
 O pastor Wayne Cordei-
ro, da New Hope Chris-

tian Fellowship de Honolulu, Havaí, 
contou aos seus fiéis um pouco do 
que ele viu em uma viagem à China, 
onde conheceu homens e mulheres 
cristãos que vivem sob a ameaça do 
governo comunista que lidera o país.
 O pastor conseguiu treinar 22 
cristãos de Hunan para serem líderes 
naquele país, a reunião aconteceu em 
um quarto de hotel pequeno e sem 
sofá suficiente para que eles se assen-
tassem.
 Cordeiro estava preocupado 
com o que poderia acontecer com 
ele, caso fosse pego pelas autoridades 
chinesas ministrando para cristãos. 
“Bem, você será deportado em 24 ho-
ras e nós vamos para a prisão por três 
anos”, disseram os cristãos chineses.
 Para essa reunião, o pastor 
levou 15 Bíblias, então algumas pes-
soas ficaram sem. Uma das mulhe-
res presentes entregou seu exemplar 
para quem não tinha e o pastor Cor-

deiro então percebeu que ela tinha o 
capítulo de II Pedro decorado.
 Ao questioná-la, o pastor en-
tendeu que aquela mulher já foi presa 
e lá dentro da prisão ela pode decorar 
a Bíblia através de pequenos papéis 
que eram escritos e escondidos pelos 
cristãos presos. “Nós memorizamos 
isso o mais rápido possível, porque 
mesmo que eles possam levar o pa-
pel embora, eles não podem pegar o 
que está escondido em seu coração”, 
declarou a mulher, segundo informa-
ções do Faithware. 
 Ao voltar para o seu país o 
pastor fez uma comparação entre os 
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cristãos chineses e os cristãos ameri-
canos. Ele entende que, enquanto os 
chineses ficam 13 horas em um trem 
para participar de um treinamento, 
os americanos não ficam nem mesmo 
uma hora dirigindo para ir à igreja.
 Ele também fala sobre o con-
forto, tem pessoas que criticam a es-
trutura da igreja, enquanto aqueles 
cristãos chineses ficaram três dias 
assistindo a um curso sentados no 
chão.
 “No meu país, temos uma mé-
dia de 2 bíblias por família, não lemos 
nenhuma delas. Vocês, dificilmente 
tem bíblias, então as memoriza em 
pedaços de papel”, declarou o pastor. 

(site: gospelprime.com.br) 
 Gostaria de desafiar os irmãos 
a: Orarmos pelos cristãos da China e 
da Coreia do Norte; a decorar textos 
da Bíblia como exercício de piedade 
cristã; a ofertarmos para as missões 
com muita dedicação, e assim par-
ticiparmos da Missão de Deus no 
mundo. Ainda que distante de cris-
tãos que sofrem por causa de sua 
fé, somos um só corpo com eles em 
Cristo.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

JUNHO
Conferência Fiel de Jovens

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

20 a 23/06 **
JULHO

EBF
ECC - Festiva de Casais

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

01 a 04/07
20/07

13h às 17h
**

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - EBF

VISITA MISSIONÁRIA

Está chegando nossa Escola 
Bíblica de Férias (EBF), que 
acontecerá nos dias 01 a 04 
de julho, entre 13h30m às 
17h. O tema este ano será 
“Mãos a Obra”, que trata-
rá a Vida de Neemias. As 
vagas são limitadas e res-
tritas a crianças de 4 a 10 
anos. Será cobrada uma 
taxa no valor de R$ 30,00. 

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas 
com os organizadores ou na secretaria da igreja.

Estão abertas as inscrições para a IV Semana Teo-
lógica, que acontecerá nos dias 02 e 03/08, nas de-
pendências da igreja. O preletor será o Dr. Marcos 
Eberlin, que tratará o tema “Fomos Planejados?”, 
o qual pretente abordar como a fé e a ciência não 
são opostas entre si, podendo ambas caminharem 
juntas. As inscriçãos são limitadas e podem ser 
realizadas até o dia 29/07, pelo site: https://forms.
gle/593Xc8NB1dtRagUo9. O valor é de R$ 15,00 
por pessoa e crianças de até 10 anos não pagam, 
porem, é nessário que façam a inscrição, pois, terá 
uma programação especial para elas. O evento é 
aberto a toda a igreja não apenas para os jovens. 
Participem! 

Dia 09/06 o Conselho Missionário visitou o Cam-
po da Missão Caiuá na Aldeia Teiquê em Caara-
pó, para prestar auxílio ao casal de missionários 
Emerson e Cleide. Realizou-se ali, a Escola Bíblica 
Dominical,  com almoço e logo após, foram entre-
gues à família, uma cesta básica e materiais evan-
gelísticos. Oremos pelo trabalho desses irmãos!

IV SEMANA TEOLÓGICA

Comunicamos que houve mudança na data de 
realização do Bazar, o qual, fi cará para o segun-
do  semestre, pois, não foi possível a realização 
do mesmo. A data ainda não está defi nida, mas 
continuaremos recebendo doações.

BAZAR MISSIONÁRIO



AVISOS

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. Durante o culto mantenha o celular desligado!

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

- Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

17/06 - Átila Nunes Calumby - 9208-5114
 - Júlio Cezar Moreti - 99952-8784

18/06 -Aurélio Luciano P.  Bonatto - 99935-3448 
     - Flordelice Servignini Mendes - 3421-0817

19/06 - João Marcos Rodrigues Lemos - 99972-9188
21/06 - Elisângela P.  d. N.  Ferreira - 996983244

    - Hélder Gonçalves Bezerra - 99971-2445

As SAFs estão vendendo 
pizzas de calabresa no 
valor de R$25,00 cada. 
Contamos com a ajuda e 
a colaboração dos irmãos 
na compra das pizzas. O 
dinheiro arrecadado será 
utilizado para efetuar o 

pagamento do ônibus, para Encontro Regio-
nal em Cuiabá, que ocorrerá nos dias 30/08 a 
01/09. Os ingressos podem ser adquiridos com 
a Roseli ou Diana. As pizzas serão entregues no 
dia 13/07 das 14 às 16h, aqui na Igreja. 

A liderança do Ministério de Casais agradece a to-
dos que contribuíram na organização e participal-
çao no Jantar do Dia dos Namorados. Tivemos  a 
presença de aproximadamente 90 casais no  Salão 
Social da Igreja. A Deus toda honra. 

A Guarda Mirim realizará no dia 13/07 uma 
Pastelada. Serão vendidos pastéis fritos na 
hora e também para fritar em casa, no valor de 
R$2,00 cada. Local: Rua José Roberto Teixera, 
Jardim Flórida, no Seleta. Horário: 14h às 18h. 
Ingressos à venda na secretaria da igreja. 

CEIA DO SENHOR
Hoje pela manhã, celebraremos a Ceia do Se-
nhor. Prepare seu coração para este momento 
tão sublime e, durante a ceia, refl ita nestas pa-
lavras: “No momento em que os comungantes 
estão tomando, comendo e bebendo o pão e o 
vinho, eles devem todos conduzir os pensamentos 
para a morte de Cristo... Não se deve fazer nada 
no espaço de tempo entre o receber o sacramento, 
nada além de pensar naquilo que se está fazendo, 
ou seja, lembrar a morte de Cristo.” JEREMIAH 
BURROUGHS, um dos teólogos da Assem-
bléia de Westminster.

Todas as irmãs estão convocadas para a reunião 
plenária da SAF, que será nesta terça-feira, dia 
18/06 às 20h, após a reunião do Projeto Ana. 
Convidamos todas as mulheres da igreja a faze-
rem parte deste trabalho. É uma bênção!

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-fei-
ra dia 18/06, o Sr. Samuel Morais Pinto, às 15h, 
na Rua Alvício Martins Viana, nº 2365, Izidro 
Pedroso. Conheça o trabalho deste ministério, 
que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja. Participe!

SAF - REUNIÃO PLENÁRIA

VASO NOVO

PASTELADA DA GUARDA MIRIM

 BOLSAS NO COLÉGIO ERASMO BRAGA
Nossa Escola está oferecendo 07 Bolsas de Estudo 
com 100% para crianças na sede da Escola.
Requisitos para bolsa:
- Estar dentro do perfil sócio-econômico (Ren-
da per capita de um salário mínimo e meio por 
pessoa da casa);
- Ter boas notas;
Vagas disponíveis para:
3º ano  - matutino e vespertino;
4º ano – matutino e vespertino;
5º ano – vespertino.

NOTA DE AGRADECIMENTO

Informamos que estão abertas as inscrições 
para o Curso de Noivos. Os interessados devem 
procurar a secretaria da igreja. 

o Sínodo de Mato Grosso do Sul (S.M.S) estará 
reunido nos dias 12 e 13 de Julho nas dependên-
cias da Igreja Presbiteriana do Bairro Amambaí, 
em Campo Grande. Rev. Ildemar participará da 
reunião juntamente com os demais representan-
tes do PRDO. 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO S.M.S

AÇÃO ENTRE SAFS DO PRDO 

CURSO DE NOIVOS



Culto de adoração ao Senhor
(3º. Domingo- Culto missionário com ofertas missionárias)

“Ide e pregai”

- Prelúdio: Cântico Congregacional
I. Bendize, ó povos, o nosso Deus
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Sl.66
- Hino: “A mensagem real” - n.288 HNC

II. A Tua Palavra é a Verdade
- Leitura continuada das Escrituras: I Cor.1
- Oração de Confi ssão
- Batismo Infantil: Isabelle (fi lha de Liamara e Mauro)

III. Adoração e Consagração
- Leitura: Ml.3:10-12 – “Trazei os Dízimos...” e ofertas 
missionárias
- Cântico: “De todas as tribos” (M.M)
- Oração de gratidão (Conselho Missionário)
- Cânticos de Louvor (M.M)
- Oração com as crianças

IV. Prega a Palavra
- Mensagem da Palavra de Deus (Rev. Balbino)
- Hino: “A chamada fi nal” – n.297 HNC
- Oração Pastoral - gratidão a Deus
- Benção Apostólica
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

PROGRAMA DO CULTO

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES

AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev.  Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Edson, Gilson, Valter e Wanderburgo
Suco: Gilson e Valter
Recolher Dízimos: Edson e Wandemburgo
Agradecimento pelos Dízimos: Wanderburgo
Próximo: Domingos, Leopoldo, João e Rodrigo
Suco: João e Rodrigo
Recolher Dízimos: Domingos e Leopoldo 
Agradecimento pelos Dízimos: Domingos

Hoje: Lenice e Andressa          Próximo: Roseli e Maria

Piano - Manhã: Vitor            Piano - Noite: Lenita
Vocal - Manhã: Elsa              Vocal - Noite: Fabiana

Mensagem: Rev. Ildemar /  Liturgia: Presb. Arnaldo
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Evandro / Liturgia: Presb. Carlos 

Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Rogério
RÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Adair

Berçário I Templo: Sônia - Próximo: Joice
Berçário II: Débora e Marinês - Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 ano: Karlla, Carolina e Fábio
Próximo: Th ais e Karine 
4 a 6 anos: Cláudia e Lorrainy 
Próximo: Elaine, Jeff erson e Munique
7 a 10 anos: Madalena - Próximo: LucasManhã: Mariana                   Noite: Mariana

Segunda-feira -Tempo de Planos: Rev. Wanderson
                            - Líder: Adauton
        - Tempo de Semear e Colher: Rev. Evandro 
        - Líder: Fernandinho15/06 - UPJ                               29/06 - Missão Caiuá 

19 à 20/07 -  Igreja Novo Olhar  

CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
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
Aparecido Cardoso Pereira (Vice-Presidente) – 99967-7778
Alexandre Lopes Batista de Paiva (Secretário) – 99204-1110
Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 3424-7918 / 98462-8913
Evaldo dos Santos - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
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 – 3424-1861 / 99863-4147
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
Valter Brasilino Lemos - 99972 2472
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: 19h30 - Culto de Jovens e Adolescentes 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL: “E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS”                                                                             2º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO AOS DE CASA 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 18: O VERDADEIRO INIMIGO 

DA EVANGELIZAÇÃO*.
Texto Básico: Efésios 6.10-20
Recordando Conceitos: no último estudo vimos 

que a tarefa de evangelizar não é exclusividade de 
uma “elite religiosa”, antes, é dever de todos os crentes 
conforme observamos a vida e prática da Igreja no 
Novo Testamento. Hoje voltaremos nossos olhos para 
nosso grande adversário na tarefa evangelística. 

O grande truque de Satanás para impedir o 
avanço do evangelho é apontar falsos inimigos e 
postular alternativas falsas. Os homens, em sua 
cegueira causada pelo pecado, seguem com avi-
dez, pois estão simplesmente muito dispostos a 
acreditar que o verdadeiro vilão sempre é alguma 
outra pessoa (não eles mesmos) e que o verda-
deiro poder é alguma força impessoal ou proces-
so histórico fora do nosso controle. A reação de 
Adão e Eva no jardim após a queda ilustra esse 
“empurra-empurra” moral. O verdadeiro inimigo 
do homem é Satanás e os “principados e potesta-
des” sob seu controle (Ef. 6.12). A verdadeira li-
bertação sempre significa, antes de tudo, romper a 
escravidão do pecado no nível pessoal pelo poder 
de Jesus Cristo (Ef. 1.7). Isso significa que indi-
víduos são “revividos” depois de estarem “mortos 
em seus delitos e pecados” (Ef. 2.1). A salvação co-
meça aqui: essa é uma porta estreita indispensá-
vel que Satanás deseja bloquear, pois é aqui que o 
homem morre para si mesmo, repudia Satanás e 
reconhece Deus como o soberano e Jesus Cristo 
como único caminho para Deus e, assim, para o 
reino de Deus- At. 4.12.

A tentação de aceitar deuses substitutos e sa-
tãs falsificados está sempre perante a igreja. Em 
vários períodos da história, a igreja tem sido en-
ganada, guerreando contra arqui-inimigos falsos. 
Quando a igreja aceita a definição de inimigo 
dada por Satanás, também logo adota as táticas 
de Satanás. A igreja deve ver com clareza suficien-
te a identidade do verdadeiro inimigo e discernir 
como e onde Satanás está agindo hoje. Ele traba-
lha em estruturas sociais, ideologias, movimentos 
e pessoas. Mas a igreja deve ver o inimigo por trás 
do inimigo para evitar faltas alternativas e uma 
falsa definição do problema. Ela não pode reduzir 
a fé a uma ideologia – mesmo que uma ideologia 
religiosa (um dos tipos mais perigosos) e, com 
isso, comprometer o próprio evangelho. Falsos 

inimigos induzem soluções falsas que, em geral, 
são a imagem reversa do suposto culpado. Assim, 
a igreja cai numa cilada, sendo levada a lutar no 
campo do inimigo com as armas dele.

É muito frequente a igreja deixar o mundo de-
finir a natureza da batalha. Se o comunismo ou o 
socialismo são vistos como “o” inimigo, os cris-
tãos são tentados a se dedicar sem reservas à livre 
iniciativa. Se o inimigo é o “capitalismo depen-
dente e o neocolonialismo”, os cristãos tornam-se 
reféns da ideologia neomarxista. Se o adversário 
é a globalização, os crentes podem se tornar isola-
cionistas ou nacionalistas. Se o perigo é um ponto 
de doutrina, os cristãos transformam a ortodoxia 
num cassetete e por aí vai.

A igreja deve sempre aceitar a definição que a 
Bíblia dá ao problema do homem e a identifica-
ção que ela faz do inimigo. A Bíblia deixa claro 
que o último inimigo a ser vencido é a morte - 1 
Co. 15.26 – o que deixa bem claro o seu tamanho 
em relação aos demais. A identificação deste ini-
migo pode ser um teste para a igreja. Todas as ide-
ologias, instituições, homens e movimentos são 
impotentes diante da morte. A igreja tem o alvo 
certo apenas quando sua guerra e luta levam à vi-
tória sobre a morte. “Que tipo de salvador ou deus 
seria alguém que não pode ou não quer salvar-
-nos da morte, do pecado e do inferno?”, escreveu 
Martinho Lutero. Se a igreja enxergar com clare-
za e agir com fidelidade, participará da vitória de 
Cristo sobre a morte literal, física, e obterá muitas 
vitórias para o reino ao longo do caminho. Mas se 
for enredada a lutar contra inimigos falsos, per-
derá seu poder redentor e ficará impotente diante 
das portas da morte.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• “A identificação deste inimigo [a morte] pode 

ser um teste para a igreja”. Partindo desse princí-
pio expresso pelo autor, de que forma podemos 
aplicar este “teste” em nossas vidas e na vida da 
igreja?

• Na sua opinião, quais tem sido os principais 
“falsos inimigos” que têm sido colocados por sata-
nás para atrapalhar a vida da igreja?

*Texto extraído e adaptado do livro “A Comuni-
dade do Rei”, de Howard Snyder, publicado pela 
ABU Editora. 


