
 Eu não quero ser um velho 
rabugento, disse o Pastor 

John Piper, em seu livro, “uma vida 
voltada para Deus”. Deus não gosta 
de murmuradores, pois a murmu-
ração desonra a Deus e dá lugar ao 
diabo. A murmuração azeda ainda 
mais a alma de moribundo e aba-
fa o testemunho cristão autêntico 
(Fp.2:14,15).
 Eu quero ser um velhinho 
confiante em Deus e cheio de grati-
dão e contentamento, como o ancião 
do Salmo 71. Veja que resoluções ele 
tomou para ornar a sua velhice de 
alegria, gratidão e contentamento:

1. Recordarei, com admira-
ção e gratidão, os milhares de vezes 
em que confiei em Deus, desde a 
minha mocidade.

“Pois tu és a minha esperança, 
Senhor Deus, a minha confiança des-
de a minha mocidade” (v.5)

“Tu me tens ensinado, ó Deus, 
desde a minha mocidade; e até agora 
tenho anunciado as tuas maravilhas” 
(v.17).

2. Eu me refugiarei em Deus, 
em vez de me ofender por causa dos 
meus problemas.

“Em ti, Senhor, me refúgio; não seja 
eu jamais envergonhado” (v.1)

3. Falarei com Deus cada vez 
mais (e não cada vez menos) sobre 
toda a sua grandeza, até que não 
haja, em meus lábios, lugar para a 
murmuração.
“tu és motivo para os meus louvores 
constantemente” (v.6). 

“Quanto a mim, esperarei sem-
pre e te louvarei mais e mais” (v.14)

4. Esperarei (resolutamente) 
e não cederei ao desespero, mesmo 
no lar de idosos e mesmo se eu viver 
mais do que todos os meus amigos.

“Quanto a mim, esperarei sem-
pre” (v.14)

5. Encontrarei pessoas para 
falar-lhes sobre os maravilhosos atos 
da salvação de Deus e nunca acabarei, 
porque esses atos são inumeráveis.

@ipdourados

AV. MARCELINO PIRES, 2233 - CENTRO
DOURADOS-MS CEP- 79.800-006

SECRETARIA@IPBDOURADOS.COM.BR

WWW.IPBDOURADOS.ORG.BR(67) 3421-0381
(67) 99978-8048

BOLETIM Nº 1548
      20 de Outubro de 2019

99971-4745

98120-8432

98409-1786

99232-7566

NÃO ME DESEMPARES, Ó DEUS, NA MINHA VELHICE!



“A minha boca relatará a tua 
justiça e de contínuo os feitos da tua 
salvação, ainda que eu não saiba o seu 
número” (v.15).

6. Ficarei atento aos jovens e 
lhes falarei sobre o poder de Deus. 
Eu lhes direi que Deus é forte e po-
demos confiar nEle, quer na juven-
tude, quer na velhice.

“Não me desampares, pois, ó 
Deus, até à minha velhice e às cãs; até 
que eu tenha declarado à presente ge-
ração a tua força e às vindouras o teu 
poder” (v.18).

7. Recordarei que em Deus 
existem coisas que estão além de 
minha imaginação e que em breve 
eu as conhecerei.
 “Ora, a tua justiça, ó Deus, se 
eleva até aos céus. Grandes coisas tens 
feito, ó Deus; quem é semelhante a ti?” 
(v.19)

8. Considerarei todo o meu 
sofrimento e afl ição como um dom 
de Deus e um caminho para a glória.
 “Tu, que me tens feito ver mui-
tas angústias e males, me restaurarás 

ainda a vida e de novo me tirarás dos 
abismos da terra” (v.20)

9. Resistirei aos estereótipos 
de pessoas velhas, brincarei, canta-
rei e exultarei (quer pareça conve-
niente ou não).

“Eu também te louvo com a 
lira, celebro a tua verdade, ó meu 
Deus; cantar-te-ei salmos na harpa, ó 
Santo de Israel. Os meus lábios exulta-
rão quando eu te salmodiar; também 
exultará a minha alma, que remiste” 
(v.22,23).
 Quem espera em Deus terá 
sempre motivos para regozijar-se 
Nele. Você pode depositar a sua con-
fiança nas preciosas promessas de 
Deus e viver seus dias com alegria e 
conforto espiritual. Você pode enve-
lhecer com Deus.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

(texto adaptado)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

OUTUBRO
UCP - Acampamento

Bazar Missionário

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

25 a 27/10
26/10

**
**

NOVEMBRO
Federação UMP - REUMP

UPJ - Acampamento
UMP - Retiro Espiritual

 DATA                  PROGRAMAÇÃO          HORÁRIO     

01 a 03/11
15 a 17/11
15 a 17/11

**
**
**

Estamos trabalhando para implantação de no-
vos horários em nossa Escola Dominical. Nossa 
abertura será um pouco mais curta (das 9h às 
9h40min) com intervalo de 10min (09h40min 
às 09h50min) para o café. As aulas iniciarão 
às 9h50min com término às 11h. Lembramos 
que, o café não será servido fora dos horários 
determinados e contamos com a colaboração 
de todos para não levarem copos para o templo 
e nem para as salas de aula ajudando assim no 
bom andamento dos trabalhos.  

NOVOS HORÁRIOS DA ECOLA DOMINICAL
No próximo sábado, dia 
26/10,  teremos nas depen-
dências da Igreja, a partir 
das 08h da manhã até 12h, 
um Bazar Missionário. Es-
tamos recebendo doações 

que podem ser entregues no balcão de informaçõe 
ou na secretaria da igreja. O dinheiro arrecadado 
será investido em atividades missionárias. Participe e 
contribua! Oremos por este trabalho.

BAZAR MISSIONÁRIO

que podem ser entregues no balcão de informaçõe 



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

20/10 - Felipe Barros Kowalski - 3426-4589
  - Jussara Silveira de Moraes - 99107-8085

    - Pedro Wolff Itamura - 99939-9798
21/10 - Alexandre L. Batista de Paiva - 99204-1110

    - Cenilse Lima da Silva Berbert - 98115-0350
    - Edezildo Barros Correa Junior - 99958-6633

- Júlia Brito Trindade - 99903-7004
23/10 - Odivaldo Delarissa - 99971-0093
24/10 - Mary Estela M. D`Agnoluzzo Mori - 99261-6910

 - Maurício Roberto L.  Soares - 98122-3425
  - Vicente Cezar Alba Fernandes - 3426-0043

26/10 - Jadson Uchoas Bezerra - 98130-3367
   - Leonardo de Souza Pereira - 3424-1353
   - Milton Ferreira da Silva - 99927-1841

Vem aí o Dia de Ação de Graças (28/11). Os 
Grupos Familiares e toda Igreja são convidados a 
participar deste dia especial. Preparem suas apre-
sentações, seus quitutes e doações como temos 
feito há alguns anos. Não fi que de fora desta festa 
espiritual. 

Hoje pela manhã, celebraremos a Ceia do Se-
nhor. Prepare seu coração para este momento 
tão sublime e, durante a ceia, refl ita nestas pa-
lavras: “No momento em que os comungantes 
estão 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 Assem-
bléia de Westminster

Estão abertas as ins-
crições para o Acam-
pamento da UCP, que 
acontecerá nos dias 25 
a 27/10, na Chácara 
Maanaim. A preletora 
será nossa irmã Débo-
ra Cunha, que tratará 
o tema “Um Dilúvio 
de Descobertas”, a qual 
pretente abordar várias 
questões pertinentes e 
curiosas a respeito da 

Arca de Noé, que revelarão um Deus Inteligen-
te, Criativo, Poderoso e que tem domínio sobre 
todas as coisas. Esse é o nosso Deus! As inscri-
ções são limitadas e podem ser realizadas na se-
cretaria da Igreja ou com a Organização após o 
culto. O valor é de R$80,00 por criança, com 
idade entre 05 a 10 anos. Não deixe de investir 
no seu fi lho, para que ele cresça ainda mais em 
graça e conhecimento em Deus.

UCP - ACAMPAMENTO 

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇAS

Acontecerá nos dias 01 a 03/11, na Chácara Ma-
anaim, o Acampamento da Federação de UMPs, 
o REUMP. O preleitor será o Rev. Cleverson, que 
tratará o tema “Uma vida dirigida pelo Espiríto”, o 
qual abordará sobre  a vida devocional do cristão. As 
inscrições são limitadas e podem ser realizadas 
pelo site: www.umpprdo.com.br. O valor é de 
R$80,00 por pessoa. Participem!

CEIA DO SENHOR

REUMP - RETIRO DA FEDERAÇÃO DE UMPS

Acontecerá no dia 19/11, às 19h, nas dependên-
cias da igreja, nossa reunião de planejamento 
para confeccão da agenda 2020. Todas as direto-
rias das sociedades internas e ministérios deve-
ram comparecer com suas principais atividades 
para 2020 defi nidas.

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2020

Lembramos às sociedades internas, departamen-
tos e ministérios que até o dia 31 de outubro, 
deverão ser feitas as eleições das diretorias para 
2020. Podendo assim, providenciarmos o ca-
lendário das programações, para a confecção da 
agenda da igreja de 2020.

ELEIÇÃO DAS DIRETORIAS 2020



- Saudações
- Participação Musical
I) Convite ao Louvor: 
 a. Oração de Louvor e Adoração
 b. Leitura Bíblica: Isaías .6.1-7
 c. Hino “Trindade Santíssima”, nº 11 HNC
II) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 
       1 Co 16
 b. Momento de Confi ssão
 Piano Instrumental:

“Oração ao Senhor”, nº 130 HNC
 c. Oração Audível
III) Devolução dos Dízimos e Ofertas
 a. Leitura Bíblica: 2 Co. 9.6-9
 b. Hino “Ações de Graças” nº 61 HNC
 c. Oração de Gratidão (diácono) 
IV) Cânticos (M.M.)
V) Oração com as crianças
VI) Exposição Bíblica:
 Atos 25
VII) Cântico: (M.M)
VIII) Oração Pastoral 
IX) Bênção 
X) Amém Tríplice
--------------------------------------------------
• Saudação aos 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 FAMILIARESAGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar  / 14h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Reneval e Ana                     Próximo: Nelvo e Líbia

Piano - Manhã:   --                  Piano - Noite: --
Vocal - Manhã: Elsa                        Vocal - Noite: Ana Paula

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

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

Berçário I Templo: Joice   
Próximo: Sonia 
Berçário II: Débora e Marines
Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 anos: Karlla, Rebeca, Carolina e Fábio
Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Andressa, Lorrainy e Yasmin
Próximo: Elaine e Lívia
7 a 10 anos: Madalena 
Próximo: Costa

Manhã: Lorrainy                     Noite: Lorrainy

Quinta-feira -Tempo da Promessa: Rev. Evandro
                            - Líder: Adair

19 a 20/10 - Vila Matos           25 e 27/10 - Acampamento - UCP
24 e 25/10 - Erasmo Braga   01 a 03/11 - REUMP

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
SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO

SEMANA 36: Oração e Obediência *
Sob a lei Mosaica, a obediência era considerada 

“melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do 
que a gordura de carneiros” (I Sm. 15.22). Em Dt. 
5.29, Moisés, referindo-se à desobediência de seu 
povo, exclama: “Quem dera eles tivessem sempre no 
coração esta disposição para temer-me e para obede-
cer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria 
bem com eles e com seus descendentes para sempre”.

 A obediência inquestionável é virtude e 
qualidade em um soldado. Aliás, obedecer é a prin-
cipal característica do soldado. É sua primeira e úl-
tima lição, e deve aprender como praticá-la a todo 
tempo, sem questionar nem reclamar. Além disso, a 
obediência é a fé em ação e expressão, pois se apre-
senta como o teste do amor: “Se vocês obedecerem 
aos meus mandamentos, permanecerão no meu 
amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos 
de meu pai e em seu amor permaneço” - Jo. 15.10

 Que maravilhosa declaração da relação 
criada e mantida pela obediência!  O filho de Deus 
é mantido no seio do amor do Pai pela virtude de 
sua obediência! E o fator que permite que Ele ha-
bite para sempre no amor do Pai está revelado em 
sua própria declaração “... pois sempre faço o que lhe 
agrada” – Jo. 8.29.

 O dom do Espírito Santo, em sua plenitude 
e mais próspera experiência, depende da obediência 
em amor: “se vocês me amam, obedecerão aos meus 
mandamentos” – Jo. 14.15, e, logo após, em consequ-
ência “... e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro 
conselheiro para estar com vocês para sempre” – Jo. 
15.16. A obediência a Deus é condição do sucesso 
espiritual, da satisfação pessoal e da estabilidade do 
coração: “Se vocês estiverem dispostos a obedecer co-
merão os melhores frutos desta terra” – Isaías.

 O nosso pai celestial nunca exigirá coisas 
impossíveis de seus filhos. É possível agradá-lo em 
todas as coisas, pois não é difícil de agradar. Ele não 
é um amo duro ou senhor injusto. Os mandamentos 
de Deus são justos e fundados na justiça e sabedoria. 
“de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo 
e bom – Rm. 7.12. “Justos e verdadeiros são os teus 
caminhos, ó Rei das Nações” – Ap. 15.3. Portanto, os 
mandamentos de Deus podem ser obedecidos por 
todos os que buscam a provisão da graça, a qual os 
habilita a obedecer. Esses mandamentos devem ser 
obedecidos. O governo de Deus está em questão. Os 
filhos de Deus têm a obrigação de obedecer a ele; a 

desobediência não é permitida. O espírito de rebe-
lião é a própria essência do pecado; é repúdio à au-
toridade de Deus, o que não é tolerado pelo Senhor. 
Ele nunca agiu dessa maneira,  e a exposição de sua 
atitude foi parte do motivo de o Filho do Altíssimo 
ter sido manifesto entre os homens (Rm. 8.3-4). 

 Se alguém reclama que a humanidade, 
após a Queda é fraca demais e impotente para obe-
decer a tais altos mandamentos de Deus, a resposta 
é que, por intermédio da expiação de Cristo, o ho-
mem está habilitado a obedecer. A expiação é o de-
creto habilitador de Deus. Tal decreto opera em nós, 
na regeneração e ação do Espírito Santo, outorgan-
do a habilitação da graça suficiente pra tudo que nos 
é requerido pela expiação. Tal graça é fornecida so-
bremaneira, em resposta à oração. Assim, enquanto 
Deus ordena, ao mesmo tempo se compromete a 
nos dar toda a força necessária de determinação e 
graça da alma para atender as suas demandas. 

  Talvez você esteja se perguntando: afi-
nal, qual a relação entre obediência e oração? João 
apresenta-nos a resposta: “e recebemos dele tudo o 
que pedimos, porque obedecemos aos seus manda-
mentos e fazemos o que lhe agrada” – 1 Jo. 3.22. Ao 
ver que guardar os mandamentos de Deus é aqui es-
tabelecido como a razão pela qual Deus responde às 
orações, é razoável admitir que podemos guardar os 
mandamentos de Deus e podemos fazer aquilo que 
lhe agrada. Você acredita que Deus faria a manuten-
ção de seus mandamentos uma condição para a ora-
ção eficaz se soubesse que não poderíamos guardar 
os seus estatutos? Certamente não!

 O ofício do cristão, diz Lutero, é a oração. 
Mas o cristão tem outro ofício a aprender, antes 
de prosseguir a aprender o ofício da oração. Deve 
aprender bem o ofício da obediência à vontade do 
Pai. A obediência acompanha o amor, e a oração 
acompanha a obediência. A atividade da real obser-
vância dos mandamentos de deus acompanha inse-
paravelmente a atividade da real oração. 

 Pense Nisso!

Perguntas para Reflexão
• Releia Dt. 5.29 e veja até onde são estendidas as 

bênçãos da obediência.
• Você já parou para pensar que a obediência pro-

porciona enchimento do Espírito?
• O que fazer quando você é diagnosticado muito 

distante da obediência exigida por Deus?


