
 Foi no dia 12 de agosto de 1859, 
às 14h, que o jovem pastor e 

missionário Rev. Ashbel Green Simonton 
desceu do navio Banshee, depois de 3 me-
ses e meio de viagem a uma velocidade 
média de 8km/h, e entregou sua carta de 
apresentação ao sr. Robert Wright que o 
recebeu e lhe convidou para um jantar à 
noite, na companhia do Cônsul america-
no sr. Robert Scott, para receber as boas-
-vindas e as instruções.
 Foi assim que começaram os tra-
balhos missionários da Igreja Presbiteria-
na no Brasil. Nossa Igreja entrou nesta Pá-
tria pela porta da frente. Com claros ideais 
do que se pretendia em sua missão e assim 
ela permanece até hoje nestes 160 anos de 
História.
 A vida de Simonton foi muito cur-
ta aqui no Brasil. Simonton morreu vítima, 
da febre amarela, no dia 09 de dezembro 
de 1867, aos 34 anos de idade, e oito (08) 
anos de trabalhos missionários no Brasil. 
Deixou organizadas as bases dos trabalhos 
missionários e os fundamentos da Igreja 
Presbiteriana. Organizou igrejas, presbité-
rio, imprensa, seminário Teológico e uma 
boa quantidade de literatura.
 O fervor missionário de Simon-

ton deve servir 
de modelo para 
nós Presbiterianos 
ainda hoje. Não 
estamos falando 
de uma igreja per-
feita, temos muitas 
falhas, como uma 
igreja militante, 
e sofremos mui-
tos ataques que 
tendem a parecer 

ainda maior nossas falhas. E isto nos faz 
depender da graça de Deus todos os dias. 
Mas todo membro deve ser um crente con-
sagrado ao Senhor e dedicado à sua obra, 
caminhando rumo ao céu, na santifi cação 
do Espírito Santo.
 Nestes 160 anos de trabalho a Igre-
ja Presbiteriana do Brasil se espalhou em 
terras brasileiras e está presente hoje em 
todo o território nacional, com presença 
em todos os Estados de nossa vasta con-
federação. Não é a maior denominação 
Evangélica do País, mas conta com 4.003 
Igrejas e Congregações, distribuídas em 86 
Sínodos (Concílios de Macro Região) e 356 
Presbitérios (Concílios Regionais) e com 
4.581 pastores pregando a Palavra de Deus 
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e zelando pela vida da Igreja e cerca de 800 
mil membros.
 A IPB, através da APMT (Agência 
Presbiteriana de Missões Transculturais) 
conta com quase 200 missionários presentes 
em 40 países pelo mundo e mais 180 missio-
nários se preparando para os campos. Visite 
o site da APMT para maiores informações 
(https://apmt.org.br). A Junta de Missões 
Nacionais (JMN) conta com 156 missioná-
rios espalhados pelo Brasil plantando igre-
jas e trabalhando na obra missionária, veja 
o site da IPB (https://ipb.org.br/) para se 
inteirar de todos os trabalhos da igreja pelo 
País e pelo mundo. A IPB investe 54% de seu 
orçamento em trabalhos missionários. Ver o 
que Deus está fazendo através desta igreja 
que o Jovem pastor Simonton fundou no 
Brasil a partir de 1859, encoraja-nos a ser-
virmos a Deus nessa amada Igreja. Seja um 
presbiteriano bem informado e apaixonado 
por sua igreja.
 Nosso grande desafio Presbiteria-
no no Brasil é permanecermos fiéis à pre-
gação da Palavra de Deus e aos princípios 
do Evangelho, nestes tempos de muita con-

fusão na Igreja Evangélica Brasileira. Ser-
mos mais fervorosos em nossos trabalhos e 
crentes cheios do Espírito Santo. Lembran-
do que Deus está realizando a sua Missão 
no Mundo e que nós somos parte dessa 
Missão de Deus, aguardando o Dia que 
Cristo Consumará a sua Obra na terra. En-
tão, os justos resplandecerão como luzeiros 
e veremos que não foi em vão todo o nosso 
trabalho. 
 Além disso, vivemos sob os cuida-
dos de nosso Grande General, e nosso Bom 
Redentor: “Tu és o Cristo, o filho do Deus 
vivo... Também eu te digo que tu és Pedro, e 
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e 
as portas do inferno não prevalecerão contra 
ela” (Mt.16:18)
 Parabéns IPB pelos seus 160 anos 
de trabalhos perseverantes no Brasil. Pa-
rabéns aos membros dessa amada igreja 
gerando filhos e discípulos para Cristo. 
Sejamos firmes e perseverantes na obra do 
Senhor.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AGOSTO
Aniversário da IP. Vila Matos

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

17 e 18/08 **
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

**
**

**
**

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!

SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃDIA DOS PAIS
Ser pai é mais do que somente cumprir um pa-
pel dentro da família e da sociedade. Ser pai é 
acima de tudo ser amigo de todas as horas, é 
estar sempre presente na vida do filho. Ser pai 
é uma missão divina, que coloca o ser huma-
no próximo de seu criador, pois assim como o 
Deus, que nos guia, o pai deve ser o farol dentro 
da vida de seus filhos, encaminhando-os na di-
fícil trilhar dessa existência. Feliz dia dos pais!



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

11/08 - Nery Ribeiro Penzo - 99909-5632
12/08 - Diva Uchôa Bezerra - 98177-1171
14/08 - Eclair Holsback Rolon da Silva - 99940-0699
15/08 - Pedro Henrique Lima Gonçalves - 998458316
             - Thiago Kroth Nogueira 
17/08 - Adriana Souza Araújo Queiroz - 99861-0506

VASO NOVO

PROJETO ANA

ANIVERSÁRIO DA IP. VILA MATOS

“Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu 
a petição que eu lhe fi zera”. I Sm 1.27 O Projeto 
ANA tem por objetivo principal conscientizar, 
despertar e estimular as auxiliadoras presbiteria-
nas a orar individual e diariamente por seus fi lhos 
de oração. Mãe, ore por seu fi lho! Se você não 
conhece este projeto venha e participe conosco. 
Terças-feiras às19h, na igreja.

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 13/08, o Srª. Leonice Cândida Palma, 
às 15h, na Rua Wilson Gabiatti, 2350, Jardim 
Rasslem. Conheça o trabalho deste ministério, 
que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja. Participe!

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.

O Rev. Ildemar convoca os membros do Con-
selho para reunião nesta próxima terça-feira 
dia 13/08 ás 18h, para a sua reunião mensal. 
Os membros que tiverem algum assunto a 
apresentar ao Conselho pode procurar um dos 
presbíteros, pastores ou entregar na secretaria, 
até terça-feira ás 12h.

BAZAR MISSIONÁRIO

Próximo domingo pela manhã, celebraremos a 
Ceia do Senhor. Prepare seu coração para este mo-
mento tão sublime e, durante a ceia, reflita nestas 
palavras: “No momento em que os comungantes es-
tão tomando, comendo e bebendo o pão e o vinho, 
eles devem todos conduzir os pensamentos para a 
morte de Cristo... Não se deve fazer nada no espaço 
de tempo entre o receber 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.

CEIA DO SENHOR

A Superintendência da Escola Bíblica Domini-
cal, agradece e louva a Deus, pela vida e o traba-
lho de todos que colaboraram de forma direta 
e indireta, para assim, realizarmos o jantar em 
comemoração do Dia dos Pais. Agradecemos 
também, a todos os pais que estiveram presen-
tes e desfrutaram deste momento agradável co-
nosco. Deus abençoe cada um de vocês.

NOTA DE AGRADECIMENTOREUNIÃO DO CONSELHO



Culto de Gratidão a Deus 
pelos 160 anos da IPB 

- Prelúdio: Cântico Congregacional
- Leitura do Diário de Simonton (P.142 - quinta-
-feira, 9 da noite do dia 11 de agosto, chegada do Ban-
shee na Baia de Guanabara).
I. Ao Rei Eterno, Imortal... honra e Glória 
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: I Tm.1:12-17 (responsiva)
- Hino: “Sossegai” - nº 254 HNC
II. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho
- Leitura continuada das Escrituras: I Co. 9 (res-
ponsiva)
- Hino: “Sempre vencendo” – nº 49 HNC (entre-
ga dos Dízimos e ofertas)
- Oração do Diácono
- Leitura do Diário de Simonton (p.201, último 
parágrafo)
- Oração de Confi ssão
- Cânticos de Louvor 
- Oração com as crianças
III. “Quem me dera um coração totalmente de 
Cristo” (A. G. Simonton)
 - Mensagem da Palavra de Deus - 160 anos da IPB
- 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: Edson, Gilson, Valter e Wandemburgo
Suco: Edson e Wandemburgo
Recolher Dízimos: Gilson e Valter
Agradecimento pelos Dízimos: Gilson
Próximo: Domingos, Leopoldo, João, e Rodrigo
Suco: João e Rodrigo
Recolher Dízimos: Domingos e Leopoldo
Agradecimento pelos Dízimos: Leopoldo

Hoje: Roseli e Maria                     Próximo: Reneval e Ana

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

Mensagem: Rev.  Ildemar /  Liturgia: Presb. Arnaldo
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson / Liturgia: Presb. Carlos

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

Berçário I Templo: Joice - Próximo: Sônia Maria 
Berçário II: Zelma, Jilvanete / Próximo: Débora e Marinês 
02 a 03 anos: Karlla, Rebeca e Carol
Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Andressa, Lorrayne e Yasmin
Próximo: Cláudia e Ana Laura
7 a 10 anos: José Nelvo / Próximo: Maria Madalena Manhã: Lívia                            Noite: Lívia

Segunda-feira -Tempo de Graça: Rev. Wanderson
                           - Líder: Francisco Salles 
Quinta-feira - Tempo: Rev. Evandro

 - Líder: Milson e Marli 09/08 a 10/08 - UPA                  31/08 a 01/09 - ABU

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
SÉRIE: RESTAURANDO A FÉ
SEMANA 26: Os Surpreendentes Mé-

todos de Deus!
Texto Básico: Habacuque 1.1-11
A primeira lição que aprendemos ao 

observar as ações de Deus é que, em de-
terminadas circunstâncias, ele parece es-
tranhamente silencioso e inativo. Por que 
será que Deus permite que certas coisas 
aconteçam? Muitos, como o profeta Ha-
bacuque, estão perguntando: “Até quan-
do, Senhor, clamarei eu, e tu não me es-
cutaras? Até quando gritarei ‘violência!’ E 
não salvarás? Mas esse problema não é só 
do povo de Deus. Há aqueles que há anos 
tem orado por alguém que lhes é querido, 
e Deus parece não responder. Eles racio-
cinam mais ou menos assim: “Não seria 
certo que Deus quer que os homens se tor-
nem cristãos? Bem, eu tenho orado por um 
deles durante todos estes anos, e não se vê 
acontecer nada. por quê? Por que Deus se 
cala dessa forma?”. Muitas vezes as pes-
soas ficam impacientes quanto a isso. Por 
que que ele não responde às nossas ora-
ções? Como podemos entender que um 
Deus Santo permita que a sua igreja esteja 
como está hoje?

Uma segunda lição é que, às vezes, Deus 
dá respostas inesperadas às orações. Isso 
assustou Habacuque. Ele tinha claro em 
sua mente que era necessário que Deus 
castigasse a nação, e depois enviasse um 
grande avivamento. Mas quando Deus 
respondeu “eu levantarei o exército dos 
caldeus para passar por cidades e destruí-
-las” essa era a última coisa que ele teria 
imaginado que Deus diria. No entanto, 
foi o que Deus lhe disse, e foi o que de fato 
aconteceu. Temos a tendência de prescre-
ver as respostas às nossas orações. Acha-
mos que Deus só pode responder de um 
jeito. Mas as Escrituras nos ensinam que, 
às vezes, Deus responde às nossas orações 
permitindo que as coisas piorem antes de 

melhorarem. Às vezes ele faz o oposto do 
que antecipamos. Ele pode deixar-nos 
arrasados colocando um exército caldeu 
em confrontação conosco. 

Uma terceira característica surpreen-
dente dos métodos de Deus é que, às ve-
zes, ele usa instrumentos estranhos para 
corrigir a sua igreja, o seu povo. Dentre 
todos os povos, os caldeus são os que 
Deus vai levantar para castigar Israel! 
Aqui há um fato que é evidente nas Es-
crituras. Deus, se assim deseja, pode usar 
até um ímpio caldeu. No transcorrer da 
história ele fez uso de todos os tipos de 
instrumentos estranhos para cumprir os 
seus propósitos. Esse é um fato realmente 
relevante hoje, pois parece que, segundo 
a Bíblia, muito do que está acontecendo 
nesse mundo deve ser considerado sob 
esta ótica. Talvez possamos dizer que 
muitos inimigos do cristianismo são ins-
trumentos que Deus está usando para li-
dar com seu povo. Isto é importante por-
que se não olharmos os problemas sob 
o prisma correto nossas orações e ações 
serão mal dirigidas. Temos que dar-nos 
conta do verdadeiro estado da igreja e 
reconhecer a iniquidade desse estado. 
Temos que olhar para nossos inimigos 
como instrumentos usados por Deus 
para cumprir seus propósitos. Fato é que, 
às vezes, Deus usa instrumentos muito 
incomuns aos nossos olhos.

Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Você se lembra de outros personagens 

bíblicos cuja resposta da oração não foi a 
esperada?

• Diante do silêncio de Deus, é correto 
dizer que ele “tarda, mas não falha”?

• Você seria capaz de lembrar algum 
“instrumento incomum” que Deus usou 
para sua edificação?


