
 Quero incentivar todas as fa-
mílias da Igreja a fazerem 

parte, ativamente, da Escola Bíblica Do-
minical. A Escola Dominical é o ponto 
alto do Ensino Cristão dado pela igreja, 
em cumprimento às palavras de Cristo: 
“Ide... Fazei discípulos... ensinando-os 
a guardar todas as coisas que vos tenho 
ordenado” (Mt.28:19,20). É onde forma-
mos os nossos filhos na Lei do Senhor 
que é perfeita e restaura a alma. A Es-
cola Dominical é “a tribuna do crente”, 
(dizia um irmão), onde o crente pode se 
expressar, tirar suas dúvidas da fé, expor 
suas opiniões e crescer na graça e no co-
nhecimento da palavra do Senhor.

 Quando falamos de Escola Do-
minical estamos falando da Educação 
Cristã das famílias dos crentes. Uma 
irmã com mais de 30 anos de membre-
sia na igreja um dia me disse com triste-
za: “Pastor vou lhe fazer uma pergunta, 
fico até com vergonha, mas é que tenho 
muitas dúvidas na minha fé, e sei que o 
motivo é que nunca fui aluna da Escola 
dominical” (o marido não era crente e 
colocava obstáculos). E isso é verdade. 
Um crente que não frequenta a Esco-

la Dominical e cria sua família sem o 
apoio da Escola Dominical, tem muito 
mais dificuldades em sua fé.

 A Educação cristã da família 
acontece de duas formas. A Educação 
Cristã informal – essa que Moisés cita 
no texto acima, que é “andando pelo ca-
minho, ao deitar e ao levantar”. Aque-
la do lar, do dia a dia da família. Uma 
instrução aos filhos em momento de 
correção. De acordo com a necessidade 
de ajustes do momento. Quando o filho 
pergunta alguma coisa aos pais. Quan-
do oram em casa. Quando leem a Bíblia 
em família, ou individualmente. É uma 
educação cristã informal, subjetiva. Sem 
método ou currículo. “Solta”. 

 A outra forma é a Educação 
Cristã Formal – Que acontece de forma 
ordenada e sistemática na Escola Bíbli-
ca Dominical. Tem revista com assuntos 
sistemáticos. Os temas são escolhidos e 
aplicados de forma paulatina, curricular, 
formal, didática e sequencial. Os assun-
tos das Escrituras são expostos de forma 
ordenada. Ali temos um ou mais profes-
sores, alunos, classes coletivas, material 
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MINHA FAMÍLIA NA ESCOLA DOMINICAL
“Estas Palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; 
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e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te...” Dt.6:6,7
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didático, tempo de estudo, assuntos rela-
cionados à nossa fé, frequência assídua e 
aplicação do estudo de forma pedagógi-
ca. Além do fator igreja. “Aprendi na mi-
nha igreja isso”. Tem um peso saudável 
em nossos corações.

 Por estes e outros motivos você 
deve trazer a sua família com assiduida-
de, zelo e disciplina à Escola Dominical. 
Nossos filhos e nossa preguiça, às vezes 
lutam contra nós para não virem à Esco-
la Dominical. Mas devemos vencer estes 
obstáculos e trazer a nossa família com 
perseverança.

Feliz a família que cresce na Escola 
Dominical. Alimenta a sua fé e espe-
rança. Aprende as “Palavras que Cristo 

ordenou”. Tira suas dúvidas e alimenta 
a sua alma. Foge das artimanhas do ma-
ligno. Se prepara para “o dia mal”. E se 
prepara para a volta de Cristo.

Para aprimorarmos ainda mais a Nos-
sa Escola Dominical, estaremos em mar-
ço aplicando um treinamento para os 
professores da Escola Dominical. Tam-
bém para os membros que desejarem 
se preparar para serem professores (as) 
da Escola Dominical. Vamos valorizar a 
Escola Bíblica Dominical, uma parceira 
da Família na educação Cristã dos pais 
e dos filhos, em todos os tempos. Deus 
abençoe a sua família!

Rev. Ildemar Berbert – Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MARÇO
UPH - Evangelismo

Retiro Espiritual
Curso de Capacitação 

de Professores

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

01/03
02 a 05/03

13/03 à 03/4

**
**

19h30’

ABRIL
III Encontro de 

Mulheres Presbiterianas 
Culto de 80 anos 

da Escola Erasmo Braga
III Simpósio da Reforma Jojem

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

05 a 07/04

06/04

19 e 20/04

**

**

**

O Conselho da IP Dourados esteve reunido na última terça-feira, dia 12.02.19 e comunica à 
Igreja as resoluções tomadas, a saber:

▶Concedeu carta de transferência à jovem Jéssica Servignini Mendes Fengler para a Igreja 
Presbiteriana em Caarapó; ▶Recebeu relatório financeiro referente a janeiro/2019. Toma-se co-
nhecimento e autoriza-se a tesouraria a fazer reparo na marquise que liga o templo ao bloco de 
Salas de aula, realizar manutenção elétrica no Templo e reparo dos muros da Igreja; ▶ Aprova-se 
contribuição mensal no valor de R$ 500,00 para o Ministério Gideões Internacionais; ▶Aprovou o 
custeio da Unimed do Pr. Auxiliar, conforme previsão orçamentária 2019;▶ Autorizou o tesourei-
ro a fazer a retirada do FAP para o Pr. Titular, caso seja necessário; ▶ Autorizou a UMP a levantar 
oferta para custeio do Retiro 2019, durante a EBD e Culto do dia 17.02.19;  ▶Autorizou a UPA a 
realizar viagem nos dias 10 a 13 de outubro de 2019, desde que devidamente acompanhada pela li-
derança responsável; ▶ Tomou conhecimento da licença maternidade da administradora Flávia S. 
N. Neto a partir do dia 27 de fevereiro e que a mesma será substituída pela jovem Thayná Cristina 
Stofel Andrade durante seu afastamento; ▶ Recebe-se ofício remetido pelo presidente da junta 
diaconal solicitando auxílio no valor de R$ 3.000,00 visando ajudar no custeio para confecção de 
prótese ortopédica de membro da igreja. ▶ REUNIÃO PRDO. Recebe-se convocação para a LIII 
Reunião Ordinária do PRDO que será realizada nos dias 22 e 23 de setembro nas dependên-
cias da IP Filadélfia de Dourados; ▶AGENDA PASTORAL: Rev. Ildemar informa que estará 
ausente do dia 19 ao dia 26 de abril em viagem missionária. ▶ CESSÃO DO TEMPLO PARA 
CASAMENTO. Recebe-se solicitação da membro Louise Wolff  para realização de Cerimônia 
de Casamento no Templo no dia 14 de março de 2020. Deferido. ▶ALUNOS CPO: recebe-se 
informativo de notas e desempenho acadêmico dos membros da Igreja que frequentaram as 
aulas do Curso de Preparação de Obreiros durante o mês de janeiro, a saber: Mateus Costa 
Brasil, Josislaine Santos e Jander Viana. Toma-se conhecimento e elogia-se o empenho dos 
mesmos;

CONSELHO DA IGREJA 



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!

Acontecerá nos dias 02 a 
05 de março, na Chacára 
Maanaim, o Retiro Espiri-
tual, organizado pela UMP. 
O qual, abordará o tema  
“Morrer de Tanto Viver” 
(baseado no livro do au-
tor Nathan D. Wilson). O 
preletor será o Rev. Wan-
derson. O acampamento é 

aberto à toda igreja, porém a idade mínima para 
estar acampando é de 15 anos. O valor da inscri-
ção funcionará da seguinte forma:
- Até o dia 17/02, será R$ 100,00;
- Após o dia 17/02, será R$ 120,00;
A taxa pode ser parcelada em até 3x, sendo acer-
tado todo o valor até o dia 02/03. Haverá descon-
to para famílias. Maiores informações com Vini-
cius 99962-6176 e Gabriele 98171-0714.

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

- Sl. 90.2

RETIRO ESPIRITUAL 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

PLENÁRIA UPA

OFERTAS

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira, dia 19/02 o Sr Edgar Henrique de Melo 
Cézar, às 15h, na Rua Izzat Bussuan, 2940, Vila 
Planalto. Conheça o trabalho deste ministério, 
que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja. Participe!

Hoje pela manhã e noite toda oferta recolhida será 
destinada ao Retiro Espiritual. A verba arrecada-
da, será utilizada para suprir as despesas do acam-
pamento. 
“Cada um contribua segundo tiver proposto no co-
ração , não com tristeza ou por necessidade; porque 

Deus ama quem dá com alegria”  2 Co 9:7

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

Convidamos todos os Professores da Escola Bí-
blica e interessados, para participarem do Curso 
de Capacitação de Professores, que acontecerá 
entre os dias 13/03 à 03/04, todas às quartas-
-feiras  às 19h30m nas dependências da Igreja. 
Participem!

A diretoria da SAF, convida todas as mulheres 
para participarem do III Encontro de Mulheres 
Presbiterianas, que acontecerá nos dias 05 a 07 
de Abril na Chácara Aprisco em Campo Gran-
de. O investimento é de R$ 150,00. As inscri-
ções podem ser realizadas até o dia 28/02 com a 
Roseli Vitro. Participem!

17/02 - Gervásio Ferreira Lopes - 99976-2848
            - Gleiciane Almeida Silva - 99235-1411
            - Leidiane Almeida Silva - 99235 1411
18/02 - Ana da Silva Costa de Araújo - 99249-2663
19/02 - Sergio Braga - 98403-7747
21/02 - Lene Assunção Anderson - 99967-7219
            - Marina Gonçalves Syrio - 99252-5276
            - Olinda Almeida Delarissa - 99972-5035
22/02 - Renilda Dias Aguillar - 99972-9165
23/02 - Andressa Ymara Villas Boas - 98102-2579
            - Elaine Aparecida Amaral Silva - 99915-9116
            - Eliberto Liebich - 99295-8772
            - Tatiane Galdino Leal Calumby - 98191-1898

A diretoria da UPA convoca todos os adoles-
centes para a nossa reunião plenária que ocor-
rerá no dia 01/03 (sexta-feira) às 20:00 h.

III ENCONTRO DE MULHES PRESBITERIANAS

UPA - PAIS E RESPONSÁVEIS
A diretoria da UPA juntamente com o conse-
lheiro, pastor e apoiadores estão convocando 
todos os responsáveis dos adolescentes e os 
adolescentes para uma reunião dia 22/02 (sex-
ta-feira) às 20:00 h.

VASO NOVO

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

CEIA DO SENHOR



- Prelúdio: Instrumental

1. Cantai Louvores ao Senhor nosso Deus 
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.67 (todos)
- Hino: “Rei Sublime” – n.19 - HNC

2. A Suma é: Teme a Deus e Guarda os seus man-
damentos
- Leitura Continuada das Escrituras: Ec.12
- Solo: Luiz Cordeiro
- Oração de Confi ssão
- Hino: “Vencendo vem Jesus” n.147 - HNC – Consa-
gração a Deus de nossos dízimos e ofertas
- Oração com o Diácono
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 
- Oração com as crianças 

3. E acontecerá nos últimos dias que derramarei 
do Espírito...
- Mensagem: Série em Atos dos Apóstolos (At.2)
- Oração Pastoral - (Aviva a tua Obra Senhor!)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice
-----------------------------------------------------
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

PROGRAMA DO CULTO

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 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES

AGENDA MAANAIM

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

Hoje: Alexandre, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Alexandre e Vinícius 
Recolher Dízimos: Milton e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Milton
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wanderburgo
Suco: Edson e Wanderburgo
Recolher Dízimos: Gilson e Valter
Agradecimento pelos Dízimos: Gilson 

Hoje: Jadson e Valesca   / Próximo:  Milton e Mary

Piano - Manhã: Vitor          Piano - Noite: Lenita
Vocal - Manhã: Elsa               Vocal - Noite: Evandro 

Mensagem: Rev.  Ildemar / Liturgia: Presb. José Nelvo
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Evandro / Liturgia: Presb. Luis Roberto 

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

Berçário I Templo: Sônia - Próximo:  Sonia 
Berçário II: Deise / Caroline - Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 ano: Karla / Ana Laura -  Próximo:  Érica e Carolina
4 a 6 anos: Andressa/ Maria Vitória/ Lorraine - Próximo:  
Elaine / Jeff erson / Munique
7 a 10 anos: Lucas -  Próximo:  José NelvoManhã: Raquel             Noite: Raquel

Segunda - feira -Tempo de Semear e Colher: Pr. Evandro
                              Líder: Fernandinho
Quinta - feira - Tempo de Cura: Pr.Wanderson
                             Líder: Dário16/02 - Líbia e José Nelvo  02 a 05/03 - Retiro Espiritual  

23/02 - UCP                     16/03 - Erasmo Braga

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 – 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
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 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL:’’E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS’                                       1º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO    
SEMANA 02 

O Evangelho Muda Nossa Identidade*
Texto Base:  
Filipenses 3.7-11

Recordando conceitos:
• A “boa notícia” do evangelho só pode ser 

compreendida à luz da “má notícia”: nossa situa-
ção desesperadora causada pelo pecado.

• A saída dessa situação desesperadora só 
acontece por meio da pessoa e da obra de Cristo 
(não por nossas forças). Isto envolve ter noção 
da encarnação, ministério, morte (crucificação), 
ressurreição, ascensão e segunda vinda de Cris-
to.

• Assim, verdadeiros cristãos são criaturas 
NOVAS, não apenas melhoradas. Não é um 
mero aperfeiçoamento, mas uma mudança ra-
dical.

Tendo em vista tais conceitos, hoje nós pro-
curaremos responder à seguinte pergunta: 

o que é ser um cristão? É uma questão de identi-
dade. Quem somos?

Novamente somos tentados a responder à 
questão dando o significado da palavra: um cris-
tão é um “pequeno cristo” (curiosidade: a palavra 
foi usada pela primeira vez para se referir aos 
convertidos na cidade de Antioquia – At. 11.26 - 
e muito provavelmente tinha um tom pejorativo, 
de deboche). Embora de fato, cristãos são aque-
les que se parecem com Cristo, podemos ir além 
e ver algumas características marcantes em suas 
vidas, que os diferenciam dos demais. Portanto, 
um verdadeiro cristão é alguém que ... 

 ✓Valoriza Cristo acima de tudo: a sublimi-
dade do conhecimento de Cristo (Fp. 3.8) deixa-
va todas as outras coisas pequenas perto do seu 
valor. Assim, só encontramos satisfação para 
nossas almas ao reconhecermos o valor absolu-
to de Cristo. Ele não fará apenas parte de nossa 
vida, mas será nossa vida, de forma que, distante 
dele, nada faz sentido. Como disse Agostinho 
em suas Confissões: “Fizeste-nos, Senhor, para 
ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não 
descansar em ti”.

 ✓Desvalorizam outras coisas: esta segunda 
característica é uma consequência da primeira. 
A sublimidade de Cristo torna as outras coisas 
com valor pequeno (veja bem, estou dizendo 
que o valor é pequeno, não que são desprezí-
veis!). Precisamos olhar para nossas próprias vi-
das e perguntar se de fato Cristo tem esse valor 
para nós. Ele é mais importante que meu celu-

lar? Mais importante que meu corpo? Que a mi-
nha maquiagem? Que o meu trabalho? Que as 
minhas redes sociais? Todos nós gostaríamos de 
responder “sim, é claro”, mas sabemos que não 
é assim.  Há momentos em que nosso coração 
nos engana e priorizamos tantas outras coisas ao 
invés do salvador.

 ✓Conhece Cristo de fato: Não podemos 
ser cristãos se não conhecemos a Cristo. Isto é 
mais do que saber coisas sobre ele. Informação 
a respeito de Cristo até os demônios tem (Tg. 
2.9). Um cristão tem um relacionamento íntimo 
com Cristo. Não é algo distante, superficial. Não 
é o “amigo de facebook” com quem talvez nem 
talvez nunca tivemos um contato direto, mas 
através do meio que ele nos proporciona para 
tal relacionamento: sua palavra. É lá que ele se 
revela, mostra seu caráter. Ele também permite-
-nos falar com ele por meio da oração, um canal 
sagrado de comunicação. Ao remover a ira de 
Deus, Jesus abriu caminho para que orássemos 
diretamente a Deus através de seu espírito – Rm. 
8.26-27.

 ✓Sofre por Ele: “Se alguém quer vir após mim, 
a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me” - 
Mt. 16.24. De acordo com o próprio Cristo, seus 
seguidores devem esperar o sofrimento em sua 
jornada e reconhecer que a partir dele temos 
uma oportunidade de glorificar a Deus. O após-
tolo Paulo, além de todos os sofrimentos pelos 
quais ele mesmo passou, disse a Timóteo que “...
na verdade todos os que querem viver piamente 
em Cristo Jesus padecerão perseguições” - II Tm. 
3.12.   Portanto, devemos estar preparados para 
sofrermos bullyng por causa de nossa fé em 
Cristo, talvez seremos demitidos no trabalho ou 
perderemos nossos amigos. Se isso não aconte-
cer em algum momento, algo está errado.

Perguntas para Reflexão.
1) Você tem buscado sua identidade em Cris-

to, ou seu referencial tem sido grandes artistas, 
músicos, atletas, youtubers?

2) Leia João 15.18-19, e veja como Jesus nos 
ensina a nos diferenciarmos do mundo e vencer-
mos o medo de ser diferente.

3) Alguém poderia dar um rápido testemunho 
sobre as mudanças radicais que Cristo propor-
cionou em sua vida?

* Texto extraído e adaptado do Cap. 2 do livro 
“Isso Muda Tudo”, da Ed. Fiel., páginas 11 a 28.


