
 Oque é a encarnação? É o céu 
beijando a terra. Como dis-

se o puritano Thomas Goodwin, quan-
do o Filho se tornou carne, “céu e terra 
se encontraram e se beijaram, a saber, 
Deus e o homem”. A encarnação torna 
a teologia possível. Ela possibilita a co-
munhão com Deus. Sejam quais forem 
os benefícios da salvação resultantes da 
encarnação e da obediência de Cristo 
até a morte, nunca devemos perder de 
vista o fato de que Cristo nos conduziu 
a Deus. 
 Na unidade das duas naturezas 
há a maior distância envolvida. O Cria-
dor é identificado com a criatura. Em 
Cristo, vemos eternidade e temporali-
dade, bem-aventurança eterna e tris-
teza temporal, onipotência e fraqueza, 
onisciência e ignorância, imutabilidade 
e mutabilidade, infinitude e finitude. 
Todos esses atributos contrastantes se 
unem na pessoa de Jesus Cristo. Como 
Stephen Charnock escreveu tão bem há 
muitos anos: Que maravilha a união de 
duas naturezas infinitamente distan-
tes da forma mais íntima que qualquer 
coisa no mundo... Que à mesma pessoa 

fosse conferida glória e sofrimento; ale-
gria infinita na Deidade e tristeza inex-
primível na humanidade! Que o Deus 
assentado no trono se tornasse uma 
criança no berço; o Deus trovejante se 
fizesse um bebê que chora e um homem 
sofredor; a encarnação surpreende os 
homens na terra e os anjos no céu. A 
encarnação abre a possibilidade de co-
munhão entre Deus e o homem, que de 
outra forma seria impossível. O Filho, 
para usar as palavras de Warfield, “des-
ceu à distância infinita para alcançar a 
exaltação mais concebível do homem” 
(Fp 2.6-11). Deus não pode comungar 
com o homem exceto por alguma for-
ma de condescendência voluntária. A 
encarnação não é apenas condescen-
dência voluntária, mas também a for-
ma mais gloriosa de condescendência 
possível da parte de Deus, pois, por 
meio de Cristo, fomos conduzidos a 
Deus. Afinal, se Jesus fosse, em todas as 
coisas, apenas um homem, ele estaria, 
como nós, à distância infinita de Deus. 
Da mesma forma, se Jesus fosse apenas 
divino em todas as coisas, ele estaria 
à distância infinita de nós. Como Me-
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diador, contudo, ele preenche a lacuna 
entre o Deus infinito e o homem finito. 
Tudo que pertence a Deus, Jesus pos-
sui. Tudo que torna alguém verdadeira-
mente humano, Jesus possui. 
 Jesus aprendeu e Jesus sabia 
todas as coisas; Jesus morreu e Jesus 
concede vida a todas as criaturas viven-
tes; Jesus sugou o leite dos seios de sua 
mãe e Jesus fornecia a ela o leite para 
alimentá-lo. Só a encarnação do Filho 
de Deus pode explicar essas declara-
ções. A encarnação do Filho de Deus 
significa que Jesus é para sempre Deus 
e homem. Ele não abandonou de fato, 
ele não pode abandonar a humanida-
de após ascender ao céu, como muitos 
cristãos imaginavam e ainda imaginam 
hoje em dia. A união é indissolúvel; ele 
foi ressuscitado em poder como Filho 
de Deus (Rm 1.4). O brilhante teólogo 
holandês, Abraham Kuyper, meditan-
do sobre João 1.14, certa vez escreveu: 
“A Palavra se fez carne! Ela se fez car-
ne para nunca mais ser separada dessa 
carne! Nem mesmo agora assentado no 
trono. [...] Ao se tornar carne, a Palavra 

cria com isso a possibilidade real de que 
esta Criança tome o seu lugar e que esta 
Criança, de carne e osso, salve, reconci-
lie e glorifique você, feito de carne”. Isso 
nos mostra o quanto Deus ama a “car-
ne” (i.e., a natureza humana). Deus está 
para sempre identificado com a huma-
nidade por causa da encarnação. Dessa 
forma, o céu será um lugar “carnal”. De 
forma alguma “pecaminoso”, mas com 
certeza o lugar onde seremos mais hu-
manos do que o somos agora. Se o cor-
po e a alma devem ser redimidos, Jesus 
deveria possuir corpo e alma, visto que 
não pode ser curado o que ele não as-
sumiu. Um não é mais importante que 
o outro, como se ansiássemos pelo dia 
em que nos livraremos do corpo e vi-
veremos como alma “flutuante”. Longe 
disso. Ansiamos o dia em que o corpo 
e a alma, juntos, serão transformados à 
semelhança do corpo glorioso de Cris-
to (1João 3.2 ...“seremos semelhantes a 
ele, porque haveremos de vê-lo como ele
é” ...).

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 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;  

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

16/12 -  Khalil Ribeiro Chama
    - Sandro Neimaier Meichtry - 3426-8077

17/12 - Lavínia Feitosa Liebch - 99325-7674
    - Nelice Ribeiro de Lima - 99615-3195
    - Yanna Alves dos Santos - 99952-2896

18/12 - Suzete A. Veltrini Tangerino - 99971-2303
19/12 -  Karlla Marques T. Medeiros - 99234-0731
21/12 - Alexandre Ferreira Braga

   - Kelli Regina R. d. S. Cisneros - 99137-2932                            
   - Mateus Augusto T.Monteiro - 3427-1253
 - Paulo Henrique M. da Silva - 99653-3528

CEIA DO SENHOR

APLICATIVO DA IGREJA

No dia 31 de dezembro, teremos o culto da vigí-
lia, oportunidade de agradecermos a Deus as bên-
çãos recebidas em 2019 e de pedir 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 mem-
bros para desejarmos 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!

Hoje pela manhã, celebraremos a Ceia do Se-
nhor. Não deixe de participar desse momento 
tão importante na vida do crente. Refl ita nas pa-
lavras de François Turretini: “Deus, para ajudar 
em nossa fé [...] insinua a verdade em nossos ouvi-
dos e também por meio dos sacramentos ele o exi-
be para que seja visualizada, em alguma medida, 
por nossos olhos de modo que sua Palavra 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”.

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!

O Natal de 2019 está próxi-
mo, e o nosso CADA DIA 
de Natal já está disponível, 
com mensagens maravilho-
sas. Cada família ganhará um 
exemplar, que será entregue 
pelos Diáconos, após o culto. 
Lembrando que é um mate-

rial evangelístico, se os irmãos desejarem ad-
quirir 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

CULTO DA VIGÍLIA



Saudações
Participação Musical

I) Convite ao Louvor: 
 a. Oração de Louvor e Adoração
 b. Leitura Bíblica: Sofonias 3.14-20
 c. Hino “Louvor”, nº 14 HNC
II) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 
 2 Co. 8
 b. Momento de Confi ssão
 Piano Instrumental:

“Grata Memória”, nº 64 HNC
 c. Oração Audível
III) Adoração Com os Dízimos e Ofertas
 a. Leitura Bíblica: Salmo 103.1-5
 b. Hino “A Vida Com Jesus” nº 110 HNC
 c. Oração de Gratidão (diácono) 
IV) Cânticos (M.M.)
V) Oração com as crianças
VI) Exposição Bíblica:
VII) Hino “A Chegada do Messias”, nº 54 HNC
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

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

Hoje: Roseli e Maria                     Próximo: Flávio e Clarice

Piano - Manhã: Vitor              Piano - Noite: Lenita

21 a 26/12 - Família do Paulo Budny

Vocal - Manhã: Elsa                        Vocal - Noite: Ana Paula

                   

Mensagem: Rev. Wanderson /   Liturgia: Presb. Rogério
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Evandro / Liturgia: Presb. Adair 

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

Berçário I Templo: 
Próximo: Não haverá
Berçário II: Débora e Marines
Próximo: Não haverá
02 a 03 anos: Karlla e Rebeca
Próximo: Não haverá
4 a 6 anos: Andressa, Lorraine e Yasmin
Próximo: Não haverá
7 a 10 anos: Nelvo
Próximo: Não haverá

Manhã: Lívia                            Noite: Lívia

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 


