
 “Se alguém ensina outra dou-
trina e não concorda com 

as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo 
e com o ensino segundo a piedade, é or-
gulhoso, nada entende, mas tem mania 
por questões e contendas de palavras, 
de que nascem inveja, provocação, difa-
mações, suspeitas malignas, polêmicas 
sem fi m da parte de pessoas cuja mente 
é pervertida e que são privadas da ver-
dade, supondo que a piedade é fonte de 
lucro. De fato, grande fonte de lucro é a 
piedade com o contentamento. Porque 
nada trouxemos para o mundo, nem 
coisa alguma podemos levar dele. Tendo 
sustento e com que nos vestir, estejamos 
contentes. Mas os que querem fi car ricos 
caem em tentação, em armadilhas e em 
muitos desejos insensatos e nocivos, que 
levam as pessoas a se afundar na ruína e 
na perdição. Porque o amor ao dinheiro 
é a raiz de todos os males; e alguns, nes-
sa cobiça, se desviaram da fé e atormen-
taram a si mesmos com muitas dores” 
ITm 6.3-10). 
 Paulo inicia esta passagem 
apontando as características de falsos 
mestres, sendo a principal delas a dis-

cordância das palavras do Senhor Je-
sus Cristo. Como consequência disso, 
esses indivíduos são invejosos, provo-
cadores, polêmicos e fazem a piedade 
fonte de lucro. Quero chamar sua aten-
ção para essa última característica dos 
enganadores em contraste com o que 
deve ser feito pelos cristãos. Não restam 
exemplos de enganadores que descobri-
ram que podem lucrar com a fé alheia 
e geralmente as pessoas são enganadas 
não apenas porque são “simples”, mas 
porque são amantes do dinheiro. Os 
oportunistas atacam oferecendo aqui-
lo que o coração idólatra mais deseja: 
dinheiro, com um verniz de piedade, é 
claro. Como fugir dessa cilada espiritu-
al? É aí que entra em cena uma palavra 
que anda meio fora de moda entre os 
crentes: contentamento: “Grande fonte 
de lucro é a piedade com contentamen-
to”. Os cristãos são chamados a uma in-
versão de valores em relação ao mundo. 
Nosso grande lucro não é possuir cada 
vez mais bens, antes, é nos deleitarmos 
com aquilo que Deus nos dá. Sofremos 
não porque temos pouco, antes, porque 
trocamos o deleite em Deus pelas miga-
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lhas que o mundo oferece: sexo, drogas, 
rock and roll e dinheiro. A vida piedo-
sa liberta-nos da ganância, da avareza e 
nos faz contentes com o que temos. No 
dia do juízo final, quando estarão dian-
te de Deus todos os tipos de pessoas 
(ricos, pobres, pastores, mulherengos, 
intelectuais, empresários etc.), de mãos 
vazias, o amor ao dinheiro parecerá ab-
surdo e trágico. Todos terão a oferecer 
somente o que estiver em seus corações.  
 Creio que o contentamento tam-
bém afeta nossa visão política. Diante 
da triste polarização que vivemos em 
nosso país, ambos os lados têm a apren-
der. A falta de contentamento com aqui-
lo que tem, leva muitos a comparar sua 
vida com a dos outros e, achando-se in-
justiçados, cobiçam o que não lhes per-
tencem e incitam atos de violência. Por 
outro lado, o amor ao dinheiro leva os 
ricos a serem exploradores, opressores 
e maquiavélicos em suas relações com 
o pobre. Não repartem, não socorrem o 
“órfão e a viúva”. Tivessem ambos lido 
a passagem de I Tm 6.3-10, exerceriam 
a piedade, contentando-se com o que 
Deus dá e socorrendo os que tem neces-

sidade conforme os preceitos bíblicos, 
sem necessidade de fiscais, sem inter-
venção do Estado, sem ter que “levar na 
justiça suas demandas”. O ódio presente 
nos posts e nas ações de muitos, que até 
se dizem cristãos, mas são escravos de 
pensamentos políticos distantes das Es-
crituras, mostra-nos o quão tristemente 
contrariamos os preceitos divinos. Não 
canso de insistir que o Evangelho não 
é de direita, nem de esquerda. Não é 
escravo do dinheiro nem defende uma 
utopia socialista. Não é servo do Esta-
do, antes, tem sua origem naquele que 
é Senhor de todas as coisas. Enquanto 
não entendermos que Cristo é nosso 
maior tesouro em toda e qualquer situ-
ação, continuaremos “batendo cabeça”, 
caindo em ciladas e sendo escravizados 
pelo “capital”, pelo “partido”, pelo “can-
didato”, em suma, servos de instrumen-
tos malignos. 
 Oro para que, a começar por 
mim, nosso grande lucro seja a piedade 
com contentamento. 

Pense Nisso!
Pr. Wanderson

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 **

Nos dias 02 e 03 de agosto estará ocorrendo em 
nossa igreja a “IV Semana Teológica - Fomos plane-
jados?”, a qual estaremos recebendo o Dr. Marcos 
Eberlin como preletor. Lembramos a todos que as 
inscrições poderão ser feitas até o dia 29 de julho. 
Aqueles que preencheram a inscrição mas não a 
pagaram, precisam acertar o valor até esta data 
para efetivação da inscrição. Maiores informações: 
Vinicius (99962-6176) e Gabriele (98171-0714).

Dia 02 de Agosto é Dia do Doador Presbiteriano. 
Doar sangue é doar vida, é um gesto de amor, 
uma atitude simples que pode mudar uma vida. 
É um privilégio para quem doa, e esperança 
para quem recebe. O Hemocentro de Dourados, 
funciona de segunda à sexta, das 07h às 12h30 
e fica na Rua Waldomiro de Souza, nº 295, Vila 
Industrial. Seja um doador! “Enquanto há vida, 
há esperança.” Pv. 9.4. 

IV SEMANA TEOLÓGICADIA DO DOADOR PRESBITERIANO



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

29/07  - Adriana Brito de Andrade - 99903-7004
     - Ana Luíza do Nascimento Ferreira

  - Laura Avelino Silva
30/07-  Jucelino Pereira Renovato - 9911-1032

- Jucemar Almeida Arnal - 99863-4147
   - Margarida Tiago da Silva - 99695-6135
 - Sandra Fogaça Rosa Ribeiro - 98152-2220

31/07 - Zelma Maria  da S. T. Oliveira - 99941-2783
01/08 - Ademir Pedroso da Silva - 99800-3843

- José Leopoldo Lange Zanetti - 98135-4060
  - Marcos Eduardo Siqueira Vitro - 98457-8502
- Nataliê Fukuda - 99839-7626
- Rogério Rodrigues Cisneros - 99251-9260

    - Sônia Fátima de A. Arruda - 99972-0283 
02/08 - Maria Aparecida Bevalo de Souza

 - Osanea Marques Rosa - 99972-6462
03/08  - Sônia Terezinha A. Iácono - 99293 -7717

AVISO UPJ

MINISTÉRIO DE CASAIS

PROJETO JÓ

PROJETO ANA

DIA NACIONAL DO ADOLESCENTE

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos fi lhos, terça-feira dia 30/07 
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 comemora-se o Dia Nacional do Adolescen-
te. A Igreja expressa sua gratidão pela vida dos nos-
sos adolescentes, sempre dispostos nas atividades 
e trabalhos. Deus abençoe a vida de cada um de 
vocês que continue crescendo na graça e sabedoria 
de Deus. É uma honra tê-los em nosso meio! “Nin-
guém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas 
seja um exemplo para os fiéis na palavra, no proce-
dimento, no amor, na fé e na pureza” 1 Tm 4.12.

“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.

Comunicamos que as atividades da UPJ retor-
narão neste próximo sábado dia 03/08. 

No dia 10 de Agosto, 
acontecerá em frente 
a Congregação Vis-
ta Alegre um Bazar 
Missionário. O even-
to 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 Na sexta-feira, dia 

09/08, às 19h30m,  
como já é tradição, te-
remos nossa palestra 
e logo após, um jantar 
a toda equipe Nova 

Aliança, visando o 44º Encontro de Casais, que 
acontecerá nos dias, 21 e 22 de Setembro. Conta-
mos com a presença de toda equipe!

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

A UMP está organizando a Bi-
blioteca para voltar ao devido fun-
cionamento. Por isso pedimos do-
ações de livros cristãos. Logo que 
estiver tudo pronto avisaremos 

aos irmãos para poderem estar pegando livros.

BIBLIOTECA



Atos 18: “Paulo em Corinto”

“Não temas, pelo contrário, fala e não te cales...”. 

I) Convite ao Louvor: Ministério de Música
II) Oração de Louvor e Adoração
III) Leitura Bíblica: Mateus 5.10-11
IV) Oração de Louvor e Adoração
V) Hino: “Louvor”, nº 14 HNC
VI) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 1Co 7
 b. Piano Instrumental: 
 Hino “Necessidade”, nº 120 HNC
 c. Oração Audível
VII) Momento dos Dízimos e Ofertas Missionárias
 a. Leitura Bíblica: Isaías 55.1-3
 b. Hino “Amor Perene” nº 88 HNC
 c. Oração pelo diácono 
VIII) Cânticos (M.M.)
IX) Oração com as crianças
X) Exposição Bíblica:
 a. Atos 18.1-17
XI) Hino “Abrigo no Temporal” nº 137 HNC
XII) Oração Pastoral 
XIII) Bênção 
XIV) Amém Tríplice
 a. Saudação aos visitantes
 b. 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: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar
Suco: Aparecido e Adauton
Recolher Dízimos: Jucemar e Fernando
Agradecimento pelos Dízimos: Jucemar
Próximo:  Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Milton e Noel
Recolher Dízimos: Eduardo e Vinicius
Agradecimento pelos Dízimos: Vinícius

Hoje: Reneval e Ana                     Próximo: Flávio e Clarice

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

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

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

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

Manhã: Lorrainy                      Noite: Lorrainy

Segunda-feira -Tempo de Graça: Rev. Wanderson
                           - Líder: Francisco Salles28/07- Tempo de Renovar         31/07 a 01/08 - UMP

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
SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 24: Uma Mensagem Global (ex-

traído e adaptado do 15º capítulo do livro “Âni-
mo” de Eugene Peterson. 

Texto Básico: Jeremias 46.1-2; 47.1, 48.1, 
49.1, 50.1. 

Introdução: a fé bíblica sempre teve uma di-
mensão global. A promessa feita a Abraão era 
de que, por intermédio dele, seriam “benditas 
todas as famílias da terra”. O Deus que escolheu 
Israel dentre as nações e deu-lhe uma história 
distinta também permanecerá sendo o Deus 
das nações. O mesmo Deus que libertou Israel 
do jugo egípcio trouxe os filisteus de Caftor e os 
sírios de Quir. Ele se preocupa com a vida das 
outras nações, pois é Deus de nações. A visão 
final do livro de apocalipse mostra as nações 
andando sob a luz da glória de Deus e comendo 
da árvore da vida. 

Os versículos que citamos no início do estu-
do retratam as mensagens de Jeremias às dez 
nações que rodeavam Israel. Elas foram feitas 
com a mesma seriedade das mensagens propa-
gadas em Jerusalém. O profeta se pronunciou 
com grande poder e habilidade poética. Ele 
nunca usou termos vulgares ou chavões. As pa-
lavras eram santas, preciosos presentes tratados 
com extrema reverência e cuidado. A maneira 
como a mensagem foi comunicada foi tão im-
portante quanto o fato de haver sido comunica-
da. Jeremias teve tanto cuidado em proclamar 
as palavras de Deus para povos que ele nunca 
veria quanto ele dispensou às pessoas com as 
quais cresceu e viveu. O fato de haver adquirido 
um extenso e detalhado conhecimento sobre as 
nações comprova que o profeta dedicou muita 
atenção e tempo a essas mensagens. Espera-se 
que Jeremias leve Deus a sério e que proclame 
suas palavras com cuidado, mas nos surpreen-
de descobrir que, meticulosamente, estudou 
aqueles povos que não significavam nada para 
ele.

O conteúdo das mensagens que Jeremias 
pregou às dez nações foi o mesmo que pre-
gou para o seu próprio povo: advertência, jul-
gamento e salvação. Ao Egito, por exemplo, é 
prometido um julgamento – Jr. 46.19 – mas 
há também uma palavra de salvação: Jr. 46.26. 
Diante dessa seriedade de Jeremias e piedade 
em proclamar com o mesmo empenho e con-

teúdo a mensagem tanto a Israel quanto às 
demais nações, aprendemos que propagar o 
evangelho é um ato que abrange tudo, não so-
mente para os outros, mas também para nós. 
Atravessar fronteiras e explorar horizontes é 
exprimir o amor universal de Deus, mas isso 
também desenvolve nossa saúde mais profun-
da, pois não podemos ser completos enquanto 
estivermos confinados ao nosso próprio cír-
culo social, mesmo que seja um círculo muito 
ortodoxo. Um carvalho não pode crescer se for 
mantido em um barril, pois necessita de muita 
terra debaixo de si. Quanto maior for o mun-
do em que vivermos, maior desenvolvimento 
nossa vida experimentará. Com frequência 
fugimos dessa realidade. Fazemos uns pou-
cos amigos que se parecem conosco e pensam 
como nós. Rejeitamos qualquer sugestão de 
que precisamos mais do que conforto físico e 
segurança psicológica. Muitos de nós sofrem 
do “complexo de Jonas” – o conflito existente 
entre o que me faz sentir bem a meu respeito 
e o que sou sob o compromisso com Deus; a 
tensão entre conforto e o caráter. Jonas ficou di-
vidido entre o desejo do desfrute sereno de seu 
potencial e de suas posses e o cumprimento de 
uma vocação que aniquilou seus preconceitos e 
interrompeu sua confortável busca da alegria. 
Graças a Deus pela existência de “Jeremias” que 
vão além da fronteira do seguro e confortável, 
que aprendem novos idiomas, descobrem cul-
turas estranhas, enfrentam a hostilidade e a in-
compreensão, que exibem cicatrizes e contam 
histórias que provam que a vida de fé pode ser 
vivida em todos os lugares e entre todos os po-
vos. Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Quais as principais desculpas que apresenta-

mos para não lidar com a diversidade missionária?
• Quais são os benefícios que temos quan-

do tomamos coragem e aprendemos a lidar e 
anunciar o evangelho àqueles que são “diferen-
tes” de nós?

• Que elemento geralmente falta em nossa 
mensagem quando anunciamos o evangelho a 
um povo que não gostamos?

• “A maneira como a mensagem foi comuni-
cada foi tão importante quanto o fato de haver 
sido comunicada”. Comente essa frase. 


