
intimidade, gostos e preferências e se aprende a administrar 

as finanças conjuntas, o tempo e as tarefas.

 2ª fase: Consolidação e chegada dos filhos

 Depois de finalizada a lua de mel e o processo de 

adaptação, já há um maior conhecimento sobre o cônjuge, o 

que pode levar a desavenças mais ou menos frequentes de 

acordo com a maturidade adquirida pelo casal na primeira 

fase do matrimônio. É nessa fase que a maioria dos casais 

se t ransforma em pais.  Isso impl ica em novas 

responsabilidades e nova organização de papeis. Nessa 

etapa é importante evitar que o cuidado requerido pelas 

crianças ou as exigências do trabalho resultem em um 

distanciamento gradual entre a esposa e o marido.

3ª fase: Transformação

 Costuma acontecer entre os 10 e 20 anos do 

casamento e pode coincidir com a adolescência dos filhos e 

entrada dos esposos na meia idade. Como a meia idade 

marca um período de reflexão e renovação da vida adulta, é 

importante que se chegue a ela com uma boa disposição 

física e mental, bem como com um casamento saudável. 

Nessa fase os esposos devem encontrar maneiras para 

contornar os problemas que surgem em relação à criação 

dos filhos de modo a não prejudicar a união conjugal. O 

desafio é ser criativo e evitar cair na rotina, sempre perigosa 

para a vida a dois. Recuperar os pequenos gestos de 

gentileza mútua – caso estes tenham ficado em segundo 

plano –, compartilhar hobbies e atividades, bem como 

aproveitar os momentos a dois, longe dos filhos, são dicas 

importantes para essa fase.

 

 No próximo sábado teremos palestra com os 

casais onde lançaremos o 43º Encontro de Casais Com 

Cristo. Uma oportunidade para você investir no seu 

casamento. 

 A experiência da vida nos mostra que ao longo do 

tempo, o casamento passa por cinco fases diferentes 

determinadas pelas circunstâncias e pelo desenvolvimento 

pessoal do marido e da esposa. Veja abaixo as 

características de cada etapa.

 1ª fase: Transição e adaptação

 São os primeiros anos do casamento. É a etapa 

fundamental em que se estabelecem as bases da relação. 

Durante esse tempo – normalmente os três anos iniciais da 

união – o casal se adapta a um novo modo de vida e por isso 

se deve valorizar a comunicação e a negociação. É 

importante discutir o projeto de família e estabelecer metas 

conjuntas. É uma fase de aprendizado sobre o outro que 

requer paciência, confiança, tolerância e apoio dos 

cônjuges, durante a qual se estabelecem as regras de 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Julho
Ministério de Casais - Festiva
EBD Especial - Rev. Ademir

Escola Bíblica de Férias 

 DATA               PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

07/07

08/07

17 à 20/07

20h

09h

13h30

      DATA                    PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

30/07 à 03/08

18 e 19/07

III Semana Teológica - UMP

Agosto
43º Encontro de Casais

19h30

**

 4ª fase: Estabilização e ninho vazio

 Normalmente acontece entre os 20 e 35 anos 

de união. É nessa etapa que o casal pode enfrentar a 

síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem de casa. 

Para algumas pessoas, é uma situação mais dramática, 

acompanhada por um sentimento de solidão por causa 

do afastamento dos filhos.  A vida a dois ganha nova 

dimensão, pois já não há mais os filhos por perto a todo 

momento. Como já se conhece plenamente o cônjuge, é 

mais fácil dialogar, tolerar melhor as diferenças, rir dos 

erros mútuos e fazer críticas de modo amável. Pode-se 

investir mais tempo em atividades a dois que fortaleçam 

a vida matrimonial.

 5ª fase: Envelhecer juntos

 Nessa fase muitos cônjuges optam pela 

aposentadoria do trabalho, o que permite usufruir de 

mais tempo na companhia do marido ou da esposa. 

Pode-se realizar atividades que não eram possíveis 

devido aos compromissos profissionais e pode surgir uma 

nova motivação: os netos. Os pequenos trazem nova luz e 

fonte de felicidade ao casamento nesta etapa. Durante 

esta etapa, os cônjuges têm muita necessidade de apoio 

e carinho do outro. Os conflitos tornam-se bem menos 

frequentes, pois praticamente não há mais brigas sobre 

autoridade ou intimidade. Você pode ler esta matéria 

completa no site https://www.semprefamilia.com.br/as-

cinco-fases-do-casamento/. Ou no LaFamilia.info.

 Lembrando a todos os casais da Equipe Nova 

Aliança que no próximo sábado temos a festiva do 

Encontro, às 19h30m, na igreja, nosso Preletor será o Pr. 

Ademir Ramos. Contamos com a presença de todos os 

casais.

Rev. Ildemar Berbert

Pastor da Igreja

Lembramos a todos os casais da Equipe Nova Aliança que 

neste sábado próximo, às 19h30m, na Igreja, teremos a 

nossa festiva para o lançamento do 43º ECC, com uma 

palestra com o Pr. Ademir Ramos, e depois o nosso jantar 

de confraternização e comunhão. Contamos com a 

presença de todos. 

    FESTIVA DO ENCONTRO DE CASAIS
O presidente da Junta Diaconal convoca a todos os diáconos 

para a reunião mensal, que ocorrerá no dia 03 de Julho 

(terça-feira) às 19h30' nas dependências da igreja. 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL    

Está chegando nossa Escola Bíblica de 

Férias (EBF), que acontecerá nos dias 

17 a 20 de julho entre 13h30min às 

17h. O tema este ano será "Aventuras 

no Reino Dourado", que tratará o livro 

de Daniel. As vagas são limitadas e 

restritas a crianças de 4 a 10 anos. Será cobrada uma taxa 

no valor de R$ 30,00. As inscrições já estão abertas e 

podem ser feitas com os organizadores ou na secretaria da 

igreja.   

 ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS   

Nossa Igreja está em Festa! Hoje à noite receberemos 28 

novos membros, sendo 6 por Profissão de Fé (Rosa Maria 

Dolores Arnal, João Gabriel Monteiro, João Pedro Renovato, 

João Pedro Nelvo, Gustavo Lima Verde e Felipe Andrey G. 

Rios); 4 por Profissão de Fé e Batismo (Patrícia Vargas 

Vieira, Tiago Evanil, Janaína Benitez e Adeum Márcio); 12 

por Jurisdição a Pedido (Denis A. Alencar/Patrícia S. Silveira 

Alencar; Danilo D. Bonfim/Mariângela S. B. Rodrigues; 

Jeferson Amaral/Munique Amaral; Roberta Patrícia, Rodrigo 

de L. Costa, Marcelo F. Albuquerque/Estela S. Silveira 

Franco; Andreia A. G. de Assis; Maria Lúcia) e 6 por Batismo 

Infantil (Antônio Miguel, Filipe, Gabriela, Calebe, Maria Luiza 

e Gustavo). A Deus Toda a Glória!

   RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS

https://www.semprefamilia.com.br/as-cinco-fases-do-casamento/
https://www.semprefamilia.com.br/as-cinco-fases-do-casamento/
http://www.lafamilia.info/index.php/matrimonio/amor-y-matrimonio/162-matrimonio2/amor-y-matrimonio/246-las-cinco-etapas-por-las-que-pasa-el-matrimonio


Durante o culto mantenha o celular desligado!

01/07 - Cláudia Cecília Cunha Fukuda - 99987-6146

          - Ramona Leonor Postaue - 99204-2607

          - Sônia Gonçalves Cardoso - (67) 3421-9542

03/07 - Cireneu Altino da Silva Junior - 999152-3768

          - Francisco de Salles Bezerra - 99971-5727

04/07 - Eliane Marques Dolores Arnal - 99836-4726

          - João Lucas da Silva Renovato

05/07 - Larissa dos Santos Moura Guerra - 99948-2610

          - Rafael Bartolomeu Oviedo - 984376709

06/07 - Luis Felipe Pereira da Silva - 99919-4903

07/07 - Danielle A. Macena Anastácio - 99631-2030

          - Flávia Silveira Nikolic Neto - 98120-9510

          - Leonardo Pires Bonatto - 3423-1864

ANIVERSARIANTES! PARABÉNS!

Está em andamento a Campanha de ofertas e doações para 

a conclusão do salão social da igreja. Durante este restante 

de ano trabalharemos neste projeto de conclusão das obras 

do salão:  Ar condicionado, som e a marquise da frente. A 

iluminação já está sendo instalada. Ore ao Senhor e 

disponha o seu coração a participar desta obra. Os 

envelopes e o “Livro de Ouro” para as doações se encontram 

com os diáconos na porta da igreja. “Deus ama quem dá com 

alegria”.

 
 CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO 

Acampamento UPA 2018 Tema: 

Reencontro com a Essência Dia 06 á 

09/09/2018 Preletor: Cleiton Quenã 

Valor: R$ 110,00 com possibilidade 

de redução do valor. Inscrições com: 

Samara Scardini: 99873-8332 João 

Vitor: 98100-1706Lorrainy Alencar: 9656-5476; Ana Laura: 

98183-3153; João Gabriel: 98134-5870; 

 
 ACAMPAMENTO UPA - 2018  

Convocamos todos os pais de 

nossa igreja para orarmos por 

nossos filhos terça-feira dia 

10/07 às19h30m  na igreja. 

Assuma o Compromisso de 

juntamente, com outros pais, orar por sua família e lembre-

se: “Se não orarmos por nossos filhos, quem há de fazê-lo?”

 
 PROJETO JÓ 

“Por este menino orava eu; e o 

Senhor me concedeu a petição que 

eu lhe fizera”. I Sm 1.27 O Projeto 

ANA tem por objetivo principal 

conscientizar, despertar e estimular 

as auxiliadoras presbiterianas a orar 

individual e diariamente por seus 

filhos de oração. Mãe, ore por seu filho! Se você não 

conhece este projeto venha e participe conosco. Terças-

feiras às19h, na igreja.

 
 PROJETO ANA Hoje à noite celebraremos a Ceia 

do Senhor. Prepare seu coração 

para este momento tão sublime e, 

durante a ceia, reflita nestas 

palavras: “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 

Assembléia de Westminster.

 
 CEIA DO SENHOR  

 
 III SEMANA TEOLÓGICA - UMP 

A União da Mocidade Presbiteriana - UMP 

está organizando a III Semana Teológica, 

que acontecerá entre os dias 30/07 a 

03/08, aqui na nossa igreja. As palestras 

serão às 19h30min e abordarão o tema 

"Princípios Bíblicos para Resolução de 

Conflitos". O preletor será o Seminarista Luiz Lacerda. O 

evento será gratuito e toda igreja está convidada.  



Hoje: Adauton, Aparecido, Eduardo, Fernando e Jucemar

Suco: Adauton, Eduardo e Fernando

Recolher Dízimo: Aparecido e Jucemar

Agradecimento pelos Dízimos: Aparecido

Próximo: Alexandre, Milton, Noel, Vinícius 

Suco: Milton e Noel

Recolher Dízimos: Vinícius e Alexandre 

Agradecimento pelos Dízimos: Vinícius  

 DIÁCONOS DE PLANTÃO 

1-Site da igreja: www.ipbdourados.org.br 
(boletim, estudos e notícias).

2 -Cultos on-line: www.tvipbdourados.com.br

3- TV Grandourados: canal 6, todos os dias às 21h; 

4- Rádio Grande Fm 92,1 às 6h20 (segunda, quarta, 
sexta e domingo).

5- Jornal O Progresso: Sábado no Artigo do Dia.

Semana Passada: Sl. 91 - 95; Sl. 119;

Esta semana: Sl. 120 - 125; Pv. 1- 4;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: WandersonRev. 
Liturgia: Todos os Presbiteros
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ademir 
Liturgia: Presb. Luis Roberto 

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev. Werley 
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Werley
Liturgia: Presb. Carlos

   

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Nelvo e Líbia     

Próximo: Aparecido e Fernando 

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Vitor                    Noite: Vitor        

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Werley

Terça-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                        14h - Rev. Wanderson

Quarta-feira:  8h - Rev. Ildemar 

                        14h - Rev. Wanderson           

Quinta-feira:  8h - Rev. Ildemar

                     14h - Rev. Wanderson 

   Sexta-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                          8h - Rev. Wanderson             

  
 07/07 - DNA
 14 e 15/07 - Sara Nossa Terra
 28 e 29/07 - Sara Nossa Terra
 05/08 - Vila Matos
 

  
 

Berçário Templo: Cida
Próximo: Elda
00 a 02 ano: Andressa e Deise   
Próximo: Adriana e Marli 
3 a 4 anos: Meire e Karine
Próximo: Thaís e Fabiana
5 a 6 anos: Elaine e Maria Carolina   
Próximo: Ana e Maria Vitória
7 a 9 anos: Lucas 
Próximo: Costa

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Raquel                   Noite: Raquel       

 
 
Rev. Werley -  Tempo de Semear e Colher- Lid. Fernando e Zinha 
Rev. Wanderson - Célula dos Jovens - Líder Vitor  



Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Rev. Werley Scardini - 99972-7441
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
Valter Brasilino Lemos (Vice-Presidente) - 99972 2472
Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 3424-7918 / 98462-8913
Evaldo dos Santos (Secretário) - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
Alexandre Lopes Batista de Paiva – 3422-7225 / 99204-1110
Aparecido Cardoso Pereira – 99967-7778
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 – 3032-2066 / 99613-0617
Milton Ferreira da Silva – 3421-9920 / 99927-1841
Noel Fukuda Nogueira – 3421-3991 / 99987-6140
Paulo Rodrigues Lima - 99673-7128 (Congregação)
Rodrigo Aparecido Vieira - 3424-2691 / 99214-8234
Tiago Peixoto Andrade – 3424-7517 / 99853-1197
Vinícius Jose Lange Ferreira – 99962-6176
Wanderburgo Gomes da Silva - 99111-5353

Pr. Gerson e Marilia Troquez (Dakar/Senegal)
Pr. Fernando Dantas (Madri/Espanha)
Pr. Francisco Villalba (Pedro Juan Cabalero/Paraguay)
Miss. Fábio Cristiano N. Barros 
Missão Caiuá - Apoio aos Campos

ACAMPAMENTO MAANAIM

CONGREGAÇÃO JARDIM VISTA ALEGRE

MISSIONÁRIOS

DIÁCONOS

CONSELHO

Para pensar: 

“Portanto, todo aquele que me confessar diante dos 

homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que 

está nos céus, mas aquele que me negar diante dos 

homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que 

está nos céus” 

(Mt.10:32,33)

Culto de Santa Ceia e Recepção de Novos Membros

- Prelúdio: Instrumental e Cântico de Louvor

I. O Evangelho é o Poder de Deus para a Salvação

- Oração de Louvor

- Leitura: Rm. 1:16,17 (todos)

- Hino: “Firmeza na fé” - (nº 93 - HNC)

II. Vinde após mim... (Recepção de novos membros)

- Leitura: Mt.5:1-16

- Profissão de Fé e Batismo

- Recepção por transferência e Batismo infantil

- Cânticos de louvor e Adoração com entrega dos 

dízimos e ofertas

- Santa Ceia: I Cor.11:26; Hinos: 260 e 221

- Oração com as crianças

III. Em verdade, em verdade vos digo...

- Mensagem da Palavra de Deus (Mc. 3:20 - 30)

- Investidura de Oficial da Igreja (Diácono Noel Fukuda)

- Coral da Igreja (Eu creio só em Ti)

- Oração Pastoral

- Benção Apostólica

- Amém Tríplice

------------------------------------------------------------------

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana

- Confraternização: Chá no Salão



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações 
temporais que são permitidas nos outros dias; 
empregando todo o tempo em exercícios públicos e 
particulares de adoração a Deus, Exceto o tempo preciso 
para as obras de pura necessidade e misericórdia. Lv 23.3; 
Is 58.13-14; Mt 12.11-12; Mc 2.27-28.
 O dia do Senhor (o domingo) há de ser guardado e 
santificado por um santo descanso, o dia todo. É preciso ter 
em mente, a clareza e objetividade da Palavra de Deus. Ela 
diz: “Dia do Senhor” (Ap 1.10). O fato de ser do Senhor, 
expressa outra realidade que é: não podemos usá-lo para 
nós. Todas as ocupações e recreios seculares que são 
permitidos em outros dias, como: trabalho, passeios, 
viagens, negócios, fazer compras, trabalhos escolares, 
diversões, ir a um campo de futebol, praia cinema e festas, 
e enfim tudo o que desvia a atenção da santificação da 
alma, são expressa e claramente proibidas pelo Senhor. 
Ex 20.10: “Não farás nenhum trabalho”. O domingo é um 
dia especialmente reservado para a obra do Senhor, nossa 
santificação, para a evangelização e para nosso descanso. 
Isaías chega a nos exortar a nem mesmo falar palavras vãs 
ou à toa neste dia (Is 58.13).
 A guarda do dia do Senhor não é apenas cessar as 
atividades profissionais. O verdadeiro crente aproveita-o 
para santificar-se, elevando o nível de sua espiritualidade. 
O membro da Igreja assumiu no dia da sua Profissão de Fé 
o compromisso de ser assíduo e pontual em todos os 
trabalhos do Senhor, principalmente no dia do Senhor, 
cada crente é membro do corpo de Cristo, a Igreja, 
portanto, sua presença é indispensável às reuniões (Hb 
10.25).
 Aquele que dá ao mundo o domingo, breve verá que 
para nada serve a religião que professa, caindo fatalmente 
nas mãos escravizadoras de Satanás. 
Aproveitemos o domingo para renovarmos as nossas 
forças e energias espirituais, tornando-nos cada vez mais 
pode rosos ,  d i nâm icos  e  au tên t i cos  c ren tes , 
testemunhando alegremente na semana a graça e o amor 
de Cristo. 
 Estude em sua casa: Ne 13.15-22; Jr 17.21-22. 
Obedeçamos a voz do Senhor para que tudo nos vá bem!

Deus te abençoe ricamente
Extraído e adaptado. Pr. Werley Scardini 

 Se o quarto mandamento ordena a guarda do sábado, 
por que não o guardamos? É isso que veremos hoje. 

     1. Qual dos sete dias designou Deus para esse 
descanso semanal? (Perg. 59). Desde o princípio do 
mundo até à ressurreição de Cristo, Deus designou o sétimo 
dia da semana para o descanso semanal; e desde então o 
primeiro dia da semana para continuar sempre até ao fim do 
mundo, que é o Sábado cristão, ou Domingo. Gn 2.3; Ex 
16.23; At 20.7; 1Co 16.1-2; Ap 1.10.
 O vocábulo sábado, na Bíblia, vem da palavra 
shabbath e significa repouso, descanso. Na nossa língua, o 
sétimo dia da semana chama-se sábado, mas isso não 
ocorre em todas as línguas. Em alemão, por exemplo, o 
sétimo dia da semana chama-se sonnabend (véspera do 
sol) ou Samstag (dia de saturno). Em francês chama-se 
samedi (dia de saturno).  Em inglês, Saturday (dia de 
saturno). Logo, sétimo dia e sábado não são a mesma 
coisa.
 O que a lei ordena é a guarda de um dia de descanso 
por semana. E isso nós guardamos. Quando guardamos o 
domingo, estamos cumprindo o quarto mandamento. O 
calendário dos judeus lhes foi dado lhes foi dado na saída 
do Egito (Ex 12.2). Os crentes em Cristo não estão 
obrigados a guardar o mesmo dia da semana que os judeus 
guardavam e muitos ainda o guardam. Guardando o 
domingo não estamos quebrando o quarto mandamento.
 Vale vermos mais algumas razões pelas quais 
guardamos o domingo:
 1. Jesus ressuscitou no domingo (Mt 28.1-6; Mc 16.1-6; 
Lc 24.1-7; Jo 20.1-10).
 2. O Espírito Santo desceu sobre os crentes no 
Pentecostes, ou seja, no domingo (At 2.1-4).
 3. Os apóstolos e os discípulos, após a ressurreição de 
Cristo, passaram a guardar o domingo.
 4. Os crentes do Novo Testamento guardavam o 
domingo (At 20.6-7; 1 Co 16.1-4). 
 5. O Novo Testamento chama o domingo de Dia do 
Senhor (Ap 1.10).
 6. A tentativa de levar os crentes a guardar o sábado e 
não o domingo, primeiro dia da semana, é inovação 
adventista (fundada apenas em 1863), sem nenhuma base 
na Palavra de Deus. 

     2. De que modo se deve santificar o Domingo? (Perg. 
60). Deve-se santificar o Domingo com um santo repouso 

TEMA ANUAL:’’TOME A TUA CRUZ E SIGA-ME’’                                      2º TRIMESTRE: JESUS, O CRISTO SOFREDOR

                O QUARTO MANDAMENTO (PARTE 2)


