
         No dia 09 de julho se comemo-
ra na IPB o Dia do Diácono. Registro 
aqui nossa gratidão a Deus pela vida 
dos diáconos de nossa igreja. Sempre 
dedicados, perseverantes e trabalha-
dores. A diaconia de nossa igreja é 
composta de 20 Diáconos atuantes e 
zelosos. A Deus toda glória.
 Você sabe por que essa data 
09 de julho? Essa data foi escolhida 
por ser aniversário da ordenação dos 
primeiros diáconos presbiterianos no 
Brasil. 
 A Igreja Presbiteriana do Rio 
de Janeiro, reunida no dia 02/04/1866, 
elegeu os primeiros ofi ciais daquela 
igreja. Os diáconos eleitos foram de-
vidamente instruídos e ordenados no 
dia 09 de julho de 1866. Em home-
nagem a eles a IPB adotou essa data 
como o Dia do Diácono. 
 “O diácono”, ofi cial da igreja 
instituído por iniciativa dos apósto-
los na igreja primitiva, desempenha 
até os dias de hoje um papel essencial 
na dinâmica e vida das igrejas presbi-
terianas.
 Esses homens são defi nidos 
na bíblia em alta consideração, como 
pessoas de boa reputação, cheias do 
Espírito e de sabedoria, respeitáveis, 

de uma só palavra e irrepreensíveis 
(Atos 6). Paulo afi rma em 1Tm.3.13 
“que aqueles que desempenharem bem 
o diaconato alcançam para si mesmos 
justa preeminência e muita intrepidez 
na fé em Cristo Jesus.” Ninguém de-
sempenhou melhor essa função do 
que o próprio Cristo, que não veio 
para ser servido, mas para servir e 
dar a sua vida por resgate de muitos.
 João Calvino deu grande im-
portância ao diaconato em seus estu-
dos, e enfatizou o valor do trabalho 
assistencial e de amparo aos necessi-
tados, bem como o bom preparo es-
piritual dos ofi ciais que, segundo ele, 
devem possuir grande conhecimento 
da fé cristã para o conforto espiritu-
al dos atendidos. Os diáconos levam 
ajuda material e espiritual.
 Conforme a Constituição da 
IPB (Art. 25), a Igreja exerce suas 
funções na esfera da doutrina, gover-
no e benefi cência, mediante ofi ciais 
que se classifi cam em ministros do 
Evangelho ou presbíteros docentes, 
presbíteros regentes e diáconos (nes-
sa ordem). Esses últimos são eleitos 
pela igreja para dedicarem-se espe-
cialmente à arrecadação de ofertas 
para fi ns piedosos, ao cuidado dos 
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pobres, doentes e inválidos e à ma-
nutenção da ordem e reverência nos 
lugares reservados ao serviço divino 
(Art. 53).
 Nossa oração é que Deus 
abençoe toda a nossa Junta Diaconal, 
dando a cada diácono o privilégio de 
serví-Lo com integridade, perseve-
rança, unção e reverência. Que cada 
membro respeite e ame os diáconos 
da Igreja. Que as crianças aprendam 
a respeitar os diáconos em suas fun-
ções e saibam que eles são os minis-
tros da ordem do culto, ou seja, eles 

zelam pela reverencia a Deus e a de-
voção do culto.
 Que Deus abençoe as esposas 
e filhos de nossos diáconos e supra 
todas suas necessidades material e es-
piritual. Os Diáconos cuidam da igre-
ja e Deus cuida dos Diáconos. 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

JULHO
Dia Nacional do Adolescente

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

28/07 **
AGOSTO

UMP - IV Semana Teológica

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

02 a 03/08 **

CONSELHO DA IGREJA
O Conselho da Igreja reunido nesta terça-feira, dia 09 de julho, tratou os seguintes assuntos:
1. Registrou o falecimento da irmã Reacilva Stein Arruda (Da. Nenén) ocorrido no dia 01 de julho 
de 2019, e louva a Deus pela sua vida; 
2. Admissão de membros: Marcou para terça-feira, dia 16/07, às 19h o exame dos seguintes can-
didatos à Pública profissão de fé: Vitor Bachi, Paulo Henrique, Renato Junior, Fabiula Araújo (Pri-
meiros Passos). Também os irmãos: Jânio Cabreira, Aline da Silva Espindola Cabreira, Alice Silva 
Cabreira, para ser recebido por jurisdição a pedido. 
3. Relatório financeiro: O Conselho recebeu e analisou o balancete da tesouraria do mês de junho, 
estando o mesmo em perfeita ordem e fixado no rol de entrada do templo para dar publicidade;
4. Aspirante ao Sagrado Ministério: Jander Alexandre da Silva Viana – Examinou e recebeu como 
aspirante ao Sagrado Ministério. Orientou o aspirante quanto aos trabalhos da igreja e nomiou a 
Congregação da Vista Alegre para os seus trabalhos, ao lado do Pastor Adonias, e o coloca sob ob-
servações do conselho e da igreja.
5. Pastorado 2020: O Conselho conversa com os Pastores Adonias Feitosa e Evandro Modesto de 
Pinho, ambos pastores colaboradores nos trabalhos da Igreja, que exercem a Capelania do Hospital 
Evangélico e da Escola Erasmo Braga, e mantem o convite para permanecerem na equipe pastoral da 
Igreja, com indicação do Pastor Titular, e resolve enviar oficio ao presbitério informando o acordado. 
6. Comunicações ao Conselho: A) Secretaria presbiterial de UCPs, sobre treinamento de equipe de 
trabalho: “Mão e coração”, o Conselho autoriza o presbítero Rogerio a organizar equipe para parti-
cipar do evento e a igreja irá custear as despesas para incentivar a participação; b) Dr Raul Espinosa 
solicita a cessão do salão para reunião com os Médicos do hospital da vida dia 10/07,19h, atendido 
pelo Conselho; c) Escola Vital brasil: solicita o templo para a formatura de alunos no dia 20 de setem-
bro 2019. Não atende por conflito de datas com outras programações da igreja; d) Oficio do exército 
: solicita a cessão do salão social e salas  da Igreja para comissão de seleção de jovens no período de 
19/08 a 13/09/2019 o conselho autoriza  uso das salas e salão da igreja. e) Simpósio da EBD:  Recebe 
e aprova o Simpósio nos dias 13 a 15 de setembro e parabeniza os organizadores; f) EBF: registra 
com alegria a Escola Bíblica de férias nos dias 01 a 04 de julho com participação de 200 crianças e 60 
monitores.
7. Reunião do Sínodo - Registro a reunião do Sínodo que será realizado nos dias 12 e 13 de julho 
na igreja do Bairro Amambai em Campo Grande e que o Pr. Ildemar, Pr. Adonias e o Presb. Nelvo 
estarão presentes. 
8. Viagem da UPA: O conselho resolve ajudar nos custos da viagem de orientadora; “Edificarei a 
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”.



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

14/07 - Nadir Alves da Silva - 3423-0259
15/07 - Carlos Henrique R. d. Figueiredo - 98136-9046

   - Saulo França Brum - 99976-6861
16/07 - Alisson Fernandes Carneiro - 99909-8362
17/07 - Renato José de Lima - 99622-7731
18/07 - Virgínia d. O. Carvalho Alencar - 99972-2564
19/07 - Brenda Meireles Postaue - 99285-8937

     - Jilsinéia Servignini Pegoraro - 98171-1699
20/07 - Elias Mota de Souza - 99874-5688

O Rev. Ildemar convoca para esta terça-feira, 
dia16/07, às 19h, o Conselho da Igreja e os 
candidatos à Publica Profi ssão de Fé que serão 
avaliados.

LIVROS À VENDA

AVISO UCP E UPJ

O Rev. Ildemar e o Presbítero José Nelvo estão 
participando da XIII Reunião Ordinária do Sí-
nodo de Mato Grosso do Sul na Igreja Presbite-
riana do Bairro Amambaí em Campo Grande.

AGENDA PASTORAL 

PÚBLICA PROFISSÃO DE FÉ

PROJETO JÓ

PROJETO ANA

Convocamos todos os pais 
de nossa igreja para orarmos 
por nossos fi lhos, terça-feira 
dia 16/07 às 19h30m na 
igreja. Assuma o Compro-
misso de juntamente, com 

outros pais,orar por sua família e lembre- se: “Se 
não orarmos por nossos fi lhos, quem há de fazê-lo?”

Hoje é dia de entrega dos dízimos e ofertas. Deus 
estabeleceu o Dízimo quando Abraão voltou vi-
torioso de suas guerras (Gn.14.20). O Dízimo é a 
décima parte de tudo o que o homem recebe. O 
Dízimo foi estabelecido por Deus como parte de 
nosso culto e de nosso relacionamento com Ele. 
Dízimo é adoração, é mandamento de Deus. Não 
é sobra, é primícias, não é um peso, é uma benção. 
Seja um dizimista fiel!

“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 indivi-
dual e diariamente por seus filhos de oração. Mãe, ore 
por seu filho! Se você não conhece este projeto venha 
e participe conosco. Terças-feiras às 19h, na igreja.

Informamos que estão à venda livros com temas 
variados da editora Monergismo. Eles estarão dis-
poníveis no balção de informações para os irmãos 
que tiverem interesse de adquiri-los.

DÍZIMOS E OFERTAS

Comunicamos que a UCP e UPJ entraram em 
recesso. A UCP retornarão as atividades no dia 
27/07 e a UPJ no dia 03/08. 

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! 

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



I. Préludio instrumental
II. Saudações à Igreja
III. Cântico (M.M.)
IV. Adoração
*oração de adoração
*Leitura bíblica Sl 84
* Hino “Rei sublime” nº 19 HCN
V. Contrição
* Leitura continuada da Bíblia: 1ª Cor 5
* Hino “Perdão” (ao som do piano) nº 71 HCN
* Oração silenciosa, quebra do silêncio pela ora-
ção do liturgista 
VI. Entrega de dízimos e ofertas
* Leitura Bíblica de Malaquias 3:8-10
* Hino “As muitas bênçãos” nº 63 HCN
* Oração de consagração dos dízmos e ofertas 
VII. Louvor e Adoraçaõ (M.M.)
VIII. Edifi cação
* Mensagem da palavra de Deus Atos 16 / Três 
Encontros com a graça
* Oração pastoral
* Benção Apostólica
* Amém Triplece 
 • Apresentação dos Visitantes;
 • Comunicações da Semana;
IX. Poslúdio Instrumental

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 

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

Hoje: Lenice e Andressa                  Próximo: Nelvo e Líbia

Piano - Manhã: E. de Louvor      Piano - Noite: Lenita
Vocal - Manhã: E. de Louvor      Vocal - Noite: Elsa

Mensagem: Rev.  Evandro /  Liturgia: Presb. Reneval 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Rogério

Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Eliberto
RÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. José Nelvo

Berçário I Templo: Joice   - Próximo: Sônia
Berçário II: Zelma e Jivanete
Próximo: Deise, Caroline e Roberta
02 a 03 ano: Karlla e Rebeca 
Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Elaine e Ana Laura
Próximo: Andressa, Lorrainy e Yasmin
7 a 10 anos: Nelvo 
Próximo: Maria Madalena

Manhã: Mariana                          Noite: Mariana

Segunda-feira -Tempo de Graça: Rev. Evandro 
                           - Líder: Francisco Salles19 à 20/07 -  Igreja Novo Olhar               26 e 27/07 - UPA

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
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”                                                                             3º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO AOS DE FORA 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 22: Três Encontros com a graça
Texto Básico: Atos 16: 11-34
Introdução: Deus usa alguns meios incomuns 

para levar as pessoas à salvação. Charles Spurgeon 
fala de um homem que uma vez foi a uma Igreja 
para ouvir somente as músicas, mas ele não queria 
ouvir a pregação. Então, assim que o pastor come-
çou a falar, o homem colocou os dedos nos ouvidos. 
Mas depois de um tempo, um inseto pousou em seu 
rosto, e ele teve que tirar um dedo do ouvido para 
removê-lo. Assim que ele fez, o pastor disse: “Aquele 
que tem ouvidos para ouvir, ouça”. O homem ouviu, 
e Deus o encontrou naquele momento para a con-
versão de sua alma. (Sermões de Spurgeon).

Talvez não tenhamos histórias como essa aqui 
hoje, mas, se parássemos para ouvir cada um, ouvi-
ríamos maneiras muito diferentes pelas quais Deus 
trabalhou para levar cada um de nós à salvação. Nos-
so texto a leitura nos mostra três pessoas muito di-
ferentes que tiveram diferentes encontros com Deus. 
Não podemos ter certeza de que a segunda pessoa, 
a escrava, realmente foi salva, já que o texto não diz. 
Mas podemos esperar que ela tenha sido salva, já 
que Deus a livrou das forças demoníacas. Mas esses 
três encontros com Deus nos ensinam que…

Deus providencialmente trabalha para atrair 
pessoas muito diferentes para Si através do mesmo 
evangelho.

Esses três encontros podem parecer insignifican-
tes, mas na verdade eles foram o começo de um mo-
vimento que mudou a história do mundo. Esse foi o 
começo do cristianismo na Europa e sua influência 
mudou o mundo. Esses três encontros devem nos 
encorajar a sermos fiéis em compartilhar nossa fé 
ao vermos como Deus usa o evangelho para salvar 
pessoas diferentes.

1. Deus trabalha através de Sua providência 
para atrair pessoas diferentes em diferentes cir-
cunstâncias para Si mesmo.

A providência de Deus refere-se ao fato de que 
Ele está soberanamente trabalhando nos bastido-
res, mesmo quando não estamos cientes disso, para 
trabalhar todas as coisas segundo o conselho de Sua 
vontade. Em outras palavras, nada acontece por aca-
so, mesmo que nos pareça ser por acaso. Certamen-
te a salvação de uma alma, a quem Deus predesti-
nou para a salvação antes da fundação do mundo 
(Efésios 1: 4-5), não é deixada ao acaso!

Aqui neste capitulo temos três encontros provi-
denciados por Deus com sua graça.

1 – Lídia – vs. 14 – 15.
2 – A adivinhadora – vs. 16 – 18 
3 – O carcereiro – vs. 27 – 34 
Não é interessante que o Senhor escolheu esses 

três tipos muito diferentes de pessoas para formar o 
núcleo da igreja embrionária em Filipos?

 Lídia não começou uma igreja que buscava em-
presários como ela. A escrava não se juntou à igreja 

de moradores de rua. E o carcereiro não se juntou 
à igreja de militares alcançados por Jesus. Todos 
eles tiveram que aprender a aceitar e amar uns aos 
outros na mesma igreja em Filipos. O Senhor ope-
ra por meio de sua providência para atrair pessoas 
muito diferentes, de diferentes formações, a si mes-
mo, e quer que aprendam a amar umas às outras 
como testemunho ao mundo de sua graça salvado-
ra. E mesmo que essas três pessoas fossem muito di-
ferentes, foi o mesmo evangelho que salvou a todos.

2. Deus usa o mesmo evangelho para salvar as 
pessoas, não importa quão diferentes elas sejam.

Deus providencialmente orquestrou as circuns-
tâncias que levaram à salvação dessas pessoas, mas 
seus mensageiros tiveram que entregar fielmente a 
mensagem. Alguns dirão: “Se a salvação é totalmen-
te do Senhor, então Ele salvará quem Ele quiser, e nós 
não temos que fazer nada.” Isso é uma perversão da 
Escritura! O meio normal de Deus de salvar as pes-
soas é usar Seus servos para proclamar “o caminho 
da salvação” (16:17) para aqueles que Ele pretende 
salvar.

A. Devemos buscar todas as oportunidades para 
proclamar o evangelho, tanto através de nossas pa-
lavras como através de nossas vidas.

B. Satanás procura impedir o evangelho por meio 
de suas estratégias sutis.

C. O evangelho sempre se centra na pessoa de Je-
sus Cristo e na fé somente nele como o caminho da 
salvação.

3. Aqueles que ouvem o evangelho podem res-
ponder com fé ou rejeitá-lo por causa da dureza 
de seus corações.

A. DEUS ABRE O CORAÇÃO DE ALGUNS 
PARA RESPONDER COM FÉ.

O Novo Testamento é claro que, se crermos em 
Jesus Cristo como Salvador e Senhor, não é porque 
fomos tão brilhantes a ponto de tomar essa decisão. 
É porque Deus graciosamente abriu nossos corações 
para responder. A fé salvadora é o dom de Deus 
(Atos 11:18; Efésios 2: 8-9; Fil. 1:29).

B. OUTROS REJEITAM O EVANGELHO POR 
CAUSA DA DUREZA DE SEUS CORAÇÕES.

Aqueles que rejeitam Jesus Cristo não podem cul-
par a Deus por não ter aberto o coração ao evange-
lho. Eles são responsáveis por seu próprio pecado. 
Deus não lhes deve a salvação. Se perecem, perecem 
porque são “obscurecidos no entendimento, excluídos 
da vida de Deus, por causa da ignorância que há ne-
les, por causa da dureza do seu coração; e eles, tendo 
se tornado insensíveis, entregaram-se à sensualidade, 
para a prática de todo tipo de impureza com ganân-
cia” (Efésios 4:18 e 19).

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Existe algo como sorte? Como podemos saber 

que todas as coisas são ordenadas por uma Provi-
dência sábia e amorosa?


