
 Terminamos semana passada 
uma excelente série de estu-

dos dos grupos familiares baseada nos Dez 
Mandamentos (Decálogo). Diante de tama-
nha riqueza colocada diante de nós, gostaria 
de chamar sua atenção para uma revisão do 
tema e, à luz do texto, observarmos algumas 
características divinas expressas em sua Lei.

 Antes de mais nada, vejo que o Decá-
logo expressa um Deus didático. Isso mesmo! 
Pare e pense por um minuto: uma nação está 
iniciando sua peregrinação, sem imprensa, sem 
qualquer meio de comunicação em massa se-
melhante ao nosso e, mesmo assim, teve acesso 
a um código de leis simples, objetivo, fácil de 
memorizar, que abrange todas as áreas da vida. 
Os dez mandamentos e suas implicações são su-
ficientes para governar a vida de qualquer nação 
sem deixar nada a desejar aos códigos de leis 
atuais – só pra efeito de comparação, o atual tex-
to da constituição brasileira possui 250 artigos e 
80 emendas constitucionais que resultam mais 
em confusão e decisões dúbias do que na justiça 
propriamente dita. Nosso Deus, além de ser Se-
nhor e Autor das leis, é didático e preocupa-se 
em falar às pessoas “de onde elas estão” visando 
a compreensão e assimilação.

 A lei de Deus também revela o padrão 
elevado do seu caráter. Não há brechas no Decá-
logo para uma “mentirinha”, um “pequeno rou-
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bo” ou um “flerte” com a mulher do próximo. 
Nós nos tornamos uma geração de crentes que 
nivelou a vida espiritual por baixo. A guarda do 
Dia do Senhor soa estranha aos nossos ouvidos, 
pastores fazem piadas com o nome de Deus sem 
o menor pudor, gostamos de dar um “jeitinho” 
(suborno, mentiras, estacionamos em luga-
res proibidos, etc ...) para tudo o que fazemos. 
O que deveria corar nossas faces de vergonha 
torna-se, infelizmente, motivo de orgulho. Com 
Deus é diferente. Ele trabalha com a perfeição. 
Nossa incapacidade de cumprir plenamente os 
Dez Mandamentos não deve servir de descul-
pa para “chutarmos o balde” da vida espiritual. 
Sempre uso a figura do jogo de dardos (ou tiro 
ao alvo) para ilustrar a busca do crente pela san-
tidade. No jogo, nunca acertaremos o centro ge-
ométrico perfeito do alvo, mas sempre lutamos 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AVISOS

O Conselho da Igreja Presbiteriana de Doura-
dos esteve reunido na última terça-feira, dia 
11/09/18 e comunica à Igreja suas resoluções, a 
saber:
- Recebeu por jurisdição a pedido os irmãos 
Cleiton Maciel Brito, sua esposa Jeanne Maciel 
Brito, bem como seu filho Nathanael por batis-
mo (marcado para o dia 23/09);
- Concedeu transferência aos seguintes irmãos 
para a IP Nova Dourados: Arlete da Silva Go-
mes, Heidi Poliana Gomes, Alice Poliana Go-
mes, Andress Rodrigues e Cândida Marta Sou-
za Araújo;
- Recebeu, analisou e tomou conhecimento do 
Relatório financeiro referente a Agosto de 2018;
- Aprovou auxílio financeiro de até R$ 1.000,00 
para o Acampamento da UCP  visando custear 
as inscrições de crianças que não frequentam 
a igreja e que tem dificuldade em arcar com os 
valores das inscrições para participar do evento;
- Resolveu encomendar 1.000 unidades da de-

vocional “Cada Dia Natal”, sendo que metade 
desse valor será custeado pelo caixa da Igreja e 
a outra metade será dividida entre os membros 
do Conselho;
- Resolveu ceder o Templo para realização de 
cerimônia de Casamento no dia 09.02.19, nos 
termos estabelecidos para cessão do templo 
para filho de membro da Igreja;
- Resolveu enfiar ofício ao PRDO solicitando a 
designação do Reverendo Carlos Cooper Iape-
quino como pastor auxiliar da Igreja para o ano 
de 2019, nos termos do art. 34, alínea “C” da 
CI/IPB;
- Registra-se o encerramento das aulas do curso 
para oficiais realizado às quartas-feiras e o iní-
cio do projeto de visitação às famílias da Igreja. 
Fica decidido que serão formadas 9 equipes li-
deradas pelos presbíteros acompanhados pelos 
diáconos, que distribuirão entre si as famílias a 
serem visitadas, visando apoio pastoral e atuali-
zação do rol de membros;

para atingi-lo com o menor erro possível. Na 
vida cristã também é assim. Buscamos santida-
de, mesmo sabendo de nossa imperfeição.

 Por fim, vejo na lei de Deus uma gran-
de expressão da GRAÇA DIVINA. Os dois versí-
culos introdutórios dos Dez Mandamentos cos-
tumar passar desapercebidos aos nossos olhos, 
mas eles orientam toda nossa compreensão para 
o que vem a seguir. Quando Deus diz “Eu sou o 
Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da 
casa da servidão” antes de fazer suas exigências 
nas leis é como se ele dissesse: “primeiro eu te 
amei, primeiro eu te libertei, eu sou o TEU Deus, 
não o deus de outros povos! Qual a sua resposta 
em virtude de tão grande amor? Frequentemen-
te dizemos que amamos a Deus, contudo, esse 
amor não passa de mero pronunciar de palavras 

ao vento. Dissociamos o discurso da prática. O 
próprio Cristo diz em Jo 14.15: “Se me amais, 
guardareis os meus mandamentos.” Logo adiante, 
no versículo 21, ele diz que “Aquele que tem os 
meus mandamentos e os guarda, esse é o que me 
ama...”

Também não devemos achar que os manda-
mentos de Deus são um fardo colocado sobre 
nossos ombros “Porque este é o amor de Deus: 
que guardemos os seus mandamentos; ora, os seus 
mandamentos não são penosos.” - (I Jo 5.3)

Não está no momento de mudarmos os olhos 
e o nosso sentimento em relação à Lei de Deus?

Pense Nisso!
Pr. Wanderson.
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AVISOS
SAF - DEPARTAMENTAL PRIMAVERA

CADA DIA NATAL

CEIA DO SENHOR 

CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO

Estamos fazendo pedidos do “Cada Dia de Natal”. O 
valor é R$2,20 a unidade. Solicitamos aos irmãos que 
desejam adquirir o material, entrem em contato com a 
secretaria da igreja até o dia 23/09. 

Hoje, pela manhã, teremos a Ceia do Senhor. Devemos 
nos preparar examinando os nossos corações quanto 
aos nossos p e c a d o s  e  n e c e s si d a d e s, perdoando 
a quem devemos perdoar. “Isto é o meu corpo ofereci-
do por vós; fazei isto em memória de mim.” Lc 22.19b

“Por este menino orava eu; e o Senhor me conce-
deu a petição que eu lhe fi zera”. I Sm 1.27 O Proje-
to ANA tem por objetivo principal conscientizar, 
despertar e estimular as auxiliadoras presbiterianas 
a orar individual e diariamente por seus fi lhos de 
oração. Mãe, ore por seu fi lho! Se você não conhe-
ce este projeto venha e participe conosco. Terças-
-feiras às19h, na igreja.

Está em andamento a Campanha de ofertas e do-
ações para a conclusão do salão social da igreja. 
Durante este restante de ano trabalharemos neste 
projeto de conclusão das obras do salão: Ar condi-
cionado, som e a marquise da frente. A iluminação 
já está fi nalizada. 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”.

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.

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

16/09 - André Marcos Guimarães César - 98174-7788
17/09 - Luis Fábio dos Santos Silva - 98120-7559
18/09 - Cléber José Nunes Martins - 99293-2270   
            - Gilson Antônio Corona - 99971-3185
19/09 - Marco O. V. Ferreira Alves - (67) 3426-1624
20/09 - Leni Rodrigues de Freitas Lemos - 99972-2472
22/09 - Isabella F. de Azambuja Vedovato - 99675-2444
           - Maria Vitória da Silva Cordeiro - 99938-0481
           - Paulo Budny - 9699-7732

‘‘Ensina-nos a contar os nossos dias, para que 
alcancemos coração sábio’’ - Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!

PROJETO ANA

Está chegando o acampamento 
da UCP, que ocorrerá nos dias 
28 a 30 de setembro, na chá-
cara Maanaim. O investimento 
é de R$50,00 por criança com 
idades de 4 a 10 anos. O tema 
abordado será “Deus se impor-
ta comigo”, o qual, tratará das  
histórias bíblicas que ensinam 
o cuidado e amor de Deus pelas 

crianças, principalmente quando elas enfrentam 
situações difíceis. O que levar: BÍBLIA, Lanterna, 
(roupa de frio e cobertor mesmo que esteja calor), 
roupa para banho de piscina, toalha, produtos de 
higiene, etc. Não deixe de inscrever seus fi lhos, se-
rão momentos de estudo e aprendizado na palavra 
de Deus! Inscrições na secretaria da Igreja.

ACAMPAMENTO - UCP 

CANTATA DO CORAL INFANTIL 
Esse ano o coral infantil cantará jun-
to com o coral de adultos da nossa 
igreja. Ensaiaremos 2 músicas que 
farão parte da grande cantata de na-
tal. Os ensaios ocorrerão durante os 
trabalhos da UCP, aos sábados das 

14h às 16h30min. Os ensaios ocorrerão logo no pri-
meiro horário então não cheguem atrasados. Faça a 
inscrição do seu fi lho com os coordenadores da UCP.Nesta próxima sexta-feira dia 21/09 às 19h, iniciaremos 

uma classe de Primeiros Passos voltada para adolescen-
tes a partir de 13 anos e para adultos que não podem fre-
quentar a Classe aos Domingos de manhã. Quem tiver 
interesse deixe o nome no balcão de informações

CLASSE DE PRIMEIROS PASSOS



1. Prelúdio

2. Cantemos a Deus por sua Fidelidade
 · Oração de Louvor a Deus.
 · Sl. 138.
 · Hino: “Amor Perene” nº 88 HNC 

3. Contrição e Confi ssão de Pecados.
 · Leitura Contínua das Escrituras: Pv. 21.
 · Oração de gratidão pelo perdão dos 
pecados;
 · Dueto especial: Luiz Cordeiro e Cida.

4. Louvor Congregacional
 · Consagração dos Dízimos e Ofertas;
 · Oração de consagração dos dízimos e 
ofertas.
 · Cânticos de Louvor (M.M);
 · Oração com as Crianças.

5. Pregação da Palavra de Deus
6. Ritos Finais
 · Oração Pastoral;
 · Benção Apostólica;
 · Apresentação de Visitantes;
 · Avisos fi nais;

Para pensar

“Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim 
andai nele” (Cl 2.6).

PROGRAMA DO CULTO CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTA

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA 

GRUPO FAMILIAR 

ESCALA PASTORAL DE VISITAÇÃO

AGENDA MAANAIM

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

Hoje: Domingos, Leopoldo, João, Tiago e Rodrigo 
Suco: Leopoldo e João 
Recolher Dízimo: Rodrigo e Tiago
Agradecimento pelos Dízimos: Rodrigo 
Próximo: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar 
Suco: Adauton e Fernando
Recolher Dízimos: Aparecido e Jucemar
Agradecimento pelos Dízimos: Aparecido 

Hoje: Roseli e Maria  /  Próximo: Sheila, Carlos, Jadson e Valesca

Piano - Manhã: Eliane            Piano - Noite: Vitor 
Vocal - Manhã: Elsa              Vocal - Noite: Elsa

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 - 3038-1575 / 99214-8234
Tiago Peixoto Andrade – 3424-7517 / 99853-1197
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: 20h - Culto de Jovens e Adolescentes 

Mensagem: Rev. Werley / Liturgia: Presb. José Nelvo
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson/ Liturgia: Presb. Luis Roberto

Mensagem: Rev. Antônio Balbino/ Liturgia: Presb. Arnaldo 
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem:  Werley / Liturgia: Presb. Carlos

Berçário Templo:  Solange / Próximo: Cida 
00 a 02 ano: Andressa e Deise/ Próximo: Cláudia e Nicy
3 a 4 anos: Meire e Fabiana / Próximo: Ana Carolina e Giovanni
5 a 6 anos: Ana e Maria Vitória / Próximo: Elaine e Maria Carolina 
7 a 9 anos: Nelvo /  Próximo: Lucas

Grupo : Presb. Adair - Pastor: Ildemar
Grupo : Presb. Arnaldo - Pastor: Wanderson
Grupo : Presb. Carlos  - Pastor: Werley
Grupo : Presb. Eliberto - Pastor: Evandro
Grupo : Presb. José Nelvo  - Pastor: Adonias 
Grupo : Presb. Luis Roberto - Pastor: Antônio Balbino

Manhã: Lavínia               Noite: Lavínia 

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

15/09 - Erasmo Braga       20/09 - Erasmo Braga 



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

A GRAÇA DA FÉ E DO ARREPENDIMENTO

Hoje veremos duas importantes doutrinas 
bíblicas: a Fé em Jesus e o Arrependi-

mento dos pecados.
1. Que é fé em Jesus Cristo? (Perg. 86). Fé em 

Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o 
recebemos e confiamos só n’Ele para a salvação, 
como Ele nos é oferecido. At 16.31; Hb 10.39; Jo 
1.12; Fp 3.9; Ap 22.17.

A fé em Jesus é uma graça porque é um pre-
sente de Deus, ou seja, Ele é quem nos concede a 
maior de todas as bênçãos que é crer no Senhor 
Jesus. Paulo escreveu em Efésios 2.8: “Pois pela 
graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso 
não vem de vocês, mas é um presente dado por 
Deus”. Quando temos fé em Jesus, não a temos 
por causa dos nossos méritos, nem é produzida 
por nós, mas por causa do amor de Deus.

A fé que salva só pode existir se for fé em Jesus. 
Em Atos está escrito: “Crê no Senhor Jesus e serás 
salvo, tu e tua casa” (At 16.31). Apenas Jesus é o 
caminho, a verdade e a vida, assim, somente Ele 
pode salvar o homem do pecado. Não há outra 
esperança. 

Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os cons-
trutores, a qual se tornou a pedra angular. “E não 
há salvação em nenhum outro; porque abaixo do 
céu não existe nenhum outro nome, dado entre os 
homens, pelo qual importa que sejamos salvos” 
(At 4.11-12).

A pessoa que vai a Cristo precisa confiar só 
nele porque a Bíblia o revela como o único fun-
damento em que se pode descansar, depositando 
toda confiança. 

A salvação em Jesus nos traz três coisas: 
1) Livramendo da maldição da Lei (Não sofre-

remos a morte eterna, mesmo não obedecendo 
perfeitamente a lei de Deus). 

2) Livramento do domínio do pecado (Rm 
6.18). 

3) A vida terna nos novos céus e nova terra. 
É muito bom saber que Deus Pai nos oferece 

seu Filho Jesus: 
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira 

que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 
3.16; cf. 1Jo 4.9-10).

É claro que nem todos os crentes tem a mes-
ma medida de fé. Alguns têm mais do que ou-
tros. Confiam mais e, assim, descansam mais 
sua alma em Jesus. Contudo, mesmo os que têm 
uma fé salvadora “pequena” têm o suficiente 

para chegar à glória eterna.   
2. Que é arrependimento para a vida? (Perg. 

87). Arrependimento para a vida é uma graça 
salvadora pela qual o pecador, tendo um ver-
dadeiro sentimento do seu pecado e percepção 
da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de 
tristeza e de horror pelos seus pecados, abando-
na-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a 
prestar-lhe nova obediência. At 11.18; 2 Co 7.10; 
At 2.37-38; Lc 1.77-79; Jr 31.18-19; Rm 6.18.

O arrependimento é chamado de graça salva-
dora porque faz parte inseparável da salvação e é 
trabalhada no coração do pecador pelo Espírito 
Santo por meio da instrumentalidade da Palavra 
de Deus.

Quem se arrepende? É o pecador que sente 
verdadeiro reconhecimento dos seus pecados e 
do perigo de continuar vivendo longe de Jesus. 
Ele entende que sua condição pecaminosa ofen-
de a Deus, pois se opõe à Sua santidade. Ao ficar 
triste por ser pecador ele se volta para Jesus em 
contrição de alma. 

Ao mesmo tempo em que se reconhece peca-
dor, o homem deve perceber a misericórdia de 
Deus que oferece seu Filho Jesus como único 
e suficiente meio para o perdão dos pecados e 
a salvação eterna. O pecador arrependido re-
conhece que a salvação está em Jesus que, sem 
pecado, morreu na cruz no seu lugar, pagando 
assim sua dívida eterna com Deus. O homem ar-
rependido crê que Jesus satisfez a justiça de Deus 
em seu lugar.

Não se pode separar o arrependimento e a fé. 
O homem que é salvo, sempre se arrependerá 
dos seus pecados e crerá em Jesus. Se faltar um 
dos dois elementos, não há salvação, apenas en-
gano.  

Vemos nas palavras do apóstolo Pedro a im-
portância desta doutrina:

Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes 
o coração e perguntaram a Pedro e aos demais 
apóstolos: Que faremos irmãos? Respondeu-
-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós 
seja batizado em nome de Jesus Cristo para re-
missão dos vossos pecados, e recebereis o dom 
do Espírito Santo. At 2.37-38

Que nos arrependamos dos nossos pecados e 
nos voltemos com fé ao Senhor Jesus Cristo. 

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini


