
 Você já foi desprezado? O des-
prezo, a indiferença, a hos-

tilidade e a oposição implacável deixam 
feridas abertas na alma. Diante dessas ex-
periências, especialmente para quem está 
na posição de vítima, as marcas podem 
demorar uma vida inteira para sarar.

O salmo 123 foi cantado por pessoas que 
enfrentaram a carranca do desprezo. Os 
editores da Bíblia de Jerusalém referiram-
-se a este salmo como uma “oração dos 
deserdados” para ressaltar a dor cantada 
pelos peregrinos. Contudo, no turbilhão 
da angústia, a luz da providência raiou de 
tal forma que Spurgeon chamou essa pas-
sagem de “salmo dos olhos da esperança.”

Os cristãos também são chamados para 
suportar situações de escárnio e despre-
zo. No contexto da modernidade líquida 
parece que o cristianismo ortodoxo e ro-
busto não tem mais o direito de se afirmar 
na esfera pública sem ser ridicularizado e 
colocado debaixo da pecha de obscuran-
tismo, fundamentalismo e fanatismo.

Como lidar com o desprezo? Vejamos, 
pois, o que nos ensina o salmo 123.

Elevando os olhos
Os peregrinos, quando cantaram o sal-

mo 123, não usavam a religião como ins-
trumento para fuga da realidade. Quem 
cantou este salmo sabia muito bem o que 
é sofrer. Ele conhecia a capacidade funesta 
dos soberbos. Ele conhecia a humilhação, 
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mas não permitiu que o ódio cegasse os 
olhos da alma.

Para onde os olhos dos peregrinos se 
moviam? Os peregrinos olhavam para o 
alto – eles olhavam para Deus. Eles acre-
ditavam que Deus estava ao lado dos ho-
mens, mas acima de tudo, acreditavam na 
transcendência do Senhor. Quando eles 
cantavam: “a ti, que habitas nos céus, ele-
vo os olhos” era como se eles estivessem 
dizendo, com outras palavras, o seguinte: 
“nos céus tem o Senhor o seu trono e seus 
olhos estão atentos aos filhos dos homens.” 
(Sl 11.4). Que consolo precioso recebemos 
neste salmo! O mundo é o lugar da habita-
ção dos soberbos, mas o Senhor está acima 
deles. Aleluia! Do seu trono Deus julga re-
tamente (Sl 9.4).

Quando os peregrinos diziam: “para ti 
olharemos”, de forma simples, eles esta-
vam afirmando o caráter proposicional e 
pessoal da revelação de Deus. Deus não 
é um poder irracional ou um tipo de “to-
talmente outro” sobre quem nada se pode 
saber. O Deus que se revela nas Escrituras 
transcende a soberba e, ao mesmo tempo, 
se coloca na intimidade da oração do seu 
povo aflito para levar conforto.

Olhos fitos no Senhor
O Senhor é o assunto mais importan-

te desta oração. Os olhos dos peregrinos 
estão cravados na revelação do Senhor. 
Contudo, a partir do verso 2, o salmista 

@ipdourados

AV. MARCELINO PIRES, 2233 - CENTRO
DOURADOS-MS CEP- 79.800-006

SECRETARIA@IPBDOURADOS.COM.BR

WWW.IPBDOURADOS.ORG.BR(67) 3421-0381

(67) 99978-8048

A MISERICÓRDIA QUE VEM DOS CÉUS



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ilustra a atitude do seu olhar recorrendo 
ao padrão de relacionamento do escravo 
e do senhor. Assim como o escravo espe-
ra ser cuidado, protegido e amparado por 
seu dono o peregrino se aproxima de Deus 
como um servo que em tudo precisa do 
seu Senhor. Suas queixas, necessidades e 
pendências, ele as entrega todas nas mãos 
de Deus esperando por misericórdia.

Embora não seja possível precisar com 
certeza o lugar existencial deste salmo, 
presumo, acompanhado outros estudio-
sos, que ele se refere ao período pós-exílio 
de Esdras e Neemias onde o povo foi du-
ramente hostilizado (Ne 2.19-20). Naquela 
conjuntura, os peregrinos aprenderam a 
perseverar no Senhor. Ao cantar o salmo 
123 era como se eles estivessem dizendo: 
“somos servos do Senhor! Não olharemos 
para vocês que nos oprimem, mas coloca-
remos nossos olhos em Deus esperando nele 
por compaixão.” 

A misericórdia transcendente
Nos versos 3 e 4 surge a oração. O nervo 

dolorido da alma foi exposto. Podemos di-
vidir essa oração em duas partes:

O clamor pela misericórdia: para os pe-
regrinos, o único remédio para a alma é o 
clamor insistente pela graça de Deus. Só 
a misericórdia do alto pode trazer alento 
para a sua vida.

O peso da alma: na oração o salmista não 
diz apenas o que gostaria de ser ou sentir, 
antes, ele também diz as coisas que sente 
e que sufocam sua alma. Sem nenhum es-
crúpulo ele diz: “estou farto, ou seja, estou 
enjoado, com a garganta entalada (empan-
turrado) de tanto desprezo.” Ele ora com a 
alma saturada, mas cheio de esperança no 
Senhor!

A métrica da misericórdia
Nas horas de desprezo somos chamados 

a cantar aquilo que oramos e cremos. Se 
cremos na graça de Deus precisamos cla-
mar por ela em nossas vidas. Precisamos 
dizer em oração: “Senhor nossos olhos es-
tão fitos em Ti! Preciso da tua graça para 
não perder o coração para a amargura!”

Humilhações são facas afiadas, mas en-
tenda uma coisa: você não encontrará paz 
pagando na mesma moeda. A única ma-
neira de vencer o ressentimento é claman-
do pela misericórdia que vem dos céus – 
fite os olhos naquele que está acima dos 
humilhados e dos soberbos.

Ainda que nos humilhemos, ainda so-
mos servos com os olhos fitos no Senhor. 
Essa é a nossa identidade. A métrica do 
Espírito Santo nos ensina a exaltar a graça 
de Deus, colocar nele nosso fardo, perse-
verar na obediência e clamar por mais gra-
ça. Tenha esperança! Diante de Jesus todo 
joelho se dobrará e toda língua confessará 
que ele é Senhor. Ele é o Senhor cheio de 
humildade que devemos confiar e imitar.

Lembre-se do Evangelho! Jesus sofreu 
humilhações e escárnios em nosso lugar 
para que pudéssemos encontrar miseri-
córdia em Deus. Porque nosso redentor 
sofreu essa dor em nosso lugar nenhuma 
humilhação deste mundo terá o poder de 
roubar nossa esperança na misericórdia de 
Deus. Ele foi saturado com a humilhação 
para que pudéssemos provar da abundante 
graça de Deus. Essa é a perfeita métrica da 
misericórdia!

Que o Senhor nos ajude!
https://voltemosaoevangelho.com/blog/2018  

Pr. Francisco Macena
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AVISOS

No dia 31 de dezembro, teremos o culto da vigília, 
oportunidade de agradecermos a Deus as bênçãos 
recebidas em 2018 e de pedir as bênçãos de Deus 
para o novo ano. O culto começará às 21h e teremos 
a posse das diretorias, nomeações do Conselho e 
uma Confraternização com os membros para dese-
jarmos um feliz ano novo a todos. Em breve divul-
garemos maiores informações sobre a Ceia de Ano 
Novo.  

“Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu a 
petição que eu lhe fi zera”. I Sm 1.27 O Projeto ANA 
tem por objetivo principal conscientizar, despertar e 
estitular as auxiliadoras presbiterianas a orar indivi-
dual e diariamente por seus fi lhos de oração. Mãe, ore 
por seu fi lho! Se você não conhece este projeto venha 
e participe conosco. Terçasfeiras às19h, na igreja.

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Banco Itaú Agência: 0464 - Conta Corrente: 03386-9
CNPJ: 03.441.763/0001-66 - Caso efetue depósito na conta, 
favor colocar o comprovante dentro do envelope de dízimo.

04/12 - Helena Eiko Kimura Satorre - 98133-3693
            - Maria Elizabette de M. Rocha - 98153-8384
05/12 - Dário Pereira Renovato - 98121-5758
06/12 - Arthur Henrique B. C. G. - 3424-7918
            - Felipe Servignini Mendes - 99638-7718
            - Kátia Lopes Gonçalves Costa - 99662-0387
            - Maria Eduarda Almeida Silva - 99627-1274
            - Renzo Lange Barbosa
              - Roberta Patrícia C. R. R. da Silva - 3423-0736
07/12 -Afonso Nelvo Rocha Moura - 99972-0450

‘‘Ensina-nos a contar os nossos dias, 
para que alcancemos coração sábio’’ 

- Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!

CULTO DA VIGÍLIA

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

PROJETO ANA 

DIA DA ENTREGA DOS DÍZIMOS

Neste Domingo, teremos a Ceia do Senhor. Deve-
mos nos preparar examinando os nossos corações 
quanto aos nossos pecados e nescessidade, perdo-
ando a quem devemos perdoar. “Isto é o meu corpo 
oferecido por vós; fazei isto em memória de mim.” 
Lc 22.19b

No segundo domingo do mês é o dia da entrega 
dos nossos dízimos. O Dízimo é estabelecido por 
Deus ao seu povo como parte de nosso culto e obe-
diência a Ele. Todas as coisas pertencem a Deus 
por um direito de criação e Deus ordena que seja 
devolvido a ele os dízimos, 10% de nossos rendi-
mentos. O Dízimo também é uma benção para o 
crente. Deus nos faz promessas maravilhosas nesta 
área de nossa vida. De forma que os dízimos são 
do Senhor, jamais devemos retê-los conosco, pois 
conosco não fi cará. É do Senhor. Seja um dizimista 
fi el e desfrute as bênçãos que Deus tem para os seus 
fi lhos nesta área de nossa vidacom Ele.

CEIA DO SENHOR
DIA DA BÍBLIA - 2º DOMINGO

No próximo domingo é o Dia da Bíblia. Vamos ce-
lebrar com alegria esta data. Lembrando que este 
dia foi criado para que seja dada ênfase na leitu-
ra da Palavra de Deus. Para falar da importância 
da Bíblia na formação dos nossos fi lhos, para ali-
mentarmos a nossa fé e a nossa comunhão com o 
Senhor. Quem leu a Bíblia toda este ano? Quem 
conseguiu chegar ao fi nal do Livro? A Bíblia é a 
Palavra de Deus. Quem dela se alimenta cresce 
espiritualmente e quem nela crê tem o coração 
alimentado na esperança das bem-aventuranças 
eternas. Quem não se alimenta da Palavra, morre 
lentamente! Leia a sua Bíblia e ouça o Espírito fa-
lando pelas Escrituras, pois ela é a Palavra revelada 
do nosso Deus. 

O Natal de 2018 está próximo, e o nosso CADA 
DIA de Natal já está disponível, com mensagens 
maravilhosas. Cada família ganhará um exem-
plar, que será entregue pelos Diáconos, após o cul-
to. Lembrando que é um material evangelístico, se 
os irmãos desejarem adquirir unidades extras, para 
presentear amigos e família, será possivél compra-
-los pelo valor de R$ 3,00 cada (adquirindo mais 
que 4 sai por R$ 2,50 cada).

CADA DIA DE NATAL 

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos 
os diáconos para a reunião mensal, que ocorrerá 
nesta terça-feira dia 04/12 às 19h30’ nas depen-
dências da igreja.

AVISOS

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL



“Assim, ao Rei Eterno, imortal, invisível, Deus único, 
honra e glória para todo o sempre. Amem” (I Tm.1:17)

- Prelúdio: Instrumental
1. Cantem louvores ao Senhor
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Is.12 (juntos)
- Hino: “Linda melodia” – n.104 - HNC
2. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece
- Leitura Continuada das Escrituras: Eclesiastes Cap.1
- Recepção de novos membros (Bianca – Jairo, Valde-
cir, Liamara e Gustavo)
- Ceia do Senhor – I Cor.11:17-34 (hinos: Pão: n.32; 
vinho: n.269)
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) - entrega dos 
dízimos e ofertas
- Oração com o Diácono
- Oração com as crianças 
3. Quem tem ouvidos... ouça o Espírito
- Mensagem da Palavra de Deus
- Oração Pastoral - (intercessão pelo povo de Deus)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice
-----------------------------------------------------
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

PROGRAMA DO CULTO CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTA

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Werley
Terça-feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson
Quarta-feira: 8h - Rev. Ildemar  /14h - Rev. Wanderson
Quinta-feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson 
Sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar /   08h - Rev. Wanderson   

Hoje: Domingos, Leopoldo, João, Tiago e Rodrigo
Suco: João e Rodrigo 
Recolher Dízimo: Domingis e Tiago
Agradecimento pelos Dízimos: Domingos 
Próximo: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar
Suco: Adauton e Fernando 
Recolher Dízimos: Aparecido e Jucemar
Agradecimento pelos Dízimos: Aparecido 

Hoje: Milton e Mary  / Próximo: Reneval, Ana e Andressa

Piano - Manhã: Eliane          Piano - Noite: Lenita
Vocal - Manhã: Elsa               Vocal - Noite: Cenilse

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

Domingo: 9h Escola Dominical - 19h Culto
Segunda a Sexta : 07h15min - Reunião de Oração 
Quarta-feira: 19h30 - Estudo Básico de Teologia 
Sábado: 20h - Culto de Jovens e Adolescentes 

Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Todos os Preb.
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: ***/ Liturgia: Presb.José Nelvo

Mensagem: Rev. Werley  
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Werley / Liturgia: Presb. Arnaldo

Berçário Templo: Cida  
Próximo: Sôlange
00 a 02 ano: Jivanete e Alana 
Próximo:  Cláudia e Nicy
3 a 4 anos: Ana Carolina e Giovanni 
Próximo:  Th ais e Fabiana
5 a 9 anos: Lucas e Carolina  
Próximo:  Costa e Maria Vitória 

Manhã: Lívia                     Noite: Lívia 01/12 e 02/12-  Igreja Jesus é o Rei  
06/12- Escola da Missão Caiuá
09/12 - Almoço do Coral
15/12 - Sara Nossa Terra 


