus. Como filhos de Deus que oram, que O buscam, 

que sabem que Ele tem todo poder, devemos confiar, 

crer de todo o nosso coração que o Eterno tem toda a 

força que precisamos. 

 O rei Davi tinha isto muito claramente em seu 

coração e sua mente. Ele compôs um salmo que 

descreve bem o seu entendimento de que as vitórias, 

nas lutas que temos aqui, são dadas por Deus (2 Sm 22; 

Sl 18). Em 2 Sm 22.39-40 ele cantou sobre Deus: 

“Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não 

puderam levantar-se; caíram sob meus pés. Pois de 

força me cingiste para o combate e me submeteste os 

que se levantaram contra mim”. Com o auxílio de Deus, 

Rocha poderosa e segura, Davi cantava as vitórias: 

Deus adestrou suas mãos para o combate (v.35); 

derrotou os inimigos (v.38); esmagou-os como lamas 

de rua (v.43); Deus livrou Davi das traições e o fez 

cabeça das nações (v.44). 

 O que isso tem a ver conosco? O que 

aprendemos? Que os planos e promessas que fizemos 

para este ano ainda podem ser alcançados e 

realizados. Deus pode fazer em nossa vida, em poucos 

meses ou dias, mais do que nós sozinhos a vida toda! 

 

 Estamos perto de fechar o sétimo mês do 

ano. Hoje, 29 de julho de 2018, estamos no 210º dia do 

ano. Completamos 57,53% de 2018. Faltam 156 dias 

apenas! 

 O que isso significa? Significa que o tempo 

está acabando para realizar os planos que você fez 

para este ano. Suas promessas, pessoais e para o seu 

próximo, precisam ser aceleradas se elas estão 

atrasadas. Se há metas traçadas, alvos fixados e 

sonhos a conquistar é momento de trabalhar mais 

afinco. 

 Não é hora de desistirmos dos nossos 

projetos. Nem devemos achar que não vamos 

conseguir. Claro que digo que é possível realizarmos 

muito ainda este ano; mas, eu não o faço por confiar 

NÃO DESISTA NO MEIO DO CAMINHO!

 29 DE JULHO DE 2018
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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

**

 Planejou terminar este ano sem dívidas? 

Planejou ler a Bíblia toda? Prometeu emagrecer? (Eu 

prometi isto. Deus me ajuda!). Talvez sua promessa 

foi ser um pai ou uma mãe melhor; ou, você prometeu 

honrar seus pais. Quem sabe, ser um melhor 

estudante ou profissional excelente no seu trabalho? 

Deus é o único que tem poder, e sobre tudo Ele tem 

amor, para nos fazer cumprir estas promessas. 

 Talvez, você prometeu ser um dizimista fiel 

e ainda não conseguiu? Prometeu ter uma vida 

pessoal de oração mais ativa, e ainda não alcançou 

isso. Quiçá, você prometeu ser uma pessoa mais 

amigável, controlar mais seu temperamento, ser mais 

confiável... e ainda não chegou lá! Quem sabe, você 

prometeu para si e para Deus abandonar a prática de 

algum pecado e não abandonou? Sem Deus não irá 

conseguir. 

 Eu, pessoalmente, tenho tantas promessas 

pessoais para cumprir, e mesmo se tivesse apenas 

uma, eu diria a mesma coisa: Sem Deus não consigo! 

 Oremos e busquemos em Deus a graça de 

alcançarmos nossos objetivos e cumprirmos nossas 

promessas, ainda este ano, pois, tudo passa 

rapidamente e nós voamos. 

 Não desista no meio do caminho, ainda há 

tempo!

Deus te abençoe ricamente.

Pr. Werley Scardini    

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!

29/07 - Adriana Brito de Andrade - 99903-7004

          -  Ana Luíza do Nascimento Ferreira

          - Laura Avelino Silva

30/07 - Jucelino Pereira Renovato - 9911-1032

          - Jucemar Almeida Arnal - 3424-1861

          - Sandra Fogaça Rosa Ribeiro - 3032-1816

31/07 - Zelma Maria da Silva T. Oliveira - 3424-4092

01/08 - Ademir Pedroso da Silva - 99800-3843

          - José Leopoldo Lange Zanetti - 8135-4060

          - Marcos Eduardo Siqueira Vitro - 998521058

          - Nataliê Fukuda - 99839-7626

          - Rogério Rodrigues Cisneros - (67) 3424 8437

          - Sônia Fátima de Almeida Arruda - 3021-1291

02/08 - Daniela de Menezes Flores - 3422-3936

          - Maria Aparecida Bevalo de Souza

          - Osanea Marques Rosa

03/08 - Sônia Terezinha A. Iácono - 99293 7717

04/08 - Felipe Bruno da Silva Santos - 99119-7862

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 

objet ivo pr incipal  conscient izar, 

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 

 
 ACAMPAMENTO UPA - 2018  

 
 AGRADECIMENTO A IGREJA - REV. CARLOS 

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; 

Agradecemos a Igreja pelas orações, visitas, pela Escola 

Dominical itinerante que foi à nossa casa, pelas 

mensagens, enfim pelo cuidado conosco nesse período. 

Dia 28/07 completará dois meses da cirurgia. Agradecemos 

o carinho e pedimos ao Senhor que dê a recompensa com 

toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus a todos. 

Rev. Carlos e Maria Luiza Iapechino.

Convocamos todos os pais de nossa igreja para orarmos 

por nossos filhos terça-feira dia 07/08 às19h30m na igreja. 

Assuma o Compromisso de juntamente, com outros pais, 

orar por sua família e lembre- se: “Se não orarmos por 

nossos filhos, quem há de fazê-lo?”

 
PROJETO JÓ   

 
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!

A diretoria da SAF convoca as irmãs para participar da 

Reunião do Departamento Mensageiras da Paz, que será 

nesta sexta-feira, dia 03/08 às 19h30min, na casa de 

nossa irmã Rose Zanetti (Esposa do Leopoldo), que fica na 

Rua Toshinobu Katayma, nº 63, Apartamento 01, Centro. Às 

19h as irmãs estarão se encontrando na igreja, para saírem 

juntas. Não Percam!

 
 SAF - REUNIÃO DO DEPARTAMENTO MENSAGEIRAS DA PAZ  



Hoje: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar 

Suco: Aparecido e Jucemar 

Recolher Dízimo: Fernando e Adauton

Agradecimento pelos Dízimos: Adauton

Próximo: Alexandre, Eduardo, Milton, Noel e Vinícius  

Suco: Noel e Vinícius 

Recolher Dízimos: Alexandre e Milton

Agradecimento pelos Dízimos: Milton

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

Esta semana: Is. 16 - 18; Is. 34 - 36;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Rev. Werley
Liturgia: Presb. Rogério
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar 
Liturgia: Todos os Presbítero   

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: 
Presb. Luis RobertoLiturgia: 

PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Werley
Liturgia: Presb. Milton Mori 

   

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Sheila, Carlos, Jadson e Valesca 

Próximo: Flávio e Clarice 

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Vitor                   Noite: Vitor         

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson

Terça-feira:    8h - Rev. Ildemar  

                        14h - Rev. Wanderson

Quarta-feira:  8h - Rev. Ildemar

                        14h - Rev. Wanderson    

Quinta-feira:  8h - Rev. Ildemar

                     14h - Rev. Ildemar   

   Sexta-feira:    8h - Rev. Ildemar

                    14h - Rev. Wanderson                                     

   
 28 e 29/07 - Sara Nossa Terra
 05/08 - Vila Matos
 08 e 09/08 - Erasmo Braga 
 11/08 - Campeonato de Pipas
 

  
 

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

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Samara               Noite: Samara          

 
 
Rev. Wanderson - Tempo de Graça - Lider Salles e Lucinha         



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

Preludio Instrumental

1. Cantarei e Entoarei Louvores

- Leitura: Sl 108

- Oração de Louvor e Adoração.

- Hino: Maravilhas Divinas (33 HNC). 

2. Palavras de Sabedoria.

- Leitura contínua das Escrituras: Pv 14. 

- Oração de confissão de pecados

- Hino: O Melhor Amigo (161 HNC).

 

3. Devolução dos Dízimos e Ofertas.

- Oração de gratidão. 

4. Cânticos de Louvor e Adoração (M.M.).

5. Oração Com As Crianças.

6. Mensagem da Palavra de Deus.

- Cântico.

- Oração Pastoral.

- Benção Apostólica. 

7. Ritos Finais 

- Apresentação dos visitantes.

- Avisos da semana.

Para pensar: 

“Alguém disse bem, que o amor sem verdade é 

hipocrisia, enquanto a verdade sem amor é 

brutalidade”.



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

 Conhecimento bíblico e oração é caminho normal 

para este amadurecimento. No entanto, ela não se 

resume a isso. Quase todos nós conhecemos pessoas 

que sabem de textos bíblicos, reconhecem doutrinas e 

expressões difíceis, mas, não amam, não tem 

misericórdia e nem justiça na vida. É uma criança 

espiritual. 

 Precisamos crescer em nossa fé. Amadurecer a cada 

dia e ficarmos cada vem mais parecido com Jesus (2 Co 

3.18). 

 2. Amor Abnegado. O apóstolo João escreveu: 

“Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas 

trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na 

luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu 

irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para 

onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos”. (I Jo 2.9-

11). 

 Aquele que afirma ser cristão, mas mantém, como 

hábito, aborrecer-se constantemente contra o seu irmão, 

demonstra com esta postura que não nasceu de novo! Ele 

continua nas trevas. 

 É isso que aprendemos em 1 Jo 3.14: “Nós sabemos 

que já passamos da morte para a vida, porque amamos os 

irmãos. Quem não ama permanece na morte”. Tornar-se 

cristão é ressuscitar da morte para a vida e passar do ódio 

para o amor (Gl 5.6,22). A falta de amor indica que a 

pessoa está espiritualmente morta. O amor é prova 

infalível do verdadeiro cristianismo. 

 Você ama o seu irmão em Cristo? Perdoa quando ele 

erra contra você? Abre mão de direitos pessoais em 

benefício de alguém, como Cristo fez por nós? (Fp 2.5-8). 

 As suas respostas a estas perguntas podem até 

enganar os homens por um tempo, se elas forem falsas. 

Mas, nunca enganaremos a Deus. Por isso, amemos de 

fato e de verdade, como prova, como fruto de nossa 

verdadeira fé em Jesus Cristo! (1 Jo 3.18).

Deus te abençoe ricamente.

Pr. Werley Scardini

 Hoje veremos o terceiro e último estudo sobre alguns 

frutos que comprovam a autenticidade da fé do cristão. Os 

frutos anteriores que estudamos foram: Amor por Deus, 

arrependimento pelo pecado, verdadeira humildade e 

devoção à gloria de Deus. Observemos mais duas provas 

de um cristianismo verdadeiro.

 1. Crescimento Espiritual. Ao contar a parábola do 

semeador, Jesus diz que a última semente que foi 

semeada “caiu em boa terra; cresceu e produziu a cento 

por um” (Lc 8.8). Ao explicar a parábola aos discípulos 

Jesus aplica a última semente dizendo que: “A parte que 

caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e 

reto coração, retêm a palavra; estes frutificam com 

perseverança” (Lc 8.15).

 Tendo ouvido... retêm... frutificam. Isto constitui 

prova da verdadeira salvação. A expressão “tendo ouvido” 

é uma referência a compreender e crer (Jo 8.31,47). 

“Retêm” refere-se à obediência constante (Lc 11.28; Jo 

14.21-24). “Frutificam” aponta para o fruto das boas obras 

(Mt 7.16-20; Tg 2.14).  

 Há muitas pessoas que vem para a Igreja, se tornam 

membros por meio do batismo, até desenvolvem algum 

serviço ou ministério, mas, infelizmente, não desenvolvem 

a salvação. 

 Em Filipenses 2.12 lemos: “Desenvolvei a vossa 

salvação com temor e tremor”. A palavra grega aqui para 

“desenvolver” significa “trabalhar para realizar ou 

completar alguma coisa”. Isto não denota salvação pelas 

obras (Ef 2.8-9), mas refere-se à responsabilidade do 

cristão em buscar efetivamente obedecer a Deus no 

processo de santificação pessoal. Este amadurecimento é 

feito debaixo de profundo respeito e admiração por Deus, 

ou seja, “com temor e tremor”. 

 Não é normal um cristão não amadurecer na fé. Não 

pode ser! Contudo, muitos pensam que é natural ser um 

“crente carnal”. E não é. Esta não é a vontade de Deus para 

nós. Pelo contrário, seu desejo é que sejamos maduros na 

fé, santos no proceder e amorosos no agir em relação ao 

próximo.

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

    FRUTOS DO VERDADEIRO CRISTIANISMO
2 CORÍNTIOS 13.5 (PARTE FINAL)


