
 Quando Paulo escreveu a 
sua carta aos Filipenses 

eram tempos difíceis. Paulo estava 
preso em Roma. As lutas eram re-
nhidas. Os crentes eram novos na 
fé. Os inimigos da igreja eram ru-
des e perversos. E o Apóstolo assim 
orienta os crentes: “Fazei tudo sem 
murmurações nem contendas, para 
que vos torneis irrepreensíveis e sin-
ceros, filhos de Deus inculpáveis no 
meio de uma geração pervertida e 
corrupta, na qual resplandeceis como 
luzeiros no mundo” (Fp.2:14,15).
 Os crentes devem ser luzei-
ros no mundo. Jamais se renderem 
às corrupções de seu tempo. Jamais 
tomar os moldes e as caricaturas de 
sua geração, mas manter sempre 
o zelo por Cristo no meio em que 
vive.
 Não é a circunstância que faz 
você. Não é o meio que define as 
suas atitudes, mas a sua fé em Cris-
to é que define quem você é. John 
Locke estava equivocado quando 

disse que o homem é um produ-
to do meio, uma folha em branco, 
uma tábua rasa. Não obstante rece-
bermos alguma influência do meio 
em que vivemos, não é o meio quem 
define quem somos.
 Basta você olhar os exemplos 
da Bíblia. José no Egito recusou se 
entregar à mulher de seu patrão por 
causa do temor de Deus em seu co-
ração. Daniel e seus companheiros, 
na Babilônia, embora jovens e lon-
ge de suas famílias, recusaram se 
contaminar com as iguarias do rei 
por causa de sua fé e do temor de 
Deus em seus corações. Neemais, 
por causa do temor de Deus,  recu-
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sou ser um político corrupto, e se 
manteve fiel a Deus e ao seu povo 
em tempos difíceis. E tantos outros 
exemplos temos nas Escrituras de 
pessoas que não se deixaram cor-
romper em tempos difíceis e confu-
sos.
 E porque nós vamos nos dei-
xar corromper nestes tempos di-
fíceis? Jamais. Aquele que está em 
Cristo, foi feito filho de Deus, de 
propriedade exclusiva de Deus, para 
ser luz em tempos de escuridão. É 
nesse tempo que conhecemos os fi-
lhos de Deus sobre a terra. Eles fa-
zem a diferença. Eles não se deixam 
contaminar. Eles não se vendem. 

Eles são autênticos e livres.
 Isto nos ensina que nós não 
temos que nos conformar com este 
século. Não temos que nos render 
ao meio em que vivemos. Devemos 
ser uma voz que clama no deserto. 
Sermos irrepreensíveis filhos de 
Deus numa geração pervertida e 
corrupta. 
 Como está a sua fé? Está fir-
me em Deus, sem se contaminar? 
Lembre que você não é um produto 
do meio, você é luz nas trevas.

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

EBF 2019 - LANCHE 

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! 

Este ano, para evitarmos desperdício de alimen-
tos, resolvemos receber doações em dinheiro 
para quem desejar ajudar a Escola Bíblica de Fé-
rias. O dinheiro arrecadado servirá para com-
prarmos salgados e pães de queijo. Quem puder 
nos ajudar procure a Madalena ou a Crysthiany 
Renovato.

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

23/06 - Josemar Alves de Souza
   - Larissa Machado Azambuja - 99954-5147                     

              - Rodrigo Lange da Silva - 99996-0001
24/06 - Joana Costa da Silva Brasil - 99974-4457

  - Magaly Fernandes Vedovato - 99901-0405
        -  Rosimar Aparecida B. Yoshimura - 9605-3551

25/06  -  Célia M. de Oliveira Nelvo - 99971-8976 
    -  Pedro João Fengler - 98124-2201
    - Telma Martins Siqueira - 99886-9502

26/06 - Aparecido Prudente dos Santos - 98427-0915
27/06 - Linderval Augusto Monteiro - 98161-2955     
29/06  -  Lorenzo Andreatta Itamura

  - Pedro Colman Satorre - 99971-3855

A UPA estará ven-
dendo pizzas de ca-
labresa e mussarela 
no valor de R$ 25,00 
cada, que serão en-
tregues no dia 6 de 

julho. Pedimos a ajuda dos irmãos na compra 
das pizzas. O dinheiro arrecadado será usado 
para custear o acampamento que acontecerá em 
Pontal do Paraná nos dias 10 à 13 de outubro.

A Guarda Mirim realizará 
no dia 13/07 uma Pastelada. 
Serão vendidos pastéis fri-
tos 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. 

AGENDA PASTORAL

Convidamos todas as mulheres para participar 
da reunião departamental que acontecerá na 
próxima sexta-feira, dia 28/06.  Às 19h estare-
mos nos encontrando na Igreja, para irmos na 
irmã Maria do Socorro Gonçalves, que fi ca na 
Rua das Castanheiras, nº 890, Jardim Colibri. 
Participem! 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 25/06, o 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!

SAF - REUNIÃO DEPARTAMENTAL

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.

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. 

O Rev. Wanderson está acompanhando uma cara-
vana  de jovens que foram participar da Conferên-
cia Fiel de Jovens 2019, e  retornarão nesta madru-
gada. Oremoas por esses irmãos!

REUNIÃO ORDINÁRIA DO S.M.S

VENDA DE PIZZAS DA UPA

CURSO DE NOIVOS



Culto de Louvor e adoração ao nosso Trino Deus 

- Prelúdio: Cântico Congregacional

I. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia!
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Sl.150
- Hino: “Glória e coroação” - nº 52 HNC

II. Nós, porém, temos a mente de Cristo
- Leitura continuada das Escrituras: I Cor.2
- Oração de Confi ssão

III. Andai em amor, como Cristo vos amou 
- Leitura: Ef.5:1,2 – “Trazei os Dízimos” e ofertas 
missionárias
- Hino: “Alegria e Gratidão” – nº 55 - HNC
- Oração de gratidão pelos dízimos e ofertas
- Cânticos de Louvor (M.M) 
- Oração com as crianças

IV. Havia na Igreja de Antioquia profetas e mestres
 - Mensagem da Palavra de Deus - (At.13)
- Hino: “Espírito do Eterno Deus” – nº 86 - 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. Ildemar
Terça à sexta-feira: 8h - Rev.  Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Roseli e Maria                Próximo: Flávio e Clarice

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

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

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

Berçário I Templo: Joice    - Próximo: Sônia
Berçário II: Zelma e Jivanete 
Próximo: Deise, Caroline e Roberta
02 a 03 ano: Th ais e Karine  
Próximo:  Karlla, Ana Laura e Rebeca
4 a 6 anos: Elaine, Jeff erson e Munique 
Próximo: Andressa e Meire 
7 a 10 anos: Lucas
Próximo:  José Nelvo

Manhã: Lívia                         Noite: Lívia

Segunda-feira -Tempo de Bênção: Rev. Ildemar
                           - Líder:  Eliberto29/06 - 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 19: A Evangelização Busca a Diversidade.
Introdução: No último estudo aprendemos que 

o dever de evangelizar cabe a todos os verdadeiros 
cristãos e não apenas a uma “elite religiosa” da igre-
ja. Hoje veremos por que é importante que a Igreja 
do Senhor Jesus seja composta por uma variedade 
de povos, línguas e nações, respondendo a seguinte 
pergunta: Como a diversidade de povos promove a 
Glória de Deus?

Texto Básico: Salmo 96
1º. Há beleza no louvor que vem da unidade 

na diversidade. O salmo 96. 3-4 conecta a evan-
gelização das pessoas com a qualidade do louvor 
que Deus é merecedor. “Anunciai entre as nações a 
sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 
Porque grande é o Senhor e muito digno de ser 
louvado, temível mais que todos os deuses”. Obser-
ve a palavra “porque” e assim deduzimos que a be-
leza do louvor que virão ao Senhor da diversidade 
de nações são maiores do que aqueles que viriam 
a ele se o coro dos redimidos fosse culturalmen-
te uniforme. A razão para isso pode ser vista na 
analogia de um coro. A mais profunda beleza é 
sentida em um coro que canta em partes do que 
em um coro que só canta em uníssono. Isso revela 
por que há diferenças incontáveis entre as pesso-
as do mundo. Quando sua diversidade se unir em 
adoração a Deus, a beleza do seu louvor ecoará 
na profundidade e na grandeza da beleza de Deus 
muito mais extraordinariamente do que se os re-
dimidos pertencessem somente a uns poucos gru-
pos de pessoas diferentes.

2º.  A fama, a grandeza e o valor de um objeto 
de beleza aumentam em proporção à diversida-
de daqueles que reconhecem sua beleza. Se uma 
obra de arte é considerada excelente por um gru-
po de pessoas pequeno e de mesma opinião e por 
ninguém mais, a arte, com toda a certeza, não é 
verdadeiramente grande, porém, se uma obra de 
arte continua ganhando cada vez mais admirado-
res não somente por meio de culturas, mas tam-
bém de décadas e séculos, então sua grandeza é 
irresistivelmente manifesta. Assim, quando Paulo 
diz “Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos 
os povos o louvem” – Rm. 15.11 – ele está expondo 
que há alguma coisa acerca de Deus que é tão uni-
versalmente digna de louvor, tão profundamente 
bela, tão compreensivelmente valiosa e tão satis-
fatória, que encontrará admiradores apaixonados 
em todo grupo diverso de pessoas no mundo. A 
sua verdadeira grandeza será manifesta na am-
plitude da diversidade daqueles que percebem e 
apreciam sua beleza.

3º. A Força, a sabedoria e o amor de um líder 
são magnificados em proporção à diversidade 
de pessoas que ele pode inspirar para segui-lo 
com alegria. Se você pode liderar somente um 
grupo pequeno e uniforme de pessoas, suas qua-
lidades de liderança não são tão grandes como as 
que teria se pudesse conquistar seguidores de um 
grande grupo de pessoas muito diferentes. A últi-
ma oração do Salmo 96.3-4, mostra que devemos 
declarar a glória de Deus entre as nações porque, 
desse modo, ele mostrará sua superioridade sobre 
todos os outros deuses que fazem alegações pre-
tensiosas para guiar os povos. Quanto mais diver-
sos forem os grupos de pessoas que abandonam 
seus deuses para seguir o verdadeiro Deus, mais 
visível é a superioridade de Deus sobre todos os 
seus “competidores”.

4º. A Diversidade combate o orgulho. Ao fo-
calizar o alcance do evangelho a todos os povos, 
Deus eliminou o “orgulho etnocêntrico” de qual-
quer povo e colocou todos sob sua livre graça. É 
isso que Paulo está argumentando em Atos 17.26. 
É como se ele dissesse: “vocês atenienses, os bárba-
ros, os judeus e os romanos, todos vieram da mesma 
origem. E vocês vieram pela vontade de Deus, não 
por si próprios; e o tempo e lugar da sua existência 
estão nas mãos de Deus”. Toda vez que Deus ex-
pressa seu foco missionário sobre todas as nações, 
ele corta o nervo do orgulho etnocêntrico. É uma 
coisa humilhante descobrir que Deus não escolhe 
nosso grupo de pessoas por causa de algumas dis-
tinções de valor, mas, ao contrário, podemos do-
brar nossa alegria nele, sendo o meio de trazer to-
dos os outros grupos à mesma alegria. Humildade 
é para nós, o outro lado de render a Deus toda a 
glória. Significa que nos alegramos em sua graça, 
não em nossa bondade. Impulsionando-nos em 
direção a todos os povos, Deus está nos conduzin-
do a uma experiência mais humilde e profunda de 
sua graça e afastando-nos cada vez mais de nosso 
orgulho enraizado.  Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Vimos hoje que Deus é mais glorificado com 

a diversidade de povos convertidos ao Evangelho. 
Do ponto de vista de membro do corpo de Cristo, 
quais os benefícios dessa diversidade?

• O que você acha de Igrejas voltadas para seg-
mentos específicos (sufistas, skatistas, moradores 
de rua, etc). Elas contrariam a diversidade?

• Você sabe lidar com o “diferente” quando ele 
não te agrada?


