
 Há algo mais que é repre-
sentado pelo pão e pelo 

vinho, e é o seguinte: a união dos 
crentes uns com os outros. Estão 
todos unidos não só a Cristo; estão 
todos eles unidos uns aos outros. 
Ora, o apóstolo ensinou isso em 1º 
Co. 10.16-17: “Porventura o cálice 
da bênção que abençoamos, não é a 
comunhão do sangue de Cristo? O 
pão que partimos, não é porventura 
a comunhão do corpo de Cristo?”. A 
seguir, observem isto: “Embora mui-
tos, somos um só pão, um só corpo; 
porque todos participamos de um só 
pão”. Ora, vocês percebem o que 
Paulo está ensinando aí? Ele diz que, 
ao participarmos de Cristo, nos tor-
namos um. [...].
 O termo comunhão, portanto, 
representa não só nossa comunhão 
com o Senhor, mas também nossa 
comunhão uns com os outros. É por 
isso que no capítulo 11 ele corrige 
um erro dizendo que “na verdade 
vocês estão negando o próprio prin-
cípio da comunhão. Alguns de vocês 
estão comendo demais, enquanto ou-
tros não tem o suficiente para comer. 

Vocês são egoístas, são divididos, mas 
todos vocês devem ser um só. Devem 
esperar uns pelos outros”. “Acaso não 
percebem”, pergunta o apóstolo, “que 
estão negando uma das coisas centrais 
ensinadas pela Ceia do Senhor – que 
vocês são todos um? Devem levar as 
cargas uns dos outros, devem com-
partilhar uns com os outros o que 
possuem, porque são todas partes da 
mesma massa, do mesmo pão. É inútil 
dizerem que tem comunhão com ele se 
não estão em comunhão uns com os 
outros”. Paulo fala acerca das divisões 
e das heresias, e os condena porque 
contradizem tudo que é representado 
pela Ceia do Senhor.
 Aí, então, estão as coisas prin-
cipais que estão implícitas ou retra-
tadas pela comunhão da Ceia do Se-
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nhor. Mas, graças a Deus, não para 
aí. Este ato, esta comunhão, essa or-
denança, não só significa, mas tam-
bém sela, todos os benefícios a que 
tenho me referido; por isso, quando 
tomamos a Ceia, não apenas nos lem-
bramos de algo, estamos não só nos 
dedicando a um ato memorial ou co-
memorativo, nem estamos meramen-
te colocando nossos distintivos de 
membros da igreja, ainda que este-
jamos fazendo isso. Mas, muito mais 
que isso, quando recebemos o pão e 
o vinho, Deus está nos dizendo que 
somos participantes dos benefícios 
desse novo pacto. Ele, o pacto, sela a 
todos nós. Sela todas essas promessas 
de Deus. Asseguram-me que ele Ele 
morreu por mim, que estou unido a 

Ele, que morri com ele e que ressus-
citei com ele. É como entregar-me 
um documento com um selo nele: 
“aí está, é todo seu”. O novo pacto de 
Deus com o homem me pertence. Ele 
o fez comigo. Ele o está entregando a 
mim. Ele o está dando a mim. Como 
um anel de noivado ou de casamen-
to é uma garantia à pessoa que o está 
usando, do amor do outro, assim o 
pão e o vinho são uma especial garan-
tia a nós dada por Deus em seu amor 
e condescendência, a fim de que, 
quando os tomarmos, saibamos que 
Ele nos está concedendo todos esses 
benefícios. Que vital e importante é 
compreendermos isso ao achegarmo-
-nos à mesa da comunhão!

Martyn Loyd Jones.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

SETEMBRO
EBD - Simpósio de 

Educação Cristã
Encontro de Casais

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

13 a 15/09

21 e 22/09

**

**

Culto  Evangelistico dos 
Grupos Familiares

OUTUBRO
Viagem UPA

 DATA                  PROGRAMAÇÃO          HORÁRIO                   
29/09

26 e 27/10

19h

**

O Rev. Ildemar pregará hoje na IP Central de 
Cuiabá no Evento da Nacional de SAFs, En-
contro do Centro-Oeste. Oremos por estes 
trabalhos e pelo nosso pastor.

O presidente da Junta Diaconal convoca a to-
dos os diáconos para a reunião mensal, que 
ocorrerá nesta terça-feira, dia 03 setembro, às 
19h30m nas dependências da igreja.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR VIAGEM DA FEDERAÇÃO DE SAF’S 
A BONITO - MS

A Federação de SAF’s convida as mulheres 
para participar de uma viagem de comunhão, 
descanso e lazer para o munícipio de Bonito 
-MS. Segue as informações:
Dias: 19 e 20 de outubro
Investimento: R$390,00: 2x 195,00 (setembro 
e outubro). Necessário confirmar presença.
Saída da igreja por volta das 5h da manhã.  
Qualquer dúvida entre em contato com a Ro-
seli (99625-5476) ou Diana (98177-1013).
Ore, divulgue e participe em nome do Senhor 
Jesus.

AGENDA PASTORAL

Hoje à noite celebraremos a Ceia do Senhor. 
Não deixe de participar desse momento tão 
importante na vida do crente. Reflita nas pala-
vras de François Turretini: “Deus, para ajudar 
em nossa fé [...] insinua a verdade em nossos 
ouvidos e também por meio dos sacramentos ele 
o exibe para que seja visualizada, em alguma 
medida, por nossos olhos de modo que sua Pala-
vra  venha a ser, por assim dizer, visivél. Assim, 
por muitos sentidos ele deseja selar a certeza de 
sua graça em nossa mente, para que sejamos 
livrados das coisas sensíveis e terrenas para as 
intelígiveis e celestiais”.



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

01/09 - Adalice Alves da Silva Zatt - 99909-9991 
              - Lívia Feitosa Liebich - 98142-6397
02/09 - Patrícia Silva Silveira Alencar - 99840-5989     
03/09 - Gerson de Oliveira Anderson
04/09 - Izolina C. Neimaier Meichtry - 99972-2841
              - Marcelo Rodrigues Aram - 99972-1311
               - Marco Antônio C. Duarte - 3421-9982
05/09 - Aline Mayumi Kimura Satorre - 99612-6703
              - Oclacildes L. Fernandes - 99988-7837
06/09  - Josefa Batista da Silva - 99624 3739
07/09 - Jaqueline A. Fernandes Moreti - 99916-5255

VASO NOVO

GRUPOS FAMILIARES

PROJETO JÓ

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 03/09, o nosso irmão Edgar Henri-
que de Melo Cézar, às 15h, na Rua Izzat Bus-
suan, 2940, Vila Planalto. 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 
03/09 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 09/09, 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 te-
nham 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. Procu-
rem o Presb. Nelvo e a Líbia. Se informem na 
secretaria da Igreja.

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

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.  

CLASSE “PRIMEIROS PASSOS”

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.

CORAL DA IGREJA



CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
“Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é 
a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o 
pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo?”

I. SAUDAÇÕES
II. QUE RITO É ESSE?
 a. Cântico Congregacional (Min. Música)
 b. Oração de Louvor e Adoração
 c. Leitura Bíblica: Êxodo 12.21-28
 d. Hino “Louvores Sem Fim” nº 38 HNC
III. EU RECEBI O QUE TAMBÉM VOS ENTRE-
GUEI
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 
 I Co. 11.1-16
 b. Ceia do Senhor (I Co.11.17-34)
 Hinos: “A Porta da Salvação” nº 94
             “Sinceridade”, nº 74
             “Igreja Militante”, nº 300
IV. AO SENHOR PERTENCE A TERRA
 a. Cânticos de Louvor 
 (Entrega dos Dízimos e ofertas)
 b.  Oração com as crianças.
V. A LEI DO SENHOR É PERFEITA
 a. Exposição Bíblica 
 b. Oração Pastoral
VI. CÂNTICO
VII. BÊNÇÃO 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: Eduardo e Vinicius
Recolher Dízimos: Milton e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Milton
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wandemburgo
Suco: Gilson e Edson
Recolher Dízimos: Valter e Wandemburgo 
Agradecimento pelos Dízimos: Wandemburgo

Hoje: Lenice e Andressa          Próximo: Roseli e Maria

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

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

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

Berçário I Templo: Sônia Maria - Próximo: Joice
Berçário II: Deise, Caroline e Roberta  -Próximo: Débora  e  Marinês
02 a 03 anos: Karlla e Rebeca
Próximo: Karlla, Rebeca, Carolina e Fábio
4 a 6 anos: Andressa, Lorraine e Yasmin
Próximo: Cláudia e Ana Laura
7 a 10 anos: Nelvo- Próximo: Maria Madalena Manhã: Rodolfo                   Noite: Rodolfo

Segunda-feira -Tempo de Graça: Rev. Ildemar
                           - Líder: Salles
Quinta-feira - Tempo de Cura: Rev. Evandro
       - Líder: Dário  e Elsa31/08 a 01/09 - ABU               21/09 - Erasmo Braga 

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 29: Da Impaciência à Confiança.
Texto Básico: Habacuque 3.1-4
 O capítulo 3 do livro de Habacuque é o 

momento em que percebemos como Deus tratou 
o coração do profeta. É a “virada” na vida daquele 
que começou seu clamor com impaciência e con-
fusão e agora termina com louvor e fé. Como isso 
aconteceu?

 Primeiramente ele redunda em adoração, 
prática comum em várias orações nas Escrituras. 
Quando Daniel foi impactado pelos escritos de 
Jeremias, antes de confessar o seu pecado ele ado-
ra o temível, mas misericordioso Deus (Dn. 9.4). 
Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, ele co-
meça com uma cláusula que ressalta as caracterís-
ticas de Deus como sendo ao mesmo tempo próxi-
mo (“Pai Nosso”) e totalmente outro em santidade 
e Glória (“que estás nos céus”). É muito saudável 
saber com quem estamos falando em oração. Res-
saltar os atributos de Deus em nossas orações é um 
elogio a Deus típico de quem ama. Porém, nós não 
o fazemos só por causa de Deus. Nós somos muito 
beneficiados quando o adoramos em nossas ora-
ções. Ao ressaltar quem ele é, nós moldamos nossa 
gratidão, nossa confissão e nossas petições.

 Depois da adoração, Habacuque faz duas 
petições: uma por renovação e outra por mise-
ricórdia. O pedido por renovação é de que Deus, 
após trazer juízo sobre Judá, avive o seu povo. A ex-
pressão “no decorrer dos anos” se refere ao período 
entre dos dois juízos proferidos por Deus: a Judá e 
à Babilônia. Habacuque pede a Deus que nesse pe-
ríodo, ele revigore o seu povo. Para isso, ele espera 
que Deus volte a agir como fizera durante o êxo-
do do Egito e conquista dos da geração presente. 
ele quer que Deus aja semelhantemente à maneira 
portentosa dos dias de Moisés e Josué. Avivamento 
é um tema muito mal compreendido nas igrejas 
hoje em dia. Dons espirituais, estilo litúrgico, for-
tes emoções, grandes multidões são erroneamente 
interpretados como sinônimos de avivamento. Na 
realidade, o avivamento não pode ser provocado. 
Ele é fruto das orações do povo em momentos de 
profunda tristeza pelo pecado e pela perversidade. 
Habacuque pediu avivamento a Deus após amar-
gar a perversidade de Judá e Babilônia. De certa 
forma, Deus atendeu a oração do profeta, pois ele 
revelou a Jeremias que traria o povo de volta da Ba-
bilônia e, como resultado do cativeiro, nunca mais 
caíram no seu pior pecado, a idolatria.

 Quando Deus intenta visitar seu povo 
com reavivamentos, é imprescindível que o povo 
traga um espírito de quebrantamento. Habacuque 
estava assim, quebrantado, pasmo diante da glória 
do Senhor e dos seus feitos, e clamou por aviva-
mento a partir de profundo zelo pelo nome de 
Deus e pela sua reputação. 

 O segundo pedido do profeta é por mise-
ricórdia: “na tua ira, lembra-te da misericórdia”. Na 
oração do capítulo 3, ele faz menção à ira de Deus 
em três ocasiões: versos 2, 8 e 12. Essa ira se refere 
ao juízo de Deus tanto sobre os caldeus como so-
bre o povo da aliança. No verso 2, a ira de Deus se 
refere ao juízo de Deus sobre Judá. Habacuque ora 
para que o juízo de Deus seja aliviado. Ele não ora 
para que a maldição seja retirada, mas abrandada.  
Habacuque sabia que o julgamento de Deus era 
iminente. Não havia mais exortação ao arrepen-
dimento, e Deus não mais ouviria qualquer inter-
cessão em favor do povo, contudo, ele ainda podia 
clamar por misericórdia. Afinal, mesmo quando 
Deus castiga o seu povo ele o faz misericordiosa-
mente. Isaías também expressa a ira de Deus so-
bre o seu povo como sendo muito mais curta do 
que a misericórdia: “por breve momento te deixei, 
mas com grandes misericórdias torno a acolher-te; 
num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha 
face por um momento; mas com misericórdia eterna 
me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor” – 
Isaías 54.7-8. 

 Por estes pedidos, nota-se a humildade 
do profeta em relação às orações anteriores, regis-
tradas no capítulo 1. Como foi dito anteriormente, 
não há mais impaciências e confusão, antes, um es-
pírito quebrantado, como agrada a Deus – 2 Cr. 7.14. 

Perguntas para reflexão.

1) Quais as consequências que as palavras de 
Deus no último versículo do capítulo 2 tiveram na 
vida de Habacuque?

2) De acordo com o estudo, quais seriam, então, 
os verdadeiros sinais de um avivamento?

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


