
 Na quarta-feira passada retor-
namos com os ESTUDOS 

BÍBLICOS no templo para toda a igreja. 
Estamos incentivando todos os membros a 
estarem conosco nestes estudos da Palavra 
de Deus.
 Vamos dar uma série de estudos 
sobre os meios de graça e depois sobre 
como aplicá-los na vida prática, cotidiana. 
Venha estudar conosco e traga sua família, 
vizinhos e amigos.
 Lemos em Atos que “Os que aceita-
ram a mensagem foram batizados, e naque-
le dia houve um acréscimo de cerca de três 
mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos 
apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e 
às orações.” (Atos 2.41 e 42). 
 Muitas pessoas aceitam a Palavra 
de Deus e depois não desenvolvem uma 
vida cristã. Deus nos deixou meios pelos 
quais Ele deseja que seus fi lhos cresçam em 
comunhão com Ele. São os meios de graça. 
Que são exercícios espirituais particulares 
e coletivos, que devem ser exercitados para 
o crescimento espiritual e para viver em 
comunhão com Deus e com a família da fé.
 E “quais são os meios exteriores e 
ordinários pelos quais Cristo nos comuni-
ca as bênçãos da redenção? Os meios exte-
riores e ordinários pelos quais Cristo nos 

comunica as bênçãos da redenção são as 
suas ordenanças, especialmente a Palavra, 
os sacramentos e a oração (At 2.41, 42; Mt 
28. 19, 20), os quais todos se tornam efi ca-
zes aos eleitos para a salvação”.  
 Esses meios de graça, dividimos 
entre particulares (Leitura da Palavra, 
oração, jejum e meditação) e Públicos ou 
Coletivos (Adoração, os Sacramentos ou 
ordenanças, a comunhão dos crentes e a 
oração coletiva). John Piper destaca tam-
bém a Evangelização.
 Deus em sua sabedoria e amor 
orientou a sua igreja para desfrutar de sua 
graça durante a sua dura jornada cristã nes-
ta terra. Estas ordenanças de Deus ao seu 
povo são meios de graça: a Palavra, os sa-
cramentos (Batismo e Santa Ceia) e a ora-
ção. São meios ordinários e constantes da 
vida cristã. Através deles Deus derrama dia 
a dia a sua graça no coração do crente para 
o seu crescimento e comunhão. 
 Devemos entendê-los como “ins-
trumentos concretos, verifi cáveis, testemu-
nháveis e memoráveis de sua obra reden-
tora contínua e permanente no mundo.” 
(Comentário do Breve Catecismo). 
 Por isto devemos conhecer a Bíblia 
que é a Palavra de Deus e nos submetermos 
às suas ordens (Jo 5. 39 cf 5. 24; 8. 31, 32; Mt 
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13. 16 – 23; 28. 20; Mc 16. 15). 
 O Batismo (Mt 28. 19). “Como não 
podia haver judeu incircunciso, não pode 
existir cristão sem batismo.” 
 A Ceia (Mc 14.22- 26 cf Mt 16.26- 
30; Lc 22. 19- 23). Cada elemento eucarís-
tico é seguido de uma ordem imperativa de 
Cristo Jesus: Tomai, comei…; bebei… Por 
este motivo devemos continuar a celebrar a 
Ceia. 
 A Oração: “Vigiai e orai para que 
não entreis em tentação” (Mc 14.38 cf I Ts 
5. 17; Hb 13. 18). Jesus não somente ensi-
nou o dever da oração, mas como também 
foi um Homem de oração. Deixou-nos um 
modelo extraordinariamente conciso e 
profundo: o Pai Nosso (Mt 6. 9- 13). 
 A Igreja em Atos vivia e praticava 
os meios de graça, podemos observar isto 
em Atos 2.42 que diz: “E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos e na comunhão, no 

partir do pão e nas orações.” 
 Esta ordem não era e nem foi ex-
clusiva para os crentes em Atos, ela é para 
nós hoje também. A Bíblia nos revela Deus 
e nos aproxima dEle, o Batismo é o selo ex-
terior do que já foi selado no coração (inte-
rior), a Santa Ceia é a manifestação visível 
da graça de Deus através de Seu Filho Uni-
gênito que se doou por nós e, as orações é 
o abrir do nossos corações diante de Deus 
para glorificar, adorar e clamar por socorro. 
(P.88 do Breve Catecismo de Westminster). 
 Na quarta-feira estaremos inician-
do esta maravilhosa série de estudos da 
Palavra de Deus. Venha ser “fortalecido no 
Senhor e na força do seu poder” (Ef.6:10). 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

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

**
**

**
**

OUTUBRO
Viagem UPA

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

26 e 27/10 **

AGENDA PASTORAL
O Pr. Ildemar estará pregando na próxima 
semana em duas programações Especiais da 
IPB: Na terça-feira (27/08), na Catedral Pres-
biteriana do Rio de Janeiro (Representando 
a Missão Caiuá); No Domingo (01/09) na IP 
Central de Cuiabá no Evento da Nacional de 
SAFs, Encontro do Centro-Oeste. Oremos por 
estes trabalhos e pelo nosso pastor.

Convidamos os irmãos que desejarem fazer 
parte do Coral da Igreja para que venham par-
ticipar desse maravilhoso trabalho de adora-
ção ao Senhor. Estamos ensaiando a Cantata 
do Natal. Todos são muito bem-vindos. O En-
saio é aos sábados às 17h, no templo.

Estão abertas as matrículas para a nova classe 
dos Primeiros Passos. Matricule-se no Balcão 
de Informações na saída do Templo, ou na 
secretaria da igreja (3421-0381). Venha fazer 
parte da família da Fé.  

CORAL DA IGREJA

CLASSE “PRIMEIROS PASSOS”

DEPARTAMENTAL SAF
Convidamos todas as mulheres para partici-
par da reunião departamental que ocorrerá 
no dia 27/08 as 20h na residência dos ir-
mãos Erica e Cirineu, que fica  na Rua Artur 
Frantz 1300 - Pq Alvorada. Residencial Ita-
ju 2 - Casa 29, a reunião será conjunta com 
os dois departamentos da SAF.  Ore,  divul-
gue e participe,  em nome do Senhor Jesus.



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

25/08 - João Pedro Nelvo Rocha Moura - 3425-9043
             - Maria Leonice Assis Fernandes - 99607-1198
26/08 - Ana Carla da Silva Vasque - 99218-7320
27/08 - Arthur Araújo Queiroz
              - Nicoly da Silva Andrade - 3021-2141
28/08 - Valesca Amaro Cechin - 981399451
29/08 - Eber Gabriel B. Oviedo - 99860-5132
              - Reinaldo Manfrim D. Júnior - 98130-7232
30/08 -  Aparecido Cardoso Pereira - 99967-7778
              - Clenilda Maria F. Carneiro - 99638-7326
              - Marli Viegas Machado - 99999-3565
              - Rosana da Silva Vasque - 9265-2938

VASO NOVO

PROJETO ANA

GRUPOS FAMILIARES

PROJETO JÓ

“Por este menino orava eu; e o Senhor me con-
cedeu a petição que eu lhe fi zera”. I Sm 1.27 O 
Projeto ANA tem por objetivo principal cons-
cientizar, despertar e estimular as auxiliadoras 
presbiterianas 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.

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 27/08, o nosso irmão Adeum Már-
cio Ioris Folle, às 15h, na Rua Ipanema, 1125, 
Jardim Água Boa. Conheça o trabalho deste 
ministério, que tem levado consolo aos lares 
dos irmãos idosos da igreja. Participe!

Você sabia que nossa igreja possui 10 grupos 
familiares voltados para adultos, jovens e ado-
lescentes? As reuniões acontecem às segundas, 
quintas e sextas. Se vcê ainda não faz parte, 
procure o mais próximo de sua casa!

Convocamos todos os pais de nossa igreja 
para orarmos por nossos fi lhos, terça-feira dia 
27/08 às 19h30m na igreja. Assuma o Com-
promisso 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 UMP está organizando a Biblioteca para 
voltar ao devido funcionamento. Por isso pe-
dimos doações de livros cristãos. Logo que es-
tiver 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 
segundo  semestre, pois, não foi possível a re-
alização do mesmo. A data ainda não está defi -
nida, mas continuaremos recebendo doações.

BAZAR MISSIONÁRIO

Estão abertas as inscrições para o Simpósio de 
Educação Cristã, que acontecerá nos dias 13 a 
15/09, nas dependências da igreja. O preletor 
será o Rev. Eneziel Peixoto de Andrade, que tra-
tará o tema “A infl uência da Escola Bíblica Domi-
nical na Formação Cristã da Família”. As vagas 
são limitadas e as inscrições podem ser realiza-
das até o dia 30/08, pelo site: ipbdourados.org.
br/. O valor é de R$ 20,00 por pessoa. O evento é 
aberto aos professores e os demais interessados. 
Participem!

SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

A Equipe Nova Aliança está em 
período de preparação para o 
44º ECC que ocorrerá nos dias 
21 e 22 de setembro. Pedimos a 
todos os membros da Igreja que 

estejam orando por este trabalho. Para que a 
graça de Deus seja derramada no coração dos 
casais e eles tenham um verdadeiro Encontro 
com Cristo. Também convidamos os casais da 
Igreja que ainda não fi zeram o Encontro que 
venham participar e fazer parte desta equipe. 
Procurem o Presb. Nelvo e a Líbia. Se infor-
mem na secretaria da Igreja.

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO



I. Préludio instrumental
II. Saudações à Igreja
III. Cântico (M.M.)
IV. Adoração
 *Oração de adoração
 *Leitura bíblica Sl 95
 * Hino “Deus de Abraão” nº 21 HNC
V. Contrição
 * Leitura continuada da Bíblia: 
 1 Co 10. 23-33 
 * Hino “Arrependimento e súplica” nº 75 
 HNC (ao som do piano, instrumental)
 * Oração silenciosa, quebra do silêncio  
 pela oração do liturgista 
VI. Entrega de dízimos e ofertas
 * Leitura Bíblica de Levítico 27. 30
 * Hino “Ofertório” nº 60 HNC
 * Oração de consagração dos dízmos e 
 ofertas 
VII. Louvor e Adoraçaõ (M.M.)
VIII. Edifi cação
 * Mensagem da palavra de Deus: 
 “Quando um homem piedoso erra”
 (Atos 21: 15-40)
 * Oração pastoral
 * Bênção Apostólica
 * Amém Triplice 
  • Apresentação dos Visitantes;
  • Comunicações da Semana;
IX. Poslúdio Instrumental

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 Cardoso e Jucemar
Recolher Dízimos: Adauton e Fernando
Agradecimento pelos Dízimos: Adauton
Próximo: Eduardo,Milton,Noel e Vinícius
Suco: Eduardo e Vinicius
Recolher Dízimos: Milton e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Milton

Hoje: Nelvo e Líbia                    Próximo: Lenice e Andressa

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

Mensagem: Rev.  Ildemar  / Liturgia: Presb. Eliberto
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Gerson Troquez/Liturgia: Presb. José Nelvo

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

Berçário I Templo: Joice  - Próximo: Sônia Maria
Berçário II: Zelma e Jilvanete-Próximo:Deise, Caroline e Roberta
02 a 03 anos: Karlla, Rebeca e Carol
Próximo: Karlla e Rebeca
4 a 6 anos: Elaine e Livia
Próximo: Andressa, Lorraine e Yasmin
7 a 10 anos: Lucas Luiz - Próximo: NelvoManhã: Lorrainy                  Noite: Lorrainy

Segunda-feira -Tempo de Planos: Rev. Wanderson
                           - Líder: Adauton e Cláucia
Quinta-feira - Tempo da Promessa: Rev. Evandro

 - Líder: Adair e Marinês28 a 30/08 - Exército              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 28: Deus condena o soberbo
Texto Básico: Habacuque 2.6-20
Quando vemos a resposta de Deus a Haba-

cuque a partir do verso 5 do capítulo 1 ficamos 
mais perplexos ainda, porque, além de respon-
der com “endurecimento”, as palavras de Deus 
parecem elogiar os caldeus e desprezar os fi-
lhos de Israel. Porém, não nos enganemos. O 
fato de Deus utilizar o ímpio para correção dos 
seus filhos não significa que ele irá inocentar 
o culpado. Israel, na condição de nação eleita 
será disciplinado. A Babilônia será zombada e 
humilhada, conforme podemos ver nos “ais” 
proferidos contra ela, condenando uma série 
de pecados. Vejamos quais são:

Avareza (2.6-8). Quebra do 8º Mandamen-
to: a babilônia rouba e extorque outras nações 
a fim de obter um império grandioso. Ela se 
gaba por ter riquezas que não são suas, tais 
como os valiosos objetos do Templo de Jeru-
salém. A prática da extorsão se dava com as 
taxas absurdas que eles exigiam de seus vas-
salos. Como consequência de sua avareza, os 
caldeus se tornariam presas de seus próprios 
credores.

Injustiça: (2.9-11). Quebra do 10º Manda-
mento. O segundo oráculo menciona “bens 
mal adquiridos”, através da opressão aos mais 
fracos a fim de criar um império glorioso. De 
acordo com o Rev. Hernandes “o desonesto 
peca contra Deus violando sua lei, peca contra 
o próximo violando seus direitos e peca contra 
sua própria alma deixando-se corromper pela 
ganância”. Deus não lhes deixará impunes. A 
casa que construíram com riquezas alheias 
clamará contra eles (v.11), seu império ruirá. 
Não há exército ou dinheiro que providencie 
segurança plena. Judá deveria aprender isso 
já que em tempos passados buscou auxílio de 
outras nações – II Rs 16.5-9; Is Caps. 30 e 31).

Violência (2.12-14). Quebra do 6º manda-
mento. A violência tão lamentada por Haba-
cuque no início do seu livro seria resolvida 
com o castigo sobre a babilônia. Todas as gló-
rias da civilização babilônica simbolizadas pe-
los jardins suspensos seriam substituídas pela 
glória do Senhor que encheria toda a terra. 

Hoje, para sabermos sobre a babilônia, temos 
que ir a um museu. 

Sedução (2.15-17). Quebra do 9º manda-
mento. O reino da babilônia funcionou como 
uma taça de vinho que embriagou outras na-
ções (Jr. 51.7). Ela enganou outras nações e as 
conduziu à miséria e desgraça como alguém 
que é capaz de seduzir o outro a se embebedar 
e se expor. Como consequência da sua sedu-
ção, ao invés de ser vista com honra, será em-
bebedada e receberá o cálice da ira divina que 
lhe trará vergonha.

Idolatria (2.18-20). Quebra do 1º manda-
mento. Nestes versos, Deus mostra a tolice e a 
cegueira da idolatria. Afinal, é insensato o ho-
mem buscar forças fora de em deuses constru-
ídos por ele mesmo. Em contrapartida, Deus 
demonstra sua superioridade sobre os deuses 
que nem deuses são. Aqueles que confiam em 
imagens feitas por homens para direção estão 
fadados à destruição. Em contraste aos ídolos 
sem vida dos pagãos, o Senhor reina sobre o 
universo do seu templo celestial. Diante de 
sua majestosa e soberana presença a resposta 
apropriada é temor: “Cale-se”.

 Estas palavras de maldição con-
tra a Babilônia confirmam o entendimento 
que Habacuque tinha acerca da santidade de 
Deus. De fato, Deus odeia o pecado e castiga-o 
severamente. Deus não se confunde quanto a 
quem é ímpio e quem é justo. Ele os distingue 
para fins bem distintos. 

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1) Já que Deus não deixa impune o pecado, 

qual a diferença entre a punição do ímpio e a 
do crente?

2) O que dizer quando aparentemente o crente 
está sendo punido e o ímpio parece ileso?

3) Você já se pegou cometendo alguns dos pe-
cados dos caldeus? Por que nosso destino não é 
o mesmo deles?

Todas as quarta-feiras às 19h30min, esta-
mos estudando os meios de graça para nos-
so crescimento espiritual. Você e sua família 
estão convidados!

ESTUDO BÍBLICO 
ÀS QUARTAS


