
Confi ar na bondade soberana de 
Deus nos ajuda a saber como 

responder a todas as alegrias e provações da 
vida. Quer estejamos tendo um dia bom ou 
um dia ruim, sempre há um meio de glori-
fi car a Deus. Assim o pregador diz: “No dia 
da prosperidade, goza do bem; mas, no dia da 
adversidade, considera em que Deus fez tanto 
este como aquele, para que o homem nada des-
cubra do que há de vir depois dele.” (Ec 7:14).
Alguns dias são cheios de prosperidade: o 
sol está brilhando, os pássaros cantando, há 
comida na mesa e dinheiro no banco. Se há 
trabalho a fazer, é o tipo de trabalho que você 
gosta de fazer. Se está tirando o dia de folga, 
você pode gastá-lo da maneira que deseja, 
com as pessoas que você ama. Todo dia assim 
é um presente de Deus que nos chama para 
nos alegrarmos.
 Mas nem todo dia é assim. Alguns 
dias o sol não está brilhando, os pássaros não 
estão cantando e nada parece estar certo com 

o mundo. Pode haver comida na mesa, mas 
não há dinheiro no banco. O trabalho é uma 
chatice, as férias são entediantes, e você pode 
sentir que não tem um amigo no mundo. No 
entanto, este dia também é um dia que vem da 
mão de Deus, um dia que está sob seu controle 
soberano. O Pregador não tem o ânimo para 
nos dizer para sermos alegres em um dia tão 
difícil, mas ele nos chama a uma sábia conside-
ração dos caminhos de Deus. Quando a adver-
sidade chegar, reconheça que também este é o 
dia que o Senhor fez: “temos recebido o bem de 
Deus”, perguntou Jó no dia de sua adversidade, 
“e não receberíamos também o mal?” (Jó 2:10). 
Não, devemos reconhecer que os dias bons e 
maus vêm das mãos de Deus. 
 O Pregador diz ainda que é impos-
sível para nós saber o que acontecerá no fu-
turo. Considerando o que ele disse no início 
do versículo 14, podemos supor que os jus-
tos são os que prosperam, enquanto os maus 
sempre sofrem adversidades. No entanto, às 
vezes ocorre exatamente o oposto: os justos 
sofrem adversidades, enquanto os ímpios 
prosperam. Assim, é impossível para nós 
prever o que acontecerá nos próximos dias. 
Como o pregador diz, “para que o homem 
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nada descubra do que há de vir depois dele.” 
(Ec 7:14). Não temos como saber se os pró-
ximos dias nos trarão mais prosperidade ou 
mais adversidade. Viver com esse tipo de in-
certeza não precisa nos causar ansiedade ou 
desespero; antes, deve nos ensinar a deixar 
nosso futuro nas mãos de Deus. A maioria de 
nós prefere controlar o próprio destino. Em 
vez disso, devemos confiar nossas vidas ao 
cuidado amoroso de nosso Deus soberano. Se 
fizermos isso, estaremos bem preparados tan-
to para os dias bons como para os maus. Em 
seus comentários sobre esse versículo, Marti-
nho Lutero deu o seguinte conselho pastoral: 
“Aprecie as coisas presentes de tal maneira que 
você não baseie sua confiança nelas, como se 
elas durassem para sempre… mas reserve par-
te do coração para Deus, para que seu coração 

possa suportar o dia da adversidade.”
 Tudo isso é parte do que significa 
“considerar a obra de Deus”. Quando o Pre-
gador nos diz para “considerar”, ele está nos 
dizendo para fazer algo mais do que simples-
mente ver o que Deus fez. Ele está nos dizen-
do para aceitar o que Deus fez e se render a 
sua vontade soberana. Ele está nos dizendo 
para louvar a Deus por toda a nossa prospe-
ridade e confiar em Deus através de todas as 
adversidades. O puritano Richard Baxter dis-
se bem: “Aceite o que Ele dá, / E louve-o ainda, 
/ Passando por bonança ou doenças, / Aquele 
que sempre vive.”

Texto disponível em: https://voltemosaoevangelho.
com/blog/2020/01/dias-bons-dias-maus/

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

JANEIRO
Reunião com Lideres 

dos Grupos Famíliares
Reunião do Conselho 

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                         DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

27/01

28/01

**

18h

FEVEREIRO
Assembléia Geral 

da Igreja
Retiro Espiritual

Reunião do PRDO

02/02

22 a 25/02
14 e 15/02

09h

**
**

O Conselho da Igreja convoca todos os membros 
comungantes para a Assembleia Geral Ordinária: 
Dia 02 de fevereiro de 2020, às 9h da manhã, 
no período da Escola Dominical. Esta Assem-
bleia tem a seguinte pauta: 1) Ouvir os relatórios 
financeiros da Igreja do ano anterior; 2) Tomar co-
nhecimento da previsão orçamentária para o ano 
seguinte; 3) Eleger secretário da Assembleia para 
o novo ano. Todos os membros estão convocados.

CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS 
PARA ASSEMBLEIA GERAL O Pastor convoca os membros do Conselho da 

Igreja para se reunirem no dia 28 de janeiro (ter-
ça-feira), às 18h, na sala de reuniões do Conselho.

Comunicamos que no mês de Janeiro a nossa Es-
cola Bíblica Dominical será em classe conjunta.

Hoje à noite o Rev. Wanderson ministrará a 
Ceia do Senhor em nossa congregação na cida-
de de Caarapó. Ele irá acompanhado do Presb. 
Arnaldo e do diácono Leopoldo.

CLASSE PRIMEIROS PASSOS

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

REUNIÃO DO CONSELHO

Àqueles que desejam tornar-se membros de 
nossa igreja, nós oferecemos uma turma espe-
cial chamada de “Primeiros Passos”. Nesta clas-
se você terá oportunidade de aprender mais so-
bre a Palavra de Deus, conhecer melhor a nossa 
igreja e ao final tornar-se membro se for o seu 
desejo. As matrículas estão abertas e podem ser 
feitas no balcão de informações.CONGREGAÇÃO EM CAARAPÓ
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‘‘Ensina-nos a contar os nossos dias, 
para que alcancemos coração sábio’’

 - Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

19/01 - Deise T. Graldo Monteiro - 98119-3486
- Denis Andrade Alencar - 99900-4492
- Isaac Belotti Cortêz - 99924-5808

20/01 - André B. dos Santos - 99932-4091
  - Francisca Maria Teles - 99803-4946
- Sandra M. Jorge Bispo - 99996-1083

21/01 - Lorena Albuquerque de Oliveira
- Wanderburgo G. da Silva - 99111-5353

25/01 - Amanda Vitória da Silva - 99816-3226
- Edberto Yamato - 99974-4684
- Hilário Antônio Rolim P. - 99647-0928

Vem aí o Retiro Espi-
ritual, organizado pela 
UMP, que abordará o 
tema “Crer ou Não Crer. 
Eis a Questão” (baseado 
no livro “Lutando Con-
tra a Incredulidade”, de 
John Piper. O preletor 
será o Rev. Cleiton Que-
nã. Confi ra as informa-
ções e como se inscre-
ver:

- Data: 22 a 25 de fevereiro;
- Local: Chácara Maanaim;
- Idade mínima: 15 anos;

Valores:
- R$ 100,00, para pagamentos até dia 10/02;
- R$ 120,00, para pagamentos a partir do dia 11/02;
* Temos condições de parcelamento e pacote família;
Inscrições podem ser realizadas no site da igreja 

ou diretamente no link abaixo:
 https://forms.gle/x9bHvmVb713HWZk4A

*A confi rmação da inscrição será mediante ao paga-
mento;

Mais Informações:
Instagram: @umpipdourados
Evento no Facebook
67. 99204-1029 (Juliano) | 67.99620-2623 (Geice)

Hoje pela manhã celebraremos a Ceia do Se-
nhor. Não deixe de participar desse momento 
tão importante na vida do crente. Refl ita nas 
palavras de François Turretini: “Deus, para aju-
dar 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 Pa-
lavra venha a ser, por assim dizer, visível. Assim, 
por muitos sentidos ele deseja selar a certeza de 
sua graça em nossa mente, para que sejamos li-
vrados das coisas sensíveis e terrenas para as in-
telígiveis e celestiais”.

CEIA DO SENHOR

AGENDA ANUAL 2020

CULTO UNIFICADO DAS FEDERAÇÕES

Nossa Agenda Anual está pronta e disponível 
para os irmãos no balcão de informações e ago-
ra  também em versão online no site e no apli-
cativo da igreja. Nossa agenda apresenta várias 
informações, principalmente as atividades da 
igreja que ocorrerão durante ano de 2020.

No dia 08 de Fevereiro, às 19h30m, aconte-
cerá em nossa Igreja o Culto de Abertura dos 
Trabalhos das Federações do Presbitério de 
Dourados (PRDO). Todos estão convidados a 
participar conosco!

RETIRO ESPIRÍTUAL

NOVA CONTA CORRENTE DA IGREJA
Nossa igreja agora possui uma conta corrente 
no Banco Sicoob, onde você poderá fazer sua 
contribuição e devolver seus dízimos e ofertas. 
A conta antiga do Banco Itaú continua funcio-
nando normalmente.
Banco Sicoob (756)
Agência: 4447
Conta Corrente: 11596-7
CNPJ: 03.441.763/0001-66



- Prelúdio Instrumental

I) Saudações à Igreja
II) Cântico (M.M)
III) Adoração: 
 a. Oração de Adoração
 b. Leitura Bíblica: Sl. 46
 c. Hino “Deus dos Antigos”, nº 18 HNC
IV) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 
 2 Co. 11
 b. Momento de Confi ssão
 Piano Instrumental:
 c. Oração Audível
V) Entrega dos Dízimos e Ofertas
 a. Leitura Bíblica: Lev. 27.30
 b. Hino “Chuvas de Bençãos”, nº 172 HNC
 c. Oração de consagração dos dízimos e  
 ofertas 
VI) Louvor e Adoração (M.M.)
VII) Edifi cação:
 a. Mensagem da Palavra de Deus: 
 b. Oração Pastoral
 c. Benção Apostólica
 d. Amém Tríplice

- Apresentação dos Visitantes
- Comunicações da Semana
- Pósludio 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

AGENDA MAANAIM
Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Wanderson

Hoje: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Milton e Noel
Recolher Dízimos: Eduardo e Vinicius
Agradecimento pelos Dízimos: Vinícius
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wandemburgo
Suco: Edson e Wandemburgo
Recolher Dízimos: Gilson e Valter
Agradecimento pelos Dízimos: Gilson

Hoje: Roseli e Maria                       Próximo: Milton e Mary

Piano - Manhã: Vitor             Piano - Noite: Vitor

15/02 - UCP                                  22 a 25/02 - Retiro Espiritual

Vocal - Manhã: Elsa                      Vocal - Noite: Elsa

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

Mensagem: Rev. Francisco  / Liturgia: Presb. Eliberto
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Francisco / Liturgia: Presb. Carlos

0 a 2 anos: Zelma e Roberta
3 a 4 anos: Claudia Aguiar e Sara
5 a 10 anos: Debora

Datashow: Lorrainy             Transmissão: João Pedro

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) - 99299-0271
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
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 


