
 Deus é tão grande que não 
podemos conhecê-lo, a 

menos que ele se revele a nós. Ele é 
tão grande que não podemos vê-lo 
ou tocá-lo (1Tm. 6:16), e assim, ele 
se revela a nós como nosso Salvador 
e Pai por sua Palavra. Não devemos 
nos surpreender com isso, visto que 
o discurso é o principal meio de co-
municação mesmo entre nós, que 
fomos criados à sua imagem.
Todavia, que Deus fala aos homens 
é um milagre. É um milagre, em pri-
meiro lugar, que o infinito e o eter-
no Deus falou de si mesmo e da sua 
glória em nosso discurso limitado 
e imperfeito e, todavia, tenha feito 
algo de si verdadeiramente conheci-
do a nós. É a Deus que conhecemos 
e com quem temos comunhão por 
meio de sua Palavra.
 Em segundo lugar, o falar 
de Deus aos homens é um milagre 
porque, assim como se dá com a lin-
guagem humana, esse falar de Deus 
a nós é mais do que apenas um meio 

de comunicação. É o meio pelo qual 
temos comunhão com Deus, lhe 
conhecemos e amamos. Como um 
homem conhece e ama a voz de sua 
amada esposa acima de todas as ou-
tras, assim realmente conhecemos e 
amamos a Deus ouvindo a sua voz 
(Cantares de Salomão 2:14).
Em terceiro lugar, a revelação de 
Deus de si mesmo por meio de sua 
Palavra é um milagre porque a Pala-
vra não é mero som no ar, nem mar-
cas sobre uma página, mas é viva e 
eterna (1Pe. 1:23). É uma palavra 
que não somente ouvimos e lemos, 
mas que toma uma forma visível e 
se torna uma revelação tangível do 
Deus vivo e invisível (1 João 1:1), de 
forma que, embora Deus seja para 
sempre impossível de se ver, vemo-
-lo na pessoa de seu Filho, a Palavra 
feita carne.
 Finalmente, a Palavra é um 
milagre porque é um ato da maior 
condescendência e misericórdia 
possível que Deus tenha falado co-
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nosco. Visto que caímos no pecado, 
não seria mais apropriado que ele se 
afastasse e se ocultasse de nós? To-
davia, ele fala, e fala de paz.
 Assim, nunca podemos du-
vidar ou esquecer essas Escrituras, 
visto que elas nos foram dadas em 
forma escrita e preservadas nessa 
forma por Deus, desde os tempos an-
tigos. É por essas Escrituras somente 
que Deus agrada se fazer conhecido 
em e através do nosso Senhor Jesus 
Cristo. “São elas”, Jesus diz, “que de 
mim testificam” (v. 39). Prestemos 
então a mais séria atenção às Escri-
turas (Hb. 2:1). 
 (Fonte (original): Doctrine according 

to Godliness, Ronald Hanko,
  Reformed Free Publishing Associa-

tion, p. 9-11- monergismo)

 Como estamos comemoran-
do hoje o Dia da Bíblia, aproveito 
para deixar esta pastoral e encorajar 
os irmãos a lerem a Bíblia toda du-
rante um ano. Aproveite os recursos 
disponíveis e cresça em comunhão 
com Deus pela leitura das Escritu-
ras, onde fala aos homens. E é mara-
vilhoso ouvir a voz de Deus nas Es-
crituras e compreender o propósito 
para as nossas vidas.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

DEZEMBRO
Cantata de Natal
Culto da Vigília

Ceia de Ano Novo

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                         DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

22/12
31/12
31/12

19h
21h
23h

JANEIRO
Semana Mundial de Oração06 a 10/01 19h

Atenção Sociedades Internas e Ministérios! Os 
relatórios de atividades referentes ao ano de 
2019, deverão ser entregues até o dia 15/12, na 
secretaria da igreja.

Hoje o Rev. Wanderson está pregando na IP em 
Ponta Porã pela manhã e à noite, cumprindo 
agenda do Presbitério de Dourados (PRDO). 
Oremos pela viagem em segurança dele e de 
sua família.

AGENDA PASTORAL

Atenção pais e responsáveis, no dia 22/12, as 
crianças apresentarão a Cantata de Natal junto 
com o Coral de Adultos. Os ensaios serão realiza-
dos aos sábados, durante a programação da UCP 
(14h às 16h30). Pedimos a colaboração de todos 
os pais para que seus filhos não faltem aos ensaios. 
O uniforme da Cantata será da seguinte forma: 
- Meninos: calça jeans escura e camiseta preta;
- Meninas: vestido preto;  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CANTATA DE NATAL
Chegou o Natal! Esse é o 
tema da Cantata de Natal 
este ano, que falará sobre a 
chegada do bebê que mu-
dou nossa história. Con-
vidamos você, para vir 
adorar nosso Deus conos-
co, dia 22/12, às 19h, aqui 
na igreja. Não percam!  

 UCP - CANTATA DE NATAL



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

CULTO DA VIGÍLIA

09/12 - Giovanni Dias Aguilar - 99971-6000
10/12 - Noel Fukuda Nogueira - 99987-6140
11/12 - Eliane dos Santos Brito - 3422-5400

  - Janaina Benitez de Carvalho - 99643-0727
12/12 - Ivanir Geiza Ramos - 99603-1097

  - José Miguel Dantas Meichtry
    - Luiz Henrique de M. Flores - 3422-3936
     - William da Silva Pereira

13/12 - Itamar Meire Lali Pinho - 3037-0023
     - Munique G. Rojas d. S. Amaral - 99955-5592

14/12 - Alice Lange da Silva Barbosa

CEIA DO SENHOR

APLICATIVO DA IGREJA

No dia 31 de dezembro, teremos o culto 
da vigília, oportunidade de agradecermos a 
Deus as bênçãos recebidas em 2019 e de pe-
dir as bênçãos de Deus para o novo ano. O 
culto começará às 21h e teremos a posse das 
diretorias, nomeações do Conselho e uma 
Confraternização com os membros para de-
sejarmos um feliz ano novo a todos. 

A Ceia de Ano Novo este ano será realizada 
por uma empresa tercerizada que fará uma 
deliciosa ceia no salão social. O valor é de R$ 
30,00 por pessoa. Crianças até 5 anos não 
pagam. Solicitamos aos irmãos que adqui-
ram seus convites antecipadamente no Bal-
cão de Informações ou na Secretaria da igreja 
até o dia 23/12. Por motivos de organização 
do buff et não serão vendidos convites no 
dia. Não perca essa oportunidade!

No próximo domingo, pela manhã, teremos 
a Ceia do Senhor. Devemos nos preparar exa-
minando os nossos corações quanto aos nossos 
pecados e necessidades, perdoando a quem de-
vemos perdoar. “Isto é o meu corpo oferecido por 
vós; fazei isto em memória de mim.” Lc 22.19b

O aplicativo de nossa igreja já está em fase de 
testes. Contamos com a colaboração de todos 
na divulgação e sugestões. Para instalá-lo, os 
passos são os seguintes: 1º) Entre na loja de 
aplicativos de seu celular e baixe o aplicativo da 
Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB); 2º) Na pá-
gina inicial aparecerá a frase “acesse sua igreja”. 
Digite igreja presbiteriana de Dourados e clique 
sobre a imagem de nossa igreja. 3º) Surgirá a 
tela inicial de nosso aplicativo. Para torná-lo 
padrão, clique na “bolinha” à direita da tela. 4º) 
Para acessar as informações clique na imagem 
da igreja, acima à direita (ATENÇÃO! Se você 
clicar nas barras à esquerda vai acessar infor-
mações da IPB e não da IP Dourados!).  A par-
tir daí o uso é bem simples. Contamos com a 
colaboração de todos para instalar e divulgar o 
aplicativo. Nossa intenção é centralizar todas as 
informações (boletim, estudos, avisos, cânticos, 
hinário e bíblia) nele a partir de janeiro!

A partir de dezembro encerraremos as ativida-
des do ano de 2019 da SAF, do Projeto Ana e da 
Ofi cina Dorcas. Retornaremos com as ativida-
des normais em Fevereiro de 2020.

O Natal de 2019 está próximo, 
e o nosso CADA DIA de Natal 
já está disponível, com mensa-
gens maravilhosas. Cada família 
ganhará um exemplar, que será 
entregue pelos Diáconos, após o 

culto. Lembrando que é um material evangelís-
tico, se os irmãos desejarem adquirir unidades 
extras, para presentear amigos e família, será 
possível comprá-los pelo valor de R$ 3,00 cada
(adquirindo mais que 4 sai por R$ 2,50 cada).

CADA DIA DE NATAL

CEIA DE ANO NOVO

AVISO DA SAF 

AVISO CORAL
Aviso aos coralistas que continuem fi rmes 
nos ensaios aos sábados, às 17h, para Catata 
de Natal! 



Dia da Bíblia

- Prelúdio Instrumental
- Cânticos de Louvor (M.M)

1. A Lei do Senhor é perfeita e restaura a alma
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.19
- Hino: “A Palavra da vida” nº 350 HNC

2. Todas as nações vos chamarão felizes, diz o Senhor 
dos Exércitos
- Leitura Continuada das Escrituras: II Cor.7
- Oração de confi ssão de pecados

3. Entrega dos Dízimos e ofertas: (2º. Domingo)
   - Leitura Malaquias 3: 10-12
   - Hino: “O Deus Fiel” nº 32 HNC 
   - Oração com o Diácono
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M)
- Oração com as crianças 

3. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos...
- Mensagem da Palavra de Deus
- Oração Pastoral - (intercessão pelo Dia da Bíblia)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice

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

AGENDA MAANAIM

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

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

Hoje: Lenice e Andressa               Próximo: Roseli e Maria

Piano - Manhã: Vitor               Piano - Noite: Vitor

08/12 - Igreja Hebrom                       11 e 14/12 - Erasmo Braga

Vocal - Manhã: Cenilse                    Vocal - Noite: Cenilse

10/12 - Presb. Winston                      

Mensagem: Rev. Evandro /   Liturgia: Presb. Reneval
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Rogério

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

Berçário I Templo: Sonia Maria 
Próximo:  
Berçário II: Deise e Caroline
Próximo: Débora e Marines
02 a 03 anos: Th ais e Karine
Próximo: Karlla e Rebeca
4 a 6 anos: Elaine e Ana Laura
Próximo: Andressa, Lorraine e Yasmin
7 a 10 anos: Lucas
Próximo: Nelvo

Manhã: Rodolfo                       Noite: Rodolfo

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 


