
          A frase acima é a letra do hino 
400-A de nosso Hinário Novo Cântico, 
que traz o tema de “Ofertório”. O sentido 
e o sentimento de ofertar é exatamente 
este. Tudo que temos vem de Deus. De 
suas bondosas e providentes mãos. E 
quando ofertamos e dizimamos a Deus, 
na verdade entregamos a Ele aquilo que 
Ele mesmo já nos deu. “Porque dele, por 
meio dele e para Ele são todas as coisas” 
(Rm.11:33). E esse é o sentimento de 
Culto, de adoração, de devoção. “Senhor 
tudo é teu”. A nós cabe apenas a graça 
de entregar voluntariamente o que já lhe 
pertence!

 Muitos crentes não entendem 
isto. A avareza do coração humano e 
o pecado, o impede de ofertar a Deus 
no culto e de dizimar os resultados de 
seu trabalho. A avareza é uma forma de 
idolatria. De viver como se fosse “dono” 
de seu próprio destino. De desprezar a 
Deus como Criador e sustentador da 
vida. De viver para si mesmo.

 Quem cultuou a Deus com es-
tas palavras, enquanto ofertava, foi 
o Rei Davi. Está registrado em 1 Crô-
nicas 29:12-14. Ele diz: “Riquezas e 
glórias vem de ti, tu dominas sobre 

tudo, na tua mão há força e poder; conti-
go está o engrandecer e a tudo dar força. 
Agora, pois, ó nosso Deus, graças de te 
damos e louvamos o teu glorioso nome. 
Porque quem sou eu, e quem é o meu 
povo para que pudéssemos dar volunta-
riamente estas coisas? Porque tudo vem 
de ti, e das tuas mãos to damos”. Não é 
apenas dar, ou entregar, mas é dar em 
forma de culto e devoção a Deus. Entre-
gar com o coração rendido a Deus em 
reconhecimento de sua graça e provi-
dencia. É entender que nada trouxemos 
para este mundo e nada levaremos dele. 
É reconhecer que há um Deus sobera-
no sobre todas as coisas e que Ele é o 
Criador de todas as coisas e Ele é quem 
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sustenta a vida e dá o alimento, a força e 
a sabedoria. Tudo vem Dele. 

 O crente entrega os seus dízimos 
e ofertas em forma de culto a Deus, com 
gratidão, e não como uma mera obriga-
ção de quem está pagando, com resistên-
cia, uma conta que deve. Dízimo e ofer-
ta é parte de nossa devoção e de nosso 
culto a Deus. Não devemos comparecer 
diante do Senhor de mãos vazias. Não 
devemos querer dar a Deus algo que não 
tenha nos custado nada. Mas devemos 
cultuar a Deus com os nossos dízimos 
e ofertas, com o sentimento de dar a Ele 
o que Ele pertence. “Tudo vem de ti e do 
que é teu to damos”. É assim que Deus 
deseja receber de nossas mãos a oferta. 
Com gratidão e devoção. Como forma 
de Culto a Ele. Como um filho agrade-
cido.

 E o que dizer de um crente que 
não entrega ao Senhor os seus dízimos e 
suas ofertas? Que não consagra a Deus, 

em forma de culto, os trabalhos de suas 
mãos! Que não reconhece as dádivas de 
Deus em seu lar? Quem estaria receben-
do as suas ofertas? A quem ele está de-
dicando a sua vida e o culto? A quem 
ele vai recorrer no dia da adversidade? 
Quem receberá a honra de sua existên-
cia? 

 Todo crente deve ser um dizimis-
ta fiel e ter um coração generoso e pron-
to a ofertar. “Deus ama quem dá com 
alegria”. Dizimar e ofertar é reconhecer 
a Deus como o sustentador da vida. É 
adorá-lO e viver na dependência Dele. 
É reconhecer que tudo vem de Deus, e 
do que é Dele lhe damos. É viver seguro 
sob os seus cuidados. É descansar nele o 
nosso coração. É viver em obediência e 
fé.

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’
**

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

**

**

**

A UPH convida aos homens e a todos os inte-
ressados, para participar do trabalho evangelis-
tico que acontecerá no dia 01/03 às 19h30m no 
cruzamento da Av. Marcelino Pires com a rua 
Coronel Ponciano. Será distribuido folhetos, 
copos de água e alimento aos necessitados. Na 
quinta-feira, dia 28/02, a liderança estará pas-
sando instruções aos participntes, às 19h nas 
dependências da Igreja e convida todos os inte-
ressados a participarem! No próximo domingo a Ceia do Senhor será cele-

brada tanto no templo quanto no acampamento 
Maanaim, onde está acontecendo o retiro espiri-
tual. Os presbíteros e diáconos estarão presentes 
em ambos os locais. 

UPH - TRABALHO EVANGELISTICO 
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 na Escola Erasmo Braga. A 
inscrição é gratuita, porém, deve-se confirmar 
presença pelo e-mail: secretaria@ipbdourados.
com.br ou pelo whats: 99978-8048. Participem!

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

CEIA DO SENHOR

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.

PLENÁRIA UPA



PROJETO JÓ 

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 no próximo 
fi nal de semana, na Cha-
cára Maanaim, o Retiro 
Espiritual, organizado pela 
UMP. O qual, abordará o 
tema  “Morrer de Tanto Vi-
ver” (baseado no livro do 
autor 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 inscrição é de 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 ANIVERSARIANTESSAF - REUNIÃO DEPARTAMENTAL

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira, dia 26/02 a Srª Reacilva Stein Arruda, às 
15h, na Rua Vallêncio Matos Pereira, 60, BNH 
II Plano. Conheça o trabalho deste ministério, 
que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja. Participe!

“Por este menino orava eu; e o Senhor me con-
cedeu a petição que eu lhe fi zera”. I Sm 1.27 O 
Projeto ANA tem por objetivo principal cons-
cientizar, 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 conhece este projeto venha e 
participe conosco. Terças-feiras às19h, na igreja.

Todas as socias estão convocadas a participar da 
primeira Reunião Departamental de 2019, que 
acontecerá no dia 02 de março às 18h na casa 
da sócia Marinês Lange da Silva que fi ca na rua 
Ciro Melo, 2700, esquina com a rua Mato Gros-
so, apartamento 103. 

Convocamos todos 
os pais de nossa 
igreja para orar-
mos por nossos fi -
lhos terça-feira dia 
26/02 às19h30m 
na igreja. Assuma o 

Compromisso de juntamente, com outros pais, 
orar por sua família e lembrese: “Se não orarmos 
por nossos fi lhos, quem há de fazê-lo?”

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!

25/02 - Jeanne M. Brito de Moura Maciel - 98129-6349
            -Teylor da Silva Cavalcante - 99659-2517
            -Valdimeri Machado Cavalcante - 99631-0872
26/02 - Elza Maria Rolim Brum - 99907-6627
             - Lucas Luiz de Almeida - 98149 6974
27/02 - Fabio da Silva Franco - 99692-9228
            - Flavio O.  Marinho de Rezende - 99981-5105
            - Gabriel de Oliveira Cardoso - 99821-1385
01/03 - Clemilde Pedrotti Wolf - 3423 7992
            - João Carvalho Soares - 99618-5283
            -Th iago Barbosa da Silva - 98139-6059
02/03 - Cássio Leite Siqueira - 99686-3188

III ENCONTRO DE MULHES PRESBITERIANAS

PROJETO ANA

VASO NOVO

O Rev. Ildemar convoca os membros da comis-
são do “Culto dos 90 anos da chegada dos mis-
sionários”, para uma reunião que acontecerá na 
terça-feira dia 26/02 às 19h nas dependências 
da Igreja.

COMISSÃO DO CULTO DE 90 ANOS 



I. Préludio instrumental
II. Saudações à Igreja
III. Cântico (M.M.)
IV. Adoração
 *Oração de adoração
 *Leitura bílbica Sl 138
 *Hino “Glória e coração” nº 52 
V. Contrição
 * Oração silenciosa, quebra do silêncio 
pela oração do liturgista 
 * Participação musical 
 * Leitura continuada da Bíblia: Oseias 1
 * Hino “Sinceridade” nº 74
VI. Entrega de dízimos e ofertas
 * Leitura Bíblica de 2ª Cor 9.7
 * Hino “O Deus Fiel” nº 32
 * Oração de consagração dos dízimos e 
ofertas 
VII. Louvor e Adoraçaõ (M.M.)
VIII. Edifi cação
 * Mensagem da palavra de Deus At 3. 1 - 10
 * Oração pastoral
 * Benção Apostólica
 * Amém Triplece 
• Apresentação dos Visitantes;
• Comunicações da Semana;
IX. Poslúdio Instrumental

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

Hoje: Edson, Gilson, Valter e Wanderburgo
Suco: Edson e Wanderburgo
Recolher Dízimos: Gilson e Valter
Agradecimento pelos Dízimos: Gilson 
Próximo: Domingos, Leopoldo, João, Tiago e Rodrigo
Suco:  João e Rodrigo
Recolher Dízimos: Domingos e Tiago
Agradecimento pelos Dízimos: Domingos 

Hoje: Milton e Mary  / Próximo:  Reneval, Ana e Andressa

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

Mensagem: Rev. Evandro / Liturgia: Presb. Luis Roberto
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Todos os Presbiteros 

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

Berçário I Templo: Sônia - Próximo:  Sônia
Berçário II: Zelma e Jivanete - Próximo: Cláudia e Mainês  
02 a 03 ano: Érica e Carolina -  Próximo:  Th ais e Karine
4 a 6 anos: Elaine / Jeff erson / Munique - Próximo:  Andres-
sa / Maria Vitória  e  Lorrayni 
7 a 10 anos: José Nelvo-  Próximo: Maria Madalena  Manhã: Lorrayni             Noite: Lorrayni

Segunda - feira -Tempo de Bênção: Pr. Wanderson
                              Líder: Eliberto
Quinta - feira - Célula dos Jovens: Pr.Wanderson
                             Líder: Vinícius 23/02 - UCP                      02 a 05/03 - Retiro Espiritual  

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 03: O Evangelho Muda Nossa Co-

munidade
Texto Base:  Efésios 5.24-31
Recordando conceitos:

Um verdadeiro cristão:
• Valoriza Cristo acima de tudo: a sublimidade 

do conhecimento de Cristo deixa todas as outras 
coisas pequenas perto do seu valor;

• Desvaloriza outras coisas: esta segunda ca-
racterística é uma consequência da primeira. A 
sublimidade de Cristo torna as outras coisas com 
valor pequeno.

• Conhece Cristo de fato: Não podemos ser 
cristãos se não conhecemos a Cristo. Isto é mais 
do que saber coisas sobre ele. Informação a res-
peito de Cristo até os demônios tem (Tg. 2.9).

• 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.

Agora que já sabemos quem somos, vamos 
dar mais um passo. O que acontece co-

nosco, uma vez que somos novas criaturas? Para 
onde vamos nessa nova etapa? Assim como uma 
criança que, ao nascer, é apresentada à sua fa-
mília, os crentes, nascidos de novo, também são 
integrados a uma comunidade: a igreja. 

Infelizmente, hoje em dia muitas pessoas que-
rem viver sua espiritualidade sem precisar fre-
quentar a igreja. Aliás, temos até o movimento 
dos “desigrejados”, que dizem seguir a Cristo, 
mas não querem se tornar membros de nenhu-
ma comunidade cristã. também há crentes ex-
clusivamente “online”, via Youtube. 

Creio que este é um grande equívoco em rela-
ção ao que a Bíblia nos ensina. Primeiramente 
observe o livro de Atos (2.42-47) e as cartas de 
Paulo no Novo Testamento. Grande parte dos 
escritos do apóstolo são endereçados às igrejas, 
contendo elogios, exortação ou estímulo em 
meio às perseguições. Os convertidos no livro 
de Atos passam a fazer parte de uma igreja. Não 
voltam para suas casas e vivem uma “carreira 
solo”. Muitos gostam de citar o ladrão na cruz 
como exemplo de quem foi salvo sem precisar 
frequentar a Igreja. De fato, ele não frequentou, 
mas não fez isso por opção. Ele não teve a opor-
tunidade de fazer parte do corpo de Cristo em 
vida. Se tivesse, com certeza o faria (o mesmo 
argumento vale para aqueles que querem abrir 
mão batismo). Quando olhamos para a obra de 
Cristo, vemos que ele morreu por um corpo e 

não por indivíduos isolados. Quando a Bíblia 
usa a figura da igreja como a noiva de Cristo 
(Ap. 19.7), algo muito sério está em jogo. Você 
consegue imaginar alguém dizendo que ama a 
Cristo e odeia sua noiva!?

Se abrimos mão de nossa vida comunitária 
perdemos uma série de bênçãos que só podem 
ser vividas em conjunto. Também deixamos de 
cumprir uma série de mandamentos bíblicos. 
Veja a lista de apenas algumas perdas que temos 
quando nos distanciamos:

• Comunhão: 1 Jo. 1.7;
• Compartilhamento: Rm. 12.13a;
• Partilha da alegria e sofrimento: Rm. 12.15
• Hospitalidade: Rm.13b
• Ceia do Senhor: 1Co. 11.25
• Disciplina: Mt. 16.18
Reconheço que nem sempre é fácil amar a 

igreja. Há pessoas com gênio difícil, acontecem 
escândalos com líderes, surgem atritos e dificul-
dades de relacionamento. Mas isso não é moti-
vo para desistir. Você não abandona sua família 
diante dos primeiros conflitos com seus pais e ir-
mãos, abandona? De maneira semelhante, fazer 
parte da igreja exige esforço e disposição para 
amar. Você quer uma dica sobre como expressar 
seu amor e compromisso pela igreja? Frequente-
-a! Isso mesmo! Nós não temos ideia da diferen-
ça que nossa simples presença faz na vida das 
pessoas. Pastores não pregam por popularidade, 
mas ficam felizes ao ver a igreja cheia na  hora do 
sermão; a superintendente com certeza alegra-se 
com muitos alunos na Escola Dominical; a re-
gente do coral trabalhará com mais ânimo com 
muitos coristas cantando e o ministério de mú-
sica tem a sensação de “dever cumprido” quan-
do os irmãos cantam alto e forte junto com eles. 
Nada mais belo, nada mais simples, porém, tão 
valioso!

Perguntas para reflexão:
• Dê uma olhada nos 8 primeiros capítulos da 

Carta de Paulo aos Coríntios e faça uma lista dos 
problemas ali relacionados. Você não teria “de-
sistido” dessa igreja? Contudo, veja o que Paulo 
diz em sobre eles em 1.7.

• O que você acha de igrejas voltadas para seg-
mentos específicos, tais como jovens, skatistas, 
surfistas, idosos?


