
 Como pastor da igreja quero 
parabenizar a mocidade local 

pela iniciativa da IV Semana Teológica, 
do tema escolhido e do preletor convi-
dado. Poucos membros têm a noção da 
importância e da dimensão deste assunto 
em nossos dias. Gostaria que toda a igre-
ja participasse dessa Conferência. 
 Seguem as razões: (Texto do Dr. 
Marcos Eberlin).
- A Teoria do Design Inteligente (TDI)
 Muito se tem falado sobre a Teo-
ria do Design Inteligente, e muitos boa-
tos correm por ai como por exemplo: “é 
religião disfarçada de ciência, um ataque 
à ciência e seus cientistas, coisa de cren-
te ignorante, etc”; pois os “cultos” já se 
renderam ao Big Bang e a Evolução, ou 
porque “Darwin era amigo de Deus” e sua 
teoria não precisa ser combatida.
- Quem é o Designer?
 A ciência é magnífi ca, sou cien-
tista, sou fã da ciência, e extremamente 
motivado e feliz por fazer parte de seus 
quadros. Mas como cientista, militante 
e racionalista de carteirinha, eu sei que 
a ciência tem limites, e muitos, e que só 
entendemos por completo a Vida e o 
Universo quando acrescentamos à Ciên-
cia o conhecimento imenso que nos traz 

a fi losofi a e a teologia.
 Quem acha que só a ciência traz 
conhecimento é um ser com pouca sabedo-
ria para perceber os limites da ciência e um 
ser com conhecimento limitado por esses 
limites. Os limites da ciência não nos per-
mitem, como cientistas, descobrir quem 
seria o designer. Não há como usar a meto-
dologia cientifi ca com esse objetivo.
 Sabemos que a obra foi de uma 
mente inteligente, sabemos descrever 
algumas características que essa men-
te deveria ter, mas quando nos pergun-
tam quem foi, a ciência se cala. Mas eu 
sei, felizmente, um pouco mais do que a 
ciência me ensinou, eu sei um pouco de 
fi losofi a e teologia, e eu, fora da TDI, se-
guindo o que a minha fi losofi a e minha 
teologia me ensinam, entendo que a me-
lhor inferência para o Designer é sim o 
Deus bíblico.
 É por isso que eu creio que a TDI 
é tão combatida, porque é a própria ci-
ência e seus métodos e seus princípios 
que detecta a ação de uma mente inteli-
gente como causa primeira do Universo 
e a Vida, sem qualquer preconceito ou 
predefi nição, porém não é a Ciência não, 
mas sim a boa fi losofi a e a teologia que 
fazem a descoberta mais importante.
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FOMOS PLANEJADOS?
A TEORIA DO DESIGN INTELIGENTE 



- O Preletor
  Marcos Eberlin, quí-
mico, pós-doutorado 
em Espectrometria de 
Massas. Atualmente é 
professor titular MS-6 
da UNICAMP, onde 
fundou e coordena o 

Laboratório ThoMSon de Espectrometria 
de Massas. É membro da Academia Brasi-
leira de Ciências e comendador da Ordem 
Nacional do Mérito Científico. Recebeu 
prêmios de reconhecimento acadêmico, 
excelência em publicações, formação de 
pessoal e medalhista da Thomson da So-
ciedade Internacional de Espectrometria 
de Massas. É hoje presidente-executivo 
da Sociedade Brasileira de Espectrome-
tria de Massas (BrMASS) e da Socieda-
de Brasileira do Design Inteligente (TDI 
Brasil), É editor associado do periódico 
Jounal of Mass Spectrometry (JMS) da 
Willey. Orientou cerca de 180 mestres, 
doutores e pós-doutores, que hoje se es-
palham pelo Brasil e pelo mundo como 

pesquisadores e profissionais. Seu grupo 
de pesquisa é um dos mais numerosos do 
Brasil, com cerca de 50 pesquisadores. Já 
publicou cerca de 800 artigos científicos 
e tem perto de 16 mil citações em áreas 
científicas diversas como a Química, Fí-
sica, Bioquímica, Biologia, Forense, Far-
macêutica, Alimentos, Veterinária, Ciên-
cias Médicas e de Materiais. 
- Participe da IV Semana Teológica
 Por estes e muitos outros motivos 
você precisa participar desta semana Te-
ológica. Nossa fé tem sido bombardeada 
no meio acadêmico e muitas vezes não 
temos respostas adequadas.  Lembrando 
que as inscrições encerram dia 29 de ju-
lho. É urgente e importante. Deus aben-
çoe nossos filhos, pais e estudantes. “Pela 
fé entendemos que universo foi formado 
pela Palavra de Deus” (Hb.11:3).

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 **

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! 

Nossa Igreja recebeu da 
tesouraria do Supremo 
Concílio da IPB o “Cer-
tificado de Fidelidade” 
pela fiel entrega dos dí-
zimos ao SC/IPB, e, de 
acordo com o relatório 

geral da Tesouraria da IPB, nossa igreja ocupou 
este ano o 30º lugar entre as 100 igrejas que mais 
contribuiu (este ano acertamos valores que esta-
vam em atraso). Motivo de alegria para todos nós 
e incentivos para sermos fiéis ao Senhor na entre-
ga de nossos dízimos e ofertas. Vale lembrar que a 
IPB investe 54% de seu orçamento em Evangeli-
zação e Missões, conforme dados do relatório.

IV SEMANA TEOLÓGICATESOURARIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IPB



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

21/07 - Vinícius Alencar Maruyama
23/07 - Eugenita Margarida de Santana - 99959-3951

   - Maria Madalena C. Corona - 99639-7605
   -  Sueli Barbosa da S. Cavalcante - 99659-2517

24/07 - Dalton Pedroso de Queiroz - 98201-7311
25/07 - Geice Leite Chaparro - 99620-2623
27/07- José Augusto Medeiros de Lima - 99987-3762

   - Laura G. N. Martins de Araújo - 98122-0634

No culto de hoje a noite receberemos novos 
membros no corpo de Cristo. O Conselho da 
igreja examinou à Pública Profi ssão de Fé al-
guns alunos da classe dos Primeiros Passos e 
serão recebidos no culto público. Paulo Henri-
que Fernandes Lima e Vitor Bachi Farias Reis. 
Recebeu também uma família vinda da Igreja 
Indígena (Missão Caiuá), Jânio Cabreira, Aline 
da Silva Espindola Cabreira (esposa) e a fi lha 
Alice da Silva Espindola Cabreira. Todos são 
muito benvindos em nome de Jesus.

AVISO UCP E UPJ

NOVOS MEMBROS PARA A FAMÍLIA DA FÉ

PROJETO JÓ

PROJETO ANA

CEIA DO SENHOR

SÍNODO DE MATO GROSSO DO SUL

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos fi lhos, terça-feira dia 23/07 
às 19h30m na igreja. Assuma o Compromisso 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 pela manhã, celebraremos a Ceia do Senhor. De-
vemos nos preparar examinando os nossos corações 
quanto aos nossos pecados e necessidades, perdoando 
a quem devemos perdoar. “Isto é o meu corpo oferecido 
por vós; fazei isto em memória de mim” Lc 22.19b.

“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.

Aconteceu no final da semana passada, dias 12 e 13/07, 
a XIII Reunião Ordinária do Sínodo Mato Grosso do 
Sul, na IP do Bairro Amambaí em Campo Grande. 
Todos os 03 Presbitérios estavam representados por 
suas delegações. Ficou assim eleita a nova mesa do 
SMS: Presidente: Rev. Ildemar (PRDO), Vice-presi-
dente: Rev. Wagner Leite (PCGE), Secretário Executi-
vo: Rev. Eleazar Rodrigues (PCGE), 1º. Secretário: Rev. 
Luiz Augusto (PCGE), 2º. Secretário: Rev. Paulo Gus-
tavo (PPAN) e Tesoureiro: Presb. José Nelvo (PRDO). 
Esta diretoria tem mandato até julho de 2021. Ore pe-
las Igrejas do Sínodo de Mato Grosso do Sul.

Comunicamos que a UCP e UPJ entraram em re-
cesso. A UCP retornará as atividades no próximo 
sábado, dia 27/07 e a UPJ no dia 03/08. 

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

AGENDA PASTORALNo dia 10 de Agosto, 
acontecerá em frente 
a Congregação Vis-
ta Alegre um Bazar 
Missionário. O evento 
acontecerá a partir 
das 14h na Rua Cafe-

lândia, nº 1730, Jardim Vista Alegre. Todos es-
tão convidados! Oremos por este trabalho.

BAZAR MISSIONÁRIO DA
CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE

O Pr. Ildemar estará de viagem esta semana. Na 
terça estará em Campo Grande na Reunião da 
Comissão Executiva do Sínodo, e na quarta segue 
para Minas Gerais, em visita aos pais. Retorna na 
quarta-feira, dia 31/07. Rev. Wanderson já retor-
nou das férias e assume os trabalhos da Igreja jun-
tamente com o Rev. Evandro. 



Culto de Louvor e adoração ao nosso Trino Deus 

- Prelúdio: Cântico Congregacional

I. Guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Ec.5:1-7
- Hino: “Glória e coroação” - nº 52 HNC

II. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém
- Leitura continuada das Escrituras: I Cor.6
- Oração de Confi ssão
- Coral da Igreja
- Recepção de novos membros (02 profi ssões de fé e 
03 por jurisdição)
- Participação: Jânio e família

III. Honra o Senhor com os teus bens 
- Leitura: Pv.3:9,10 – Dízimos e ofertas
- Hino: “Segurança e alegria” – nº 144 - HNC
- Oração de gratidão pelos dízimos e ofertas
- Cânticos de Louvor (02 músicas - M.M) 
- Oração com as crianças

IV. Ao Deus desconhecido...
- Mensagem da Palavra de Deus - (At.17)
- 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: Domingos, Leopoldo, João e Rodrigo
Suco: Domingos e Rodrigo
Recolher Dízimos: João e Leopoldo
Agradecimento pelos Dízimos: João
Próximo: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar
Suco: Aparecido e Adauton
Recolher Dízimos: Jucemar e Fernando
Agradecimento pelos Dízimos: Jucemar

Hoje: Nelvo e Líbia                        Próximo: Reneval e Ana

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

Mensagem: Rev.  Ildemar /  Liturgia: Presb. Rogério 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson / Liturgia: Presb. Adair 

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

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

Manhã: Lavínia                        Noite: Lavínia

Segunda-feira -Tempo de Semear e Colher: Rev. Wanderson
                           - Líder: Fernadinho19 à 21/07 -  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 23: Levando a mensagem.
Texto Básico: Atos 1: 12-14
 Nos últimos anos, ouvi pessoas di-

zerem coisas como: “Servir não é evangelis-
mo. É uma grande coisa a fazer, mas servir 
sozinho não apresenta a mensagem do evan-
gelho”. Ou “Convidar uma pessoa para a 
igreja não é evangelismo. É pré-evangelismo”. 
Até ouvi pessoas dizerem: “Compartilhar 
sua história não é suficiente. Precisamos con-
tar a história de Jesus”. 

 No livro de Romanos, o apóstolo 
Paulo diz: “E, assim, a fé vem pela pregação, 
e a pregação, pela palavra de Cristo.” (Rom. 
10:17). Paulo deixa claro que não basta 
apenas amar e cuidar das pessoas; somos 
chamados a comunicar a mensagem trans-
formadora de vida de Jesus Cristo. Ao lon-
go dos anos, ouvi muitas variações sobre a 
declaração: “Proclama o evangelho aonde 
quer que você vá. Use palavras quando neces-
sário”. Eu entendo o espírito desta citação, 
que foi atribuída a muitas figuras históricas 
diferentes, mas eu sinto que é enganosa. 
Uma versão mais bíblica seria: “Proclame o 
evangelho aonde quer que você vá. Palavras 
sempre serão necessárias”. O apóstolo Pedro 
coloca desta forma: “antes, santificai a Cris-
to, como Senhor, em vosso coração, estando 
sempre preparados para responder a todo 
aquele que vos pedir razão da esperança que 
há em vós” (1 Pedro 3:15).

 Há muitas abordagens ao evangelis-
mo, mas todas elas incluem o maravilhoso 
momento em que contamos a história do 
dom da salvação de Deus. Quando servi-
mos alguém e nos perguntam: “Por que você 
se importa tanto?” Nós os deixamos saber 
quanto Deus cuidou de nós. Articulamos 
que Deus cuidou tanto de nós que enviou 
Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. 
Dizemos a eles que nosso serviço flui des-
se entendimento. Quando convidamos al-
guém para um culto na igreja ou um evento 
baseado na fé e nos perguntam: “Você re-
almente acredita em tudo isso sobre Jesus?” 
Temos uma porta aberta para compartilhar 

como chegamos à fé, no que acreditamos e 
como Deus transformou nossas vidas. Te-
mos a oportunidade de articular a mensa-
gem do evangelho. Não importa qual seja o 
nosso estilo pessoal, todos nós devemos ser 
treinados e prontos para expressar a mensa-
gem central do evangelho.

A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO
 Além de usar nossos estilos de 

evangelismo únicos e dados por Deus e es-
tarmos prontos para articular a mensagem 
do evangelho, precisamos ser pessoas de 
oração. Não importa o que digamos ou fa-
çamos, se o Espírito Santo de Deus não es-
tiver em ação, vidas nunca serão mudadas. 
Por toda a Bíblia e na história, vemos que 
a oração precede o avivamento e as gran-
des obras de Deus. No livro de Atos, lemos: 
“Então, voltaram para Jerusalém, do monte 
chamado Olival, que dista daquela cidade 
tanto como a jornada de um sábado. Quando 
ali entraram, subiram para o cenáculo onde 
se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, 
Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de 
Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tia-
go. Todos estes perseveravam unânimes em 
oração, com as mulheres, com Maria, mãe de 
Jesus, e com os irmãos dele” (Atos 1: 12-14).

 Que alegria ver um retrato bíbli-
co do povo de Deus, homens e mulheres, 
juntos em oração, e então descobrir que o 
Espírito desceu em poder, o evangelho foi 
proclamado.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Qual é a importância de não somente 

servir mas anunciar o evangelho?
• Você tem aproveitado as portas abertas 

através dos relacionamentos para anunciar 
a Cristo?

• Você tem colocado como alvo de ora-
ção pessoas que fazem parte do seu núcleo 
de relacionamentos, para serem alcançadas 
pelo evangelho? 


