
 Na Igreja Presbiteriana do 
Brasil, o presbítero é o ofi -

cial, o representante imediato do povo 
(presbítero regente), por este eleito e 
ordenado pelo Conselho, para, junta-
mente com o pastor (presbítero docen-
te), exercer o governo e a disciplina e 
zelar pelos interesses da Igreja a que 
pertencer, bem como pelos interesses 
da Igreja a que pertencer, bem como 
pelos de toda a comunidade, quando 
para isso eleito ou designado. Assim, 
em homenagem àqueles que são ver-
dadeiramente presbíteros, passo a dis-
correr um pouco deste ministério tão 
complexo dado pelo Supremo Pastor.

Ser Presbítero é privilégio... É cha-
mado exclusivo; é dom concedido.
Ser Presbítero é sacrilégio... É 
serviço consagrado, às vezes, 

aviltado.

Ser Presbítero é pastorear... Orar, 
acompanhar e cuidar.

Ser Presbítero é vigiar... Zelar, 
aconselhar, não o fi scalizar.

Ser Presbítero é ver-se o menor... 

É o que convêm, o que de pé o 
mantêm.

Ser Presbítero é falar do Maior... 
d’Aquele que excede, O que não se 

mede.

Ser Presbítero é liderar... Respon-
sabilidade e exemplo.

Ser Presbítero é colaborar... Tanta 
agilidade e prontidão.

Ser Presbítero é atacar... O lobo 
voraz, a falácia mordaz.

Ser Presbítero é amar... O Deus 
sublime, o próximo como a mim.

Ser Presbítero é difícil... É o pecador 
que deve tratar o pecado.

Ser Presbítero é vitalício... É estar 
pronto e sempre buscar se capacitar.

Ser Presbítero é aspirar... Aquela 
excelente obra na vida.

Ser Presbítero é expirar... É profe-
rir as virtudes da Vida.

Ser Presbítero é tomar parte... na 
Ceia Santa, na ordenação Sagrada.
Ser Presbítero é estar à parte... do 
mundo maligno, do pecado redi-

vivo.
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Ser Presbítero é ser humano... Pode 
errar, pecar, se enganar.

Ser Presbítero é evitar o engano... A 
ilusão, a armadilha e a desatenção.

Ser Presbítero é emoção. Ser Pres-
bítero é ser o ancião.

Ser Presbítero é vocação. Sê Pres-
bítero de coração!

 Amém. Sou grato a Deus pelos 
presbíteros de nossa amada Igreja. Ao 
Conselho atual, aos eméritos, àqueles 
em disponibilidade e aos que residem 
em outros lugares, minhas sinceras feli-
citações e orações por ministérios pro-
fícuos na presença do Altíssimo. “Ora, 

além disso, o que se requer dos despen-
seiros é que cada um deles seja encontra-
do fiel” (1 Co 4.2). 
 Nossos parabéns a todos os 
presbíteros da Igreja (incluindo os que 
estão em disponibilidade) com gratidão 
a Deus pela vida e ministério destes es-
timados irmãos.

Artigo do Site da Revista Ultimato, Rev. 
Ângelo Vieira da Silva - IPB de Resplendor/

MG, Publicação de 2014.
https://www.ultimato.com.br/comunidade-con-

teudo/ser-presbitero-e

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AGOSTO
Dia do Presbítero

Jantar do Dia dos Pais
Festiva do Ministério de casais

Bazar Missionário da 
Congregação Vista Alegre

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

05/08
08/08
09/08
10/08

**
19h30m
19h30m

14h

Setembro
Acampamento UPA
EBD - Simpósio de 

Educação Cristã
Encontro de Casais
Acampamento UCP

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

06 a 08/09
13 a 15/09

21 e 22/09
27 a 29/09

**
**

**
**

Hoje à noite celebraremos a Ceia do Senhor. Pre-
pare seu coração para este momento tão sublime e, 
durante a ceia, reflita nestas palavras: “No momento 
em que os comungantes estão tomando, comendo 
e bebendo o pão e o vinho, eles devem todos con-
duzir os pensamentos para a morte de Cristo... Não 
se deve fazer nada no espaço de tempo entre o rece-
ber o sacramento, nada além de pensar naquilo que 
se está fazendo, ou seja, lembrar a morte de Cristo.” 
JEREMIAH BURROUGHS, um dos teólogos da 
Assembléia de Westminster.

Estão abertas as inscrições para o Simpósio de Edu-
cação Cristã, que acontecerá nos dias 13 a 15/09, 
nas dependências da igreja. O preletor será o Rev. 
Eneziel Peixoto de Andrade, que tratará o tema “A 
influência da Escola Bíblica Dominical na Formação 
Cristã da Família”. As vagas são limitadas e po-
dem ser realizadas até o dia 30/08, pelo site: https://
forms.gle/xwhbeP5i56sFVZXo8. O valor é de R$ 
20,00 por pessoa. O evento é aberto aos professores 
e os demais interessados. Participem!

Durante este final de semana tivemos a honra de 
contar com a presença do Dr. Marcos Eberlin, que 
com suas palestras nos auxiliou a darmos “razão 
de nossa fé”. Registramos aqui nossa gratidão pela 
atenção e desejamos as bênçãos do altíssimo sobre 
a vida de seu servo, sobre sua família e continue 
capacitando-o no exercício de sua vocação para a 
Glória do Criador.

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos 
os diáconos para a reunião mensal, que ocorrerá 
nesta terça-feira, dia 06/07 às 19h30m, nas de-
pendências da igreja.

Matriculados Presentes Visitas % de Presença

424 139 6 33%

SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

NOTA DE GRATIDÃOREUNIÃO DA JUNTA DIACONAL

RELATÓRIO EBD (DOMINGO 28/07)

CEIA DO SENHOR



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

04/08 - Felipe Bruno da Silva Santos - 99119-7862
07/08 - Edi Michele A. G. Carneiro - 99626-3832
09/08 - Louise Viegas Wolf - 99972-0607

- Manoel Ferreira Bezerra - 99971-1133
10/08 - Gustavo H. Costa Lima Verde - 99958-1523

VASO NOVO

MINISTÉRIO DE CASAIS

PROJETO JÓ

ANIVERSÁRIO DA IP. VILA MATOS

CONVITE JANTAR DO DIA DOS PAIS

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos fi lhos, terça-feira dia 06/08 
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?”

A direção da Escola Bíblica dominical convida a 
todos os pais da igreja para participar de um jantar 
que ocorrerá no dia 08/08 às 19h30min no salão 
social da IP Dourados, preparado com muito 
carinho, em comemoração ao seu dia. As vagas 
são limitadas (100 vagas), portanto, é necessário 
confirmar presença na secretaria da igreja até o dia 
05/08/2019, pessoalmente ou por WhatsApp (9 
9978-8048). Participem!

A Igreja Presbiteriana Vila Matos tem a honra de 
convidar você e sua famíllia para participar das 
celebrações em Ações de Graças a Deus pelo seu 
30º aniversário de organização eclesiástica, pela 
reformado templo e pelos 160 anos da Igreja 
Presbiteriana do Brasil. As programações fun-
cionará da seguinte forma:
Dia 17/08 às 19h30m - Culto de Louvor a Deus, 
Rev. Marcos Aurélio.
Dia 18/08 às 9h - Escola Dominical Especial, Rev. 
Marcos Aurélio.
Dia 18/08 às 19h - Culto de Louvor a Deus, Rev. 
Ildemar de Oliveira Berbert. 
Local: Rua Ciro Melo, nº 495, Jardim Tropical, 
Dourados MS. Fone: 9.9895-3279.

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 06/08, o Srª. Eva Veiga, às 15h, na 
Rua José Teixeira Campos, 130, Vila Hilda. 
Conheça o trabalho deste ministério, que tem 
levado consolo aos lares dos irmãos idosos da 
igreja. Participe!

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!

A UMP está organizando a Bi-
blioteca para voltar ao devido 
funcionamento. Por isso pedi-
mos doações de livros cristãos. 
Logo que estiver tudo pronto 
avisaremos aos irmãos para po-

derem estar pegando livros.

BIBLIOTECA

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



Celebração da Ceia do Senhor 

- Prelúdio: Cântico Congregacional

I. Ao Senhor pertence a Salvação
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Sl 63 (responsiva)
- Hino: “Glória e coroação” - nº 52 HNC

II. Ele foi morto por causa dos nossos pecados
- Leitura continuada das Escrituras: I Co. 8
- Oração de Confi ssão
- Ceia do Senhor (I Cr.11:23-26 – Hinos: “A Cer-
teza do Crente” nº 105 HCN e “Pão Celestial” nº 
252 HCN)
- Cânticos de Louvor (com entrega dos Dízimos 
e ofertas)
- Oração com as crianças

IV. Assim a Palavra do Senhor prevalecia...
- Mensagem da Palavra de Deus - (At.19)
- 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: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Milton e Noel
Recolher Dízimos: Eduardo e Vinicius
Agradecimento pelos Dízimos: Vinícius
Próximo:  Edson, Gilson, Valter e Wandemburgo
Suco: Edson e Wandemburgo
Recolher Dízimos: Gilson e Valter
Agradecimento pelos Dízimos: Gilson

Hoje: Flávio e Clarice                      Próximo: Roseli e Maria

Piano - Manhã: Eliane          Piano - Noite: Vitor
Vocal - Manhã: Elsa                  Vocal - Noite: Rev. Balbino

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

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

Berçário I Templo: Sônia  - Próximo:  Joice
Berçário II: Deise, Caroline e Roberta
Próximo: Zelma, Jilvanete
02 a 03 anos: Th ais e Karine
Próximo: Karlla, Rebeca e Carol
4 a 6 anos: Elaine e Lívia
Próximo: Andressa, Lorrayne e Yasmin
7 a 10 anos: Maria Madalena
Próximo: Nelvo

Manhã: Rodolfo                            Noite: Rodolfo

Segunda-feira -Tempo de Planos: Rev. Ildemar 
                           - Líder: Dauton e Cláucia04/08- Cléber Martins                    09/08 a 10/08 - 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: RESTAURANDO A FÉ
SEMANA 25: Perplexos Como o Profeta !
Texto Básico: Habacuque 1
Introdução: caminhamos até semana 

passada com uma série de estudos visando 
encorajar as pessoas a anunciarem o evan-
gelho e superar os obstáculos que geralmen-
te criamos para cumprir a ordem de Jesus. 
Acontece que o evangelho não é a “boa no-
tícia” apenas para novos convertidos, antes, 
ele também é restaurador para aqueles que 
estão na caminhada, mas que podem estar 
cansados ou perplexos diante dos problemas 
e dilemas da vida. Às vezes os fatos que nos 
rodeiam parecem não estar em sintonia com 
aquilo que cremos e nossa fé esmorece, ou 
ficamos perplexos. No livro do profeta Ha-
bacuque temos uma perfeita ilustração desse 
dilema. Ele observa a história não como uma 
disciplina acadêmica ou teórica, mas com a 
perplexidade de um homem que estava gran-
demente perturbado pelo que estava aconte-
cendo. Ele desejava ansiosamente conciliar o 
que via com o que cria.

 Muitos consideram a Bíblia apenas 
como um manual de salvação pessoal e se 
restringem a isso, porém, há algo maior. É 
claro que damos graças a Deus por nossa sal-
vação pessoal, mas ela é apenas uma peça de 
um quebra-cabeças maior, que trata do pro-
cesso de salvação de toda a humanidade. Ela, 
a Bíblia, trata da redenção de nações ao longo 
da história e não apenas da nossa.

 Ao nos aproximarmos do estudo do 
livro do profeta Habacuque, devemos consi-
derar, antes de tudo, a situação com a qual 
o profeta se defrontava pessoalmente. Daí 
podemos deduzir alguns princípios. Dessa 
forma veremos que, na essência, tudo o que 
causava ansiedade ao profeta era exatamente 
o que preocupa tantas pessoas hoje, quando 
elas tentam relacionar tudo o que observam 
com o ensino das Escrituras, especialmente 
com o ensino acerca do ser e do caráter de 
Deus.

 O profeta via Israel numa condição 
de grande apostasia. Israel se afastara de Deus 
e se esquecera d’Ele. Por isso profeta exclama 
“Até quando Senhor...!”. Que quadro terrível! 

O pecado, a imoralidade e todo tipo de vício 
se avolumavam ostensivamente, enquanto 
aqueles que exerciam autoridade e aos quais 
fora confiado o governo eram negligentes e 
indolentes. Não aplicavam a lei com equida-
de e com honestidade. A ilegalidade domi-
nava em toda parte; e sempre que alguém se 
levantava para despertar a consciência das 
pessoas, as autoridades reagiam com violên-
cia. A decadência religiosa foi acompanha-
da por um geral declínio moral e político, 
como invariavelmente acontece. Essas eram 
as alarmantes condições que confrontavam o 
profeta. 

 Era um real problema: Para come-
çar, ele não podia entender por que Deus 
permitiu tudo isso. Ele tinha orado a Deus 
a respeito, mas não via resposta. daí a sua 
perplexidade: “Até quando Senhor?”. Para as-
sombro do profeta esse foi só o começo dos 
problemas, pois, logo após as queixas, Deus 
lhe respondeu de maneira totalmente inespe-
rada, dizendo: “Vede entre as nações, e olhai, 
e maravilhai-vos: porque realizo em vossos 
dias uma obra, que vós não crereis, quando 
vos for contada. Porque eis que suscito os cal-
deus, nação amarga e apressada, que marcha 
sobre a largura da terra, para possuir mora-
das que não são suas”. Em suma, é como se 
Deus dissesse: “Vai piorar”. Que resposta de 
oração inesperada! O profeta já estava per-
plexo diante do fato de Deus haver permitido 
a iniquidade em sua nação, agora tem que 
ouvi-lo dizer que vai levantar um povo com-
pletamente pagão e ímpio para conquistar a 
terra e punir seu povo. Esse é o dilema que 
iniciaremos os estudos a partir de hoje.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

• Você acha que gritar “Até Quando!” como 
o profeta gritou é pecado?

• Você já passou por alguma situação em 
que o que você crê parece que “não se encai-
xa” com a realidade?

•  Você já se deparou com alguma situação 
em que o ímpio torna-se instrumento de dis-
ciplina para o crente?


