
 Não há nada mais terrível do 
que abandonar os caminhos 

do Senhor!
 O profeta Jeremias pregou em 
Jerusalém num tempo de apostasia em 
Judá. Eles abandonaram o Senhor e segui-
ram os seus corações enganosos. Ele pro-
clamou a sua profecia: “Passai pelas terras 
de Chipre e vede. Mandai mensageiros nas 
nações vizinhas e atentai se já sucedeu coi-
sa semelhante, se algumas nações idóla-
tras trocaram de deuses, mesmo não sendo 
nada. Mas Israel trocou a glória do Senhor 
por coisa de nenhum valor.”
 Horrorizai-vos e fi cai estupefatos, 
diz o Senhor. Cometeram dois males. A 
mim me deixaram, o manancial de águas 
vivas, e cavaram cisternas rotas, sem água 
para si. Vão morrer de sede. De vazio.
 Por isto, diz o Senhor, eles iriam 
morrer pela própria malícia. Verão quão 
amargo é deixares o Senhor, teu Deus, 
e não ter o temor de Deus em sua alma, 
diz o Senhor. Eles iriam agora clamar e o 
Senhor não os iria ouvir, assim como eles 
não deram ouvidos à voz do Senhor.
 Coisa terrível isto. Quando li este 

texto na reunião de oração nesta quinta-
-feira pela manhã, meu coração tremeu 
diante de Deus. Orei a Deus, juntamente 
com o sr. Adenir, e clamamos a Deus por 
sua misericórdia. Nosso coração não pode 
fi car insensível diante de Deus ao lermos a 
sua Palavra Santa.
 Fiquei a pensar o que podemos 
esperar de uma geração que se afasta de 
Deus. O que se pode esperar de um crente 
que não leva a sua vida com Deus a sério! 
O que esperar daqueles que se afastam de 
Deus, senão um coração cheio de amar-
gura e rancor. Quanto mais longe de Deus 
mais amargo o homem se torna.
 Analise a sua vida ao ler estas pa-
lavras. Israel havia trocado o Senhor por 
outros deuses coisas que nem as nações 
pagãs faziam. Elas se mantinham fi éis aos 
seus deuses, mesmo não sendo eles Deus 
de fato, senão obras de suas mãos. Como 
Israel podia trocar a Glória de Deus por 
coisas vãs?
 Muitas vezes vemos pessoas que 
professaram a fé em Cristo, se afastando 
dos caminhos do Senhor por qualquer 
coisa que lhe contrariou o coração enga-
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MANTER-SE FIRME É A SOLUÇÃO



noso. Não seria isto a mesma coisa?
 Manter-se firme é a solução. O 
Senhor firma os passos daquele que teme 
o seu santo nome e que coloca nEle a sua 
confiança. Tenho por felizes os que per-
severaram firmes, sem vacilar. Como está 
a sua comunhão com Deus? Como está a 
sua fé?  
 Quanto mais perto de Deus maior 
é a alegria, contentamento, paz, regozijo 
e doce é o coração do crente. Nossos dias 

são difíceis. A solução é mantermos fir-
mes em Cristo, sem vacilar.
 Deus te abençoe e te mantenha 
firme nele. Sabendo que Aquele que fez a 
promessa é fiel. 

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

**
**

**
**

AVISOS DO CONSELHO
O Conselho da IP Dourados esteve reunido na última terça-feira, dia 13.08, e tomou 
as seguintes decisões que passa a comunicar à igreja:
1 - FINANCEIRO: Recebeu relatório financeiro referente ao mês de julho/19 e au-
torizou o tesoureiro a fazer orçamentos para as instalação do sistema de ar-con-
dicionado do Salão Social. Também recebeu relatório do andamento da reforma 
das dependências da Congregação Vista Alegre e elogia o empenho dos irmãos no 
avanço das obras. Registra o recebimento do diploma de fidelidade no envio dos 
dízimos ao Supremo Concílio durante o ano de 2018, enviado pela Tesouraria do 
SC/IPB;
2 - PASTORADO 2020: recebe comunicação do Rev. Adonias informando do con-
vite para pastorear a IP Nova Dourados em 2020. Resolve autorizá-lo a aceitar a 
proposta e, em virtude de sua saída, convidar o Rev. Francisco Vicente para assumir 
os trabalhos na Congreg. Vista Alegre durante o ano de 2020;
3 - RESOLVE: prosseguir no projeto de receber a Congreg. Presbiterial de Caarapó 
como Congregação da Igreja e formalizar proposta ao PRDO;
4 - RESOLVE: transferir os estudos de quarta-feira para as dependências do Templo 
a partir do dia 21/08/2019;
5 - REGISTRA e parabeniza a diretoria da UMP pela realização da IV Semana Te-
ológica;
6 - REGISTRA a visita do Secretário Presbiterial de Missões, Rev. Clóvis ORTLIEB, 
no dia 11.08.19, ministrando aula durante a Escola Dominical;
7 - AGENDA PASTORAL: Rev. Ildemar comunica suas ausências nas seguintes 
datas: 18.08: Pregação na IP Vila Matos, por ocasião de seu aniversário; 27.08: Pre-
gação na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro; 01.09: Pregação no Encontro 
Regional de SAFs em Cuiabá/MT.



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

18/08 - Italívio Azambuja Vedovato - 99901-0405
19/08 - Antônia Gonçalves Santana - 99903-1156
               - Thyago V. A. Vaz Azevedo - 9627-0235
20/08 - Arnaldo dos Santos Vieira - 99922-1997
              - Delvani G. de Oliveira - 99219-1371
              - Gustavo de Faria Mota 
              - Julia Cândido de Oliveira
23/08 - Adair Oliveira da Silva - 99971-1997
              - Beatriz Viegas M.Azambuja - 99808-3667
              - Donizete de Araujo - 99972-0271
24/08 - Aurelino Pereira da Silva - 99960-1717
               - Henrique Silveira de Sousa - 99938-3072
               - Ivete Brum Comin

VASO NOVO

PROJETO ANA

PROJETO JÓ

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.

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos filhos, terça-feira dia 20/08 
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?”

Hoje à noite esta igreja filha está comemorando 
aniversário de organização eclesiástica e o pregador 
será o Rev. Ildemar, em cumprimento de agenda 
do presbitério. Que Deus abençoe a IP Vila Matos 
e que ela continue sendo agência do Reino de Deus 
na cidade de Dourados. 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira dia 
20/08, o nosso irmão Oclacildes Fernandes (Catito), 
às 15h, na Rua 20, 475, Altos do Indáia. Conheça o 
trabalho deste ministério, que tem levado consolo 
aos lares dos irmãos idosos da igreja. Participe! A UMP está organizando a Biblioteca para vol-

tar ao devido funcionamento. Por isso pedimos 
doações de livros cristãos. Logo que estiver tudo 
pronto avisaremos aos irmãos para poderem 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 con-
tinuaremos recebendo doações.

BAZAR MISSIONÁRIO

Hoje pela manhã, celebraremos a Ceia do Senhor. 
Devemos nos preparar examinando os nossos co-
rações 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.

CEIA DO SENHOR

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 as ins-
crições podem ser realizadas até o dia 30/08, pelo 
site: https://forms.gle/xwhbeP5i56sFVZXo8. O va-
lor é de R$ 20,00 por pessoa. O evento é aberto aos 
professores e os demais interessados. Participem!

SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

Nosso 44° Encontro de Casais com Cristo está se 
aproximando (dias 21 e 22 de setembro) e gostarí-
amos de convidar os casais da Igreja, que ainda não 
participaram, a fazerem suas inscrições neste even-
to que tem sido uma  benção na vida de muitas fa-
mílias oa longo dos anos. Se você tem interesse em 
ajudar ou participar procure o Presbítero Nelvo, sua 
esposa Líbia ou alguém da liderança e informe-se.

MINISTÉRIO DE CASAIS



“...porque jamais deixei de vos anunciar TODO 
o desígnio de Deus...”. At. 20.27 

I) Convite ao Louvor: 
 a. Hino “A Igreja em Adoração” nº 03  
 HNC
II) Oração de Louvor e Adoração
III) Leitura Bíblica: 1ª Pe. 5.1-4
IV) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 
       1 Co 10.1-22
 b. Momento de Confi ssão
 Cântico: Ministério de Música
 c. Oração Audível
V) Momento dos Dízimos e Ofertas 
Missionárias
 a. Leitura Bíblica: Isaías 55.1-3
 b. Hino “Ações de Graças” nº 61 HNC
 c. Oração (diácono) 
VI) Cânticos (M.M.)
VII) Oração com as crianças
VIII) Exposição Bíblica:
 a. Atos 20.17-38
IX) Cântico: Ministério de Música
X) Oração Pastoral 
XI) Bênção 
XII) 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. Ildemar
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar  / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Domingos, Leopoldo, João, e Rodrigo
Suco: João e Rodrigo
Recolher Dízimos: Domingos e Leopoldo
Agradecimento pelos Dízimos: Leopoldo
Próximo: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar
Suco: Aparecido Cardoso e Jucemar
Recolher Dízimos: Adauton e Fernando
Agradecimento pelos Dízimos: Adauton

Hoje: Reneval e Ana                     Próximo: Nelvo e Líbia

Piano - Manhã: Eliane           Piano - Noite: Eliane
Vocal - Manhã: Fabiana         Vocal - Noite: Fabiana

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

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

Berçário I Templo: Sônia Maria  - Próximo: Joice
Berçário II: Débora e Marinês /Próximo: Zelma e Jilvanete
02 a 03 anos: Th ais e Karine
Próximo: Karlla, Rebeca e Carol
4 a 6 anos: Cláudia e Ana Laura
Próximo: Elaine e Livia
7 a 10 anos: Maria Madalena / Próximo: Lucas LuizManhã: Lavínia                       Noite: Lavínia

Segunda-feira -Tempo de Semar e colher: Rev. Evandro
                           - Líder: Diác. Fernando e Jivanete
Quinta-feira - Tempo de Cura: Rev. Wanderson
       - Líder: Presb. Dario e Elsa24/08 - UMP                              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 27: Pensando e Esperando
Texto Básico: Habacuque 1.12-17 e 2.1
A despeito de sua perplexidade, Habacu-

que estava determinado a esperar pacien-
temente por mais revelação. A metáfora de 
ficar na torre de vigia enfatiza o seu espírito 
vigilante e o desejo ardente de receber uma 
resposta (2.1). A sentinela atentamente vigia-
va de sua torre a fim de detectar a vinda de al-
gum mensageiro ou obter informação acerca 
de uma invasão inimiga. Era exatamente isso 
que Habacuque aguardava: uma mensagem, 
uma informação. Isto mostra a confiança de 
que Deus o iluminaria e de alguma forma 
traria solução à sua crise. Quando Jó buscou 
por respostas ele não as conseguiu, só obteve 
perguntas, porém, a presença de Deus trouxe 
resolução ao seu dilema.

Lloyd Jones aponta que devemos olhar 
para os problemas da vida pensando teologi-
camente, reafirmando princípios básicos da 
fé como a soberania de Deus, a sua justiça, 
as suas promessas a nós e assim por diante. A 
fé não anula a razão. Precisamos usá-la para 
fortalecer a nossa fé, pois à medida que racio-
cinamos teologicamente, nossa concepção de 
Deus é esclarecida. Segundo o Rev. Hernan-
des Dias Lopes, o conhecimento de Deus é o 
maior antídoto contra o desespero. A doutri-
na pode providenciar um fundamento sólido 
no qual pisamos assim como fora a confiança 
de Habacuque de que Deus não aniquilaria 
seu povo: “Não morreremos”. Um exercício 
muito comum no livro dos Salmos é recordar 
as benesses divinas em nossa vida. Foi isso 
que registrou Asafe no Salmo 77 (v. 5-20). 
Relembrar os feitos redentores de Deus na 
história nos certifica quanto ao quê devemos 
crer acerca de Deus. Relembrar os feitos de 
Deus é um exercício mental que faz bem à 
alma. Jó teve reação semelhante quando não 
deixou que a experiência ditasse sua teologia. 
O entendimento – ainda que parcial – do ser 
de Deus e das ações de Deus é que trouxeram 

alívio ao coração de Jó, Asafe e Habacuque.
Mas quando o nosso raciocínio teológico 

não nos acalma, devemos sujeitar o proble-
ma a Deus em fé. Essa é a parte em que nós 
esperamos em Deus: “Somente em Deus, 
ó minha alma, espera silenciosa; dele vem a 
minha salvação” – Salmo 62.1. O conforto 
de esperar não é que logo esqueceremos o 
problema, mas de que em algum momento 
virá uma resposta. Está é a grande qualidade 
da segunda parte de nossa resposta: os que 
aguardam uma resposta. Esse aguardar é 
frequentemente acompanhado “em silêncio” 
(Sl. 62.1,5; Lm. 3.26). Aguardar em silêncio 
não é deixar de orar. Oração é o desabafo de 
quem quer ser tratado por Deus. Davi diz 
estar em silêncio, mas continua a pedir que 
Deus lhe ouça a oração (Sl. 39.1-2, 9, 12). In-
sistência na oração não é a mesma coisa que 
estar ansioso por algo muito desejado Insis-
tência na oração é voltar constantemente ao 
Senhor para buscar descanso nele quanto às 
nossas ansiedades e angústias.

Essas duas partes da resposta de Habacu-
que não são feitas separada ou alternada-
mente. Elas podem ser conjuntas. Enquanto 
oramos e confiamos em Deus, nós também 
refletimos sobre o seu caráter e sua bondade 
para conosco. O conforto de Deus vem pelos 
dois meios: o pensar e o esperar, já que eles 
se complementam. Jeremias, abatido com a 
destruição de Jerusalém, recorreu a ambos. 
Leia Lamentações 3.21-26 e veja o procedi-
mento do profeta. 

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Por que temos tanta dificuldade para “pen-

sar e esperar”?
• Leia o Salmo 73 e observe os versículos 16 

e 17. Qual foi o instrumento que Deus usou 
para mudar a visão de Asafe?

• Como ser insistente sem pecar em nossas 
orações?


