
 Você sabia? Domingo 10 de 
Março de 2019 celebramos 

462 anos da realização do 1°culto evan-
gélico no Brasil. Foi celebrado pelo Pas-
tor Reformado Rev. Pedro Richier na 
chegada da expedição dos huguenotes 
franceses na baía de Guanabara (RJ).
 A 1ª Santa Ceia foi celebrada em 
21/03/1557 na ilha de Willegaignon, na 
Baía de Guanabara, quando foi também 
organizada a 1ª Igreja evangélica no Brasil.
 Uma das mais antigas declara-
ções da fé reformada foi escrita no Bra-
sil, em meados do século XVI. Seus au-
tores foram os huguenotes (calvinistas 
franceses) enviados pelo próprio refor-
mador João Calvino e pela Igreja Refor-
mada de Genebra. O contexto desse no-
tável documento foi a França Antártica, 
uma colônia criada na baía de Guana-
bara, em novembro de 1555, pelo mili-
tar Nicolas Durand de Villegaignon que 
desejoso de colonos com valores mais 
sólidos, o comandante escreveu a Ge-
nebra pedindo o envio de evangélicos. 
 Em resposta, a Igreja mandou 
um grupo de catorze pessoas, entre as 
quais dois pastores. O pequeno contin-
gente desembarcou no Rio de Janeiro 
no dia 10 de março de 1557, ocasião 

em que foi realizado o primeiro culto 
protestante no Brasil e nas Américas. 
 No início, Villegaignon mos-
trou-se simpático aos recém-chegados. 
Todavia, logo começou a divergir dos 
reformados em relação a várias questões 
doutrinárias, em especial a singela cele-
bração da Ceia do Senhor. No final de 
outubro, expulsou-os da pequena ilha 
para o continente. Impossibilitados de 
dar continuidade ao seu trabalho, no 
início de 1558, eles retornaram para a 
pátria. Diante das condições precárias 
da embarcação, cinco dos calvinistas 
decidiram voltar à terra firme. Acusa-
dos pelo comandante de serem traidores 
e espiões, eles foram presos e recebe-
ram um questionário sobre pontos te-
ológicos, tendo poucas horas para res-
pondê-lo. A resposta, escrita com tinta 
de pau-brasil pelo leigo Jean de Bour-
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del, ficou conhecida como Confissão 
de Fé da Guanabara ou Confissão Flu-
minense. Os outros signatários foram 
Pierre Bourdon e Matthieu Verneuil. 
 A confissão, escrita original-
mente em latim, tem a forma de um 
credo, pois a maior parte dos parágra-
fos começa com a palavra “cremos”. 
 Sob alegação de heresia, numa 
trama dos jesuítas, na sexta-feira 09 de 
fevereiro de 1558, Villegaignon ordenou 
a execução de Bourdel, Bourdon e Ver-
neuil. Os três que foram arremessados 
de um penhasco numa região da praia 
não morreram na queda. Padre José de 
Anchieta foi o algoz desses cristãos. An-
dré Lafon foi poupado por vacilar nas 
suas convicções e ser o único alfaiate da 
colônia. Jacques Le Balleur, que havia 
conseguido fugir, mais tarde foi encar-
cerado na Bahia e executado no Rio de 
Janeiro. A história dos mártires calvinis-

tas, escrita por Jean de Léry, e o texto 
da confissão foram incluídos no livro 
História dos Mártires (1564), de Jean 
Crespin. Em 1907 foi feita a tradução da 
Confissão de Fé pelo Rev. Erasmo Braga 
e a história sob o título A Tragédia da 
Guanabara foi publicada em 1917, pelo 
presbítero Domingos Ribeiro em por-
tuguês, a pedido do Rev. Álvaro Reis. O 
solo do Brasil foi marcado com o san-
gue dos mártires e Deus abençoe a Igreja 
brasileira. Que honremos o sangue dos 
mártires! E me parece que um dos hinos 
cantados no 1º culto foi do Hinário de 
Genebra e que tem o nº 122 no Hiná-
rio Novo Cantico (Texto extraído do site 
Monergismo e adaptado pelo Rev. Otá-
vio Henrique de Souza. Possuo o livro 
escrito por Domingos Ribeiro). Deverí-
amos cantar esse Hino 122 HNC domin-
go agora. É fundamentado no Salmo 5. 
Veio do Saltério de Genebra.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MARÇO
Curso de Capacitação 

de Professores

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

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

**

**

**

REUNIÃO DO CONSELHO
O Pastor convoca todos os membros do Con-
selho para reunião nesta terça-feira, dia 12/03, 
às 18h na sala do Conselho. Os membros que 
tiverem algum assunto a ser levado ao conselho 
podem procurar um dos Presbíteros, ou deixar 
na secretaria da igreja, até às 12h da Terça.

A diretoria da UMP agradece a todos que aju-
daram na organização e execução do Retiro 
Espiritual, que ocorreu na semana do feriado 
de Carnaval. Agradecemos também ao con-
selho da igreja e a todos que contribuíram, 
ofertaram e oraram, tornando possível a rea-
lização deste evento. Pedimos, aos irmãos que 
continuem orando.

UMP - AGRADECIMENTO 

Neste final de semana nossa Congregação Vista 
Alegre  completará 31 anos de existência. No sá-
bado, às 19h30m, haverá um Culto de Gratidão 
com a presença do Rev. Francisco Vicente como 
preletor e no Domingo o pregador será o Rev. Il-
demar, às 19h, no Culto Solene. Todos estão con-
vidados a celebrar conosco. A Deus toda a Glória 
pela existência dessa igreja!

ANIVERSÁRIO CONG. VISTA ALEGRE
Comunicamos que dia 27/04 às 19h30m acon-
tecerá o Culto do Bebê. Precisamos que os 
pais nos informem: nome completo dos filhos 
(as), dos pais e data de nascimento da criança. 
O Culto será voltado para bebês de até 2 anos. 
Qualquer dúvida procurem a Roseli Vitro.

CULTO DO BEBÊ 



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!

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

- Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

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$ 200,00. As inscri-
ções podem ser realizadas com a Roseli Vitro 
ou na secretaria da Igreja. Participem!

10/03 - Talyta Vieira Silva Mota - 99645-8512
11/03 - Antônio E. B. Duarte Junior - 99971-3286
             - João Pedro Fernandes Moreti - 99916-5255
13/03- Eliezer Soares Branquinho - 98484-3000
             - Paula Gonçalves Carneiro - 3423-2422
             - Vitor Gonçalves Carneiro - 3423-2422
14/03  - Alex Leandro Pederiva - 996355005
16/03  - Natanael Brito Maciel

SAF - III ENCONTRO DE MULHERES 

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Convidamos todos os Professores da Escola 
Bíblica e interessados, para participarem do 
Curso de Capacitação de Professores, que acon-
tecerá entre os dias 13/03 à 03/04, todas às 
quartas-feiras às 19h30m no auditório da Es-
cola Erasmo Braga. A programação acontecerá 
da seguinte forma:
•Dia 13/03: “A Didática Prática na Sala de Aula” 
– Prof. Dr. Dalton Queiroz - UEMS
•Dia 20/03: “A Didática Dinâmica na Sala de 
Aula” – Prof. Dr. Rogério D. Renovato – UEMS
•Dia 27/03: “Uso de Mídias Digitais e Recursos 
Audiovisuais na Sala de Aula” – Rev. Wander-
son – IP Dourados
•Dia 03/04: “Relacionamentos Interpessoais na 
Sala de Aula” – Rev. Ildemar – IP Dourados.
 A inscrição é gratuita, porém, deve-se confi r-
mar presença pelo e-mail: secretaria@ipbdou-
rados.com.br ou pelo whats: 99978-8048. 

A Federação da mocidade está organizando o III 
Simpósio “Reforma Jovem”, que acontecerá nos dias 
19 e 20 de Abril, na nossa igreja. O preletor será o 
Rev. Filipe Fontes, que tratará o tema “A Natureza 
da Corrupção Humana e a sua Solução”. O evento 
é aberto a todos os membros, não apenas para os 
jovens. Participem ! As inscrições podem ser feitas 
pelo site www.umpprdo.com.br até o dia 31/03.  A 
taxa da inscrição funciona da seguinte forma: até 
o dia 10/03 o valor é de R$ 25,00, após está data, o 
valor passará para R$ 40,00. As vagas são limitadas! 
Maiores informações com Luiz (99673-7247)

Este ano comemora-se 90 anos da chegada 
dos missionários presbiterianos a Doura-
dos. Convidamos toda Igreja para participar 
de uma programação especial, que ocorrerá 
entre os dias 12 a 15/04, da seguinte forma:
•Dia 12/04 às 19h30’: Haverá uma exposição 
histórica no Salão Social da Igreja; 
• Dia 13/04 às 16h: Culto conjunto na Missão 
Caiuá com o preletor Rev. Áureo Rodrigues de 
Oliveira e participação do Coral Mitã Rory. 
• Dia 14/04 às 09h: Escola Dominical com par-
ticipação do Coral Mitã Rory (Amambai).
• Dia 14/04 às 19h: Culto de Gratidão com o 
Rev. Beijamin Bernardes.
• Dia 15/04 às 19h30’: Culto de gratidão pelos 
90 anos de trabalhos missionários com o Rev. 
Roberto Brasileiro Silva e participação especial 
com a Banda do Exército. 

III SIMPÓSIO “REFORMA JOVEM”

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 12/03 o Sr Samuel Morais Pinto, às 15h, na Rua 
Alvício Martins Viana, nº 2365, Izidro Pedroso. 
Conheça o trabalho deste ministério, que tem le-
vado consolo aos lares dos irmãos idosos da igreja.

Convidamos toda Igreja para celebração do Culto 
de Ações de Graças pelos 80 anos da Escola Eras-
mo Braga, que ocorrerá no dia 06/04 às 19h30’ 
aqui na greja. O preletor será o Rev. Juarez Mar-
condes. Participem!

VASO NOVO

CULTO DE 80 ANOS DO ERASMO BRAGA

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos 
os diáconos para a reunião mensal, que ocorre-
rá nesta terça-feira, dia 12/03, às 19h30m, nas 
dependências da igreja.

JUNTA DIACONAL

CULTO DE 90 ANOS DA CHEGADA 
DOS MISSIONÁRIOS 



I. Préludio instrumental
II. Saudações à Igreja
III. Cântico (M.M.)
IV. Adoração
 *Oração de adoração
 *Leitura bíblica Sl 67
 *Hino “Coroação”  nº 28 HNC
V. Contrição
 * Oração silenciosa, quebra do silêncio 
pela oração do liturgista 
* Leitura continuada da Bíblia: Oseias 3
 * Hino “Perdão”  nº 71 HNC
VI. Entrega de dízimos e ofertas
 * Leitura Bíblica de Malaquias 3.10
 * “Hino de gratidão”  nº 62 HNC
     * Oração de consagração dos dízimos e ofertas 
VII. Louvor e Adoraçaõ (M.M.)
VIII. Edifi cação
 * Mensagem da palavra de Deus:

At 4. 23 -35 - Como Responder à Perseguição
 * 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 - Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Aparecido, Eduardo, Fernando, Jucemar e Adauton 
Suco: Aparecido e Fernando
Recolher Dízimos: Eduardo e Jucemar
Agradecimento pelos Dízimos: Jucemar 
Próximo: Alexandre, Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Milton e Alexandre 
Recolher Dízimos: Eduardo e Jucemar 
Agradecimento pelos Dízimos: Jucemar

Hoje: Jadson e Valesca / Próximo: Flávio e Clarice 

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

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

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

Berçário I Templo: Sônia - Próximo:  Sônia
Berçário II: Deise e Caroline - Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 ano: Karlla e Ana Laura -  Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Elaine, Jeff erson e Munique - Próximo: Andres-
sa, Maria Vitória e Lorraine
7 a 10 anos: Lucas -  Próximo:  José NelvoManhã: Lavínia                 Noite: Lavínia 

Segunda-feira - Tempo de Graça: Pr. Wanderson
            Líder: Francisco Salles 
Quinta - feira - Célula dos Jovens: Pr.Wanderson
                             Líder: Vinícius 09/03 - Marciana Lopes               16/03 - Erasmo Braga

23/03 - Lais Pereira                 30/03 - Karla Marques      

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 05: Mantendo a Chama do Evan-

gelho Acesa
(Baseado no cap. 5 do livro “Isso Muda 

Tudo” – Editora Fiel)
Texto Básico: I Tm. 4.7-8 
Recordando Conceitos:
Semana passada vimos que nosso ingresso 

no Corpo de Cristo não implica apenas em di-
reitos, mas também em deveres e, dentre eles, 
devemos prestar contas (não estou me referin-
do ao aspecto financeiro!) à liderança da igre-
ja, não apenas para sermos disciplinados, mas 
para sermos santificados por meio da corre-
ção de nossos pecados.

 Hoje nós vamos olhar para outro es-
tágio da vida cristã. Nossas lições anteriores 
podem ser consideradas introdutórias, volta-
das para aqueles que são novos na fé ou que 
ainda estão em dúvida quanto a assumir um 
compromisso com Cristo e, consequentemen-
te com a Igreja, sua noiva. Porém, para aqueles 
que já estão na jornada, surge um problema 
que aflige muitos cristãos: a frieza ou desâni-
mo espiritual. Aquela sensação de que a bate-
ria está acabando e que nosso relacionamento 
com Deus não é mais o mesmo. O que fazer 
nestes momentos? Primeiramente, saiba que 
grandes homens de Deus passaram por isso 
também. Moisés, Elias, Jó e Davi são apenas 
alguns exemplos de homens que em algum 
momento de sua jornada tiveram suas for-
ças exauridas por diversos motivos: pecados 
ocultos, excesso de trabalho, perseguição dos 
inimigos ou simplesmente sofreram por se-
rem humanos que sofrem os efeitos do pecado 
na humanidade, sem uma causa específica. A 
pergunta é: quais são os recursos que Deus 
nos deixa para “recarregarmos as baterias”?

Aqui entram as disciplinas espirituais. Dei-
xo bem claro que não estou usando o termo 
disciplina no sentido de correção, exortação. 
Neste estudo disciplinas espirituais são as 
práticas encontradas nas Escrituras para 
promoverem o crescimento espiritual dos 
crentes no evangelho e renovarem suas for-
ças. São hábitos praticados pelo povo de 
Deus desde os tempos bíblicos mais antigos. 
Também fique sabendo de antemão que você 
não encontrará nenhuma fórmula mágica 
para recuperar as forças. Quando observamos 

as Sagradas Escrituras, não temos uma lista 
exaustiva das disciplinas espirituais e pode-
mos elaborar uma relação de diversas formas, 
dependendo da nossa divisão didática. Vamos 
focar em 4 hábitos que nunca deixaram de 
ser usados pelos filhos de Deus ao longo do 
tempo: 1) Mergulhar nas Escrituras (Js 1.8), 
porque são a palavra de Deus (2 Tm. 3.16), 
e que é necessário conhecer para obedecê-la 
(Mt. 19.14). 2) Memorizar as Escrituras (Dt. 
6.6/ Sl 119.16); 3) orar com frequência (1 Ts. 
5.17; 1 Tm. 2.1) e 4) Compartilhar Evangelho 
(Mt. 28.19-20, Rm. 1.16). Precisamos enten-
der também que esses hábitos não são exclu-
sivos para pessoas “velhas de igreja”. Tanto 
os jovens quanto os adolescentes e adultos, 
sejam novos na fé ou não, TODOS devem 
praticar tais disciplinas. A boa notícia é que 
tais disciplinas são acessíveis – e obrigatórias 
- a qualquer tipo de crente: não dependem 
de formação intelectual, condição financeira, 
idade ou tempo de conversão. Saiba também 
que qualquer um que deixar de praticá-las terá 
enorme prejuízo em sua vida espiritual!

Por fim, antes de analisarmos como deve 
ser a prática das disciplinas espirituais preci-
samos entender por que as praticamos. Não 
fazemos as disciplinas para sermos salvos, 
mas porque fomos salvos. A questão é que 
para obedecer a Deus da maneira como ele 
ordena, precisamos ter a motivação correta. 
Podemos ler nossas Bíblias todos os dias por 
horas e, se a nossa motivação é apenas “cum-
prir uma meta” e nossos corações não estão 
dependentes de Cristo, isto não glorifica a 
Deus. O cerne das disciplinas espirituais é a 
alegria do evangelho, e é essa alegria que move 
todo cristão a ler suas Bíblias, memoriza-las, a 
orar e a evangelizar. Semana que vem daremos 
continuidade a este assunto.

Pense Nisso!

Perguntas para reflexão:
1) Você já buscou o avivamento espiritual 

por meio da prática dessas disciplinas ou tem 
utilizado outros recursos mais inovadores?

2) Como conciliar a prática das disciplinas 
com uma agenda tão apertada do mundo mo-
derno?


