
  Muitos pais crentes, conscientes de 
suas responsabilidades com os filhos, per-
guntam: O que fazer para manter meu filho 
dentro da igreja?  
Aqueles que têm filhos pequenos querem 
fórmulas para prevenir que seus filhos não 
se desviem da igreja, e os que têm filhos 
grandes, que se distanciaram da igreja, de-
sejam que Deus realize um milagre, e que 
o filho volte.Vamos apresentar algumas ob-
servações importantes para os pais:
1. O filho do crente precisa nascer de novo 
 Nossos filhos precisam ser leva-
dos a Cristo, crerem nele como seu salva-
dor. Precisam nascer de novo. Os filhos dos 
crentes também precisam se tornar filhos 
de Deus.  O apóstolo Paulo ao escrever aos 
cristãos em Roma que, ser descendente de 
Abraão não é o que concede filiação divi-
na “Não que a palavra de Deus haja faltado, 
porque nem todos os que são de Israel são de 
fato israelitas; Nem por serem descendência 
de Abraão são todos filhos” (Rm 9:6 -7). Ou 
seja, “… não são os filhos da carne que são 
filhos de Deus, mas os filhos da promessa 
são contados como descendência” (Rm 9:8 ). 
Ora, se os filhos de Abraão não são filhos de 
Deus automaticamente, segue-se também 
que filho de crente não é filho de Deus, na-
turalmente, mas espiritualmente.
 Logo, qualquer que queira alcançar 
filiação divina tem que ter a mesma fé que 

teve o crente Abraão, ou seja, para que um 
filho de um crente seja filho de Deus, ne-
cessariamente precisa crer do mesmo modo 
que o pai creu na mensagem do evangelho 
“Sabei, pois, que os que são da fé são filhos 
de Abraão” (Gl 3:7). Os filhos dos crentes 
também precisam crer em Cristo, estudar 
a Palavra de Deus e andar com Deus dia a 
dia.
2. O Dever de Educar os Filhos e Levá-los à 
Igreja
 A educação cristã dos filhos é uma 
responsabilidade primeiramente dos pais, 
e não deve ser transferida para igreja, ou 
qualquer outra instituição. 
 Por que a missão de educar filhos 
não pode ser delegada? Porque os pais são 
as pessoas que possuem a melhor e maior 
relação de confiança com os filhos. Assim, a 
instituição família torna-se um laboratório 
para a criação de um cidadão responsável. 
Dentro da família é que se aprende o que 
é autoridade e responsabilidade. No seio da 
família é que se aprende e se desenvolvem as 
relações humanas, tais como fraternidade, 
amizade, confiança, respeito, afetividade, 
etc.
 Como os pais possuem a melhor 
e maior relação de confiança, também são 
eles os mais indicados para apresentar o 
evangelho de Cristo às crianças durante o 
processo educativo. Portanto, é salutar que 
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os pais não apresentem aos filhos um Deus 
vingativo e rancoroso. Nem faça do nome 
de Deus um objeto de ameaças, tipo: “– Não 
faça isto porque papai do céu não gosta! Ou, 
– se você fizer isto, Deus castiga!”, isto não 
reflete a verdade do evangelho e causa um 
prejuízo enorme a compreensão da criança. 
Mas diga que Deus é justo.
 Os pais precisam demonstrar aos 
filhos que alguns comportamentos não são 
tolerados porque efetivamente o pai e a 
mãe desaprovam. Que tal comportamento é 
pernicioso, mesmo que toda a sociedade o 
aprove.
 E traga seus filhos à igreja, para 
louvar a Deus juntamente com a família da 
fé e para reforçar os ensinos da Palavra de 
Deus. Ensine seus filhos a amar os irmãos 
em Cristo. Incentive-os a desenvolver seus 
dons espirituais. Evite críticas destrutiva à 
igreja. Mostre que os irmãos da fé também 

são pecadores perdoados e que estão sendo 
tratados por Deus, e santificados pelo Espí-
rito Santo.
 Se as bases da educação não forem 
delineadas no seio da família, e tais concei-
tos aplicados e experimentados nas relações 
familiar, qualquer outra instituição huma-
na, como a igreja e o estado estarão fadados 
ao fracasso. 
 Muitos pais se aplicam ao trabalho, 
ao estudo e a igreja, porém, não investem 
tempo na educação dos filhos. A educação 
dos filhos se dá em tempo integral e não é 
salutar negligenciar este tempo. E a maior 
benção espiritual para os pais é poderem di-
zer como o profeta Isaías: “Eis-me aqui, e os 
filhos que o Senhor me deu...”

Rev. Ildemar Berbert – Pastor da Igreja
(Fonte: http://estudobiblico.org/pais-filhos-

-e-a-igreja)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MARÇO
Curso de Capacitação 

de Professores

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

20/03 19h30’
ABRIL

III Encontro de 
Mulheres Presbiterianas 

Culto de 80 anos 
da Escola Erasmo Braga

III Simpósio da Reforma Jovem

 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 de março e comunica à 
igreja suas resoluções, a saber: 
• Concedeu carta de transferência aos seguintes irmãos: Elizabeth P. Scardini, Matheus P. Scardini 
e Samara P. Scardini para a 2ª IP em Juiz de Fora; 
• Recebeu informe da 53ª Reunião Ordinária do PRDO e toma ciência da atual diretoria, a saber: 
Presidente: Rev. Ildemar; Vice-Presidente: Presb. Wisnton Ramão; Secretário Exec.: Rev. Izaías; 1º 
Secretário: Presb. Ângelo Augusto; 2º Secretário: Rev. Wanderson; Tesoureiro: Rev. Simei; 
• Recebeu e aprovou relatório financeiro referente a fevereiro de 2019; 
• Tomou conhecimento e aprovou as programações dos 90 anos da chegada dos missionários pro-
testantes em Dourados; 
• Autorizou dar uma pausa nos estudos às quartas-feiras durante a realização do Curso de Capaci-
tação de Professores da EBD;

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 

AVISO DO CONSELHO DA IGREJA

No 5° domingo do mês, dia 31/03 às 19h, te-
remos nosso Culto Evangelístico dos Grupos 
Familiares, cujo objetivo é reunir os partici-
pantes de todos os grupos e trazer visitantes 
para ouvir a Palavra de Deus. Mobilize seu 
grupo  e não deixe de participar!

CULTO DOS GRUPOS FAMILIARES



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!

18/03 - Lilian Maria Arruda Bacchi - 99971-4547
             - Samuel Meirelles Arruda Martins
19/03 - José Antônio Alencar - 99972-1586
20/03 - José Adauto no Nascimento - 99285-1848
             - Luciano Ortiz Medeiros - 99281-5292
             - Rafael Abdala - 99811-7172
             - Rodrigo de Lima Costa - 99950-1401
21/03 - Marcos Roberto Santos Silva - 99224 2893
23/03 - Gilmar Dias Aguillar - 99971-1040
             - Luis Roberto M. de Araújo - 98133-1555
             - Luiz Fernando Okada - 99808-8867

SAF - III ENCONTRO DE MULHERES 

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Esta acontecendo durante a semana o Curso de 
Capacitação de Professores, que se estenderá 
até dia 03/04. O curso ocorre nas quartas-fei-
ras, às 19h30m, no auditório da Escola Eras-
mo Braga. A programação seguirá da seguinte 
forma:
•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. 

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos filhos terça-feira dia 19/03 
às 19h30m 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?”

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!

Vem aí dia 28/04, o tradicional Costelão no Maa-
naim. Em que teremos uma suculenta e deliciosa 
costela, acompanhada de arroz, salada, mandioca e 
ainda um delicioso pirão. Tudo isso com um inves-
timento de R$ 30,00 por pessoa e crianças até 07 
anos não pagam. O almoço será servido somente 
no local, entre às 11h30m às 13h30m. Contamos 
com o apoio, prestígio, ajuda e orações de todos os 
irmãos da igreja. Garanta logo seu convite, dispo-
nível com os diáconos ou na secretaria da igreja !!

COSTELÃO

CULTO DE 80 ANOS DO ERASMO BRAGA

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

Hoje à noite teremos a alegria de batizar a fi lha da 
aliança Maitê Andreatta Itamura, fi lha do casal 
Pedro e Nathalia. Que Deus abençôe esta amada 
família

CEIA DO SENHOR

PROJETO JÓ

BATISMO INFANTIL O Rev. Ildemar convoca todos os membros do 
Conselho Missionário para uma reunião, que 
ocorrerá nesta terça-feira, dia 19/03 às 19h 
nas dependências da igreja.   

CONSELHO MISSIONÁRIO

A Federação da mocidades está organizando o 
III Simpósio “Reforma Jovem”, que acontecerá 
nos dias 19 e 20 de Abril, na nossa igreja. O pre-
letor será o Rev. Filipe Fontes, que tratará o tema 
“A Natureza da Corrupção Humana e a sua Solu-
ção”. 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 é de R$ 
40,00. As vagas são limitadas! Maiores informa-
ções com Luiz (99673-7247)

III SIMPÓSIO “REFORMA JOVEM”



Culto de louvor a Deus – Ofertas Missionárias

- Prelúdio: Instrumental

1. Cantai ao Senhor todas as terras 
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.24 (todos)
- Hino: “A Igreja em Adoração” – nº 03 - HNC
2. Adorai ao Senhor na Beleza da Sua santidade 
- Leitura Continuada das Escrituras: Oséias 4
- Oração de Confi ssão
- Hino: “Firmeza na fé” n° 93 - HNC – Consagração 
de nossos dízimos e ofertas missionárias
- Oração com o Diácono
- Batismo Infantil: Maitê Andreatta Itamura (pais: 
Pedro e Nathalia)
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 
3. “E sobreveio grande temor a toda a igreja...”
- Mensagem: Série em Atos dos Apóstolos 
- Oração Pastoral - (Intercessão pelas famílias)
- 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 - Ildemar
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Flávio e Clarice              Próximo: Roseli e Maria

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

Mensagem: Rev. Ildemar  / Liturgia: Presb. Reneval 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Rogério 

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

Berçário I Templo: Sônia - Próximo:  Sônia
Berçário II: Zelma e Jivanete - Próximo: Cláudia e Marines
02 a 03 ano: Th ais e Karine  -   Próximo: Érica, Carolina e Fábio
4 a 6 anos: Andressa, Maria Vitória e Lorraine - Próximo: 
Elaine, Jéff erson e Munique
 - Próximo: 7 a 10 anos: José Nelvo -  Próximo: Madalena  Manhã: Lívia                          Noite: Lívia

Segunda-feira - Tempo de Bênção: Pr. Ildemar
            Líder: Eliberto Liebich
Quinta - feira - Célula dos Jovens: Pr.Wanderson
                             Líder: Vinícius 16/03 - Erasmo Braga               23/03 - Lais Pereira

30/03 - Karla Marques            13 e 14/04 - Sara Nossa Terra

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 06: O Evangelho leva-nos a cres-

cer espiritualmente.
(Baseado no cap. 6 do livro “Isso Muda 

Tudo” – Editora Fiel)
Texto Básico:  Efésios 4.7-16
O crescimento é uma função de sobrevivên-

cia necessária para todos os seres vivos. Se uma 
flor cresce, isso significa que está viva. Quan-
do o evangelho no salvou, ele nos vivificou 
em Cristo, soprando vida em nossos corações 
mortos (Cl. 2.13). Acordamos como recém-
-nascidos espirituais cheios de fome e sede, 
com os olhos recém-abertos para o mundo. 
Então, imediatamente começamos a crescer. 
E esse crescimento nunca cessará. É um sinal 
de vida espiritual. Um cristão que não cresce é 
uma contradição ambulante.

Mas não podemos crescer sem discerni-
mento, que é um instrumento que os crentes 
devem usar. Discernimento é a habilidade de 
definir e agir com base na diferença entre o 
certo e errado. É olhar para a paisagem de nos-
sa vida, examinar tudo o que encontramos; e 
julgar entre o bem e o mal, entre o que é bíbli-
co e a falsa doutrina, entre o que é edificante e 
o entretenimento prejudicial, entre a santida-
de e o pecado. Em I Ts. 5.21 somos lembrados 
que devemos julgar todas as coisas e reter o 
que é bom. Não podemos confundir discer-
nimento com criticismo exagerado, buscando 
erro na vida das pessoas. Discernimento é um 
chamado para buscarmos o que é agradável a 
Deus e rejeitar o que não é (Rm. 12.1-2). 

Como podemos obter discernimento? Em 
Efésios 4, Paulo explica para a igreja acerca 
da relação entre crescimento e discernimen-
to. Ele explica que, à medida que os cristãos 
aprendem com os mestres piedosos, nós cres-
cemos em Cristo e nos tornamos cada vez 
menos parecidos com crianças sem discer-
nimento – (Ef. 4.14). O crescimento motiva 
o discernimento, que é o combustível para o 
crescimento, que novamente leva à busca do 
discernimento e, assim, forma-se um círculo 
virtuoso. Existem duas formas principais de 
obter discernimento e, consequente, cresci-
mento espiritual.

A primeira delas é a Palavra de Deus. Em 
Pv. 2, vemos que, se estudarmos e amarmos a 
palavra de Deus, Ele nos dará discernimento. 
Deus escreveu sua verdade na Escritura e nós 
temos acesso ilimitado a ela. Ao estudá-la, te-
mos um padrão, uma “régua”, um “nível” para 

vermos se nossa vida está no nível correto ou 
se ela está espiritualmente “torta”. Quando 
colocamos nossa mente nas coisas de Deus, 
mergulhamos no que é perfeitamente certo e, 
ao mesmo tempo, protegemo-nos da decep-
ção (Mt. 16.23).

O Segundo instrumento de obtenção de 
discernimento, parece óbvio, mas via de regra 
não o utilizamos para esse fim. Estou falando 
da oração. Se Deus é quem nos dá discerni-
mento, devemos pedir a ele. Foi o que Salo-
mão fez quando se tornou rei em Israel. Deus 
lhe apareceu em sonho e disse: “Pede-me o 
que queres que eu te dê” (1 Rs. 3.5). Foi um 
convite sem restrições e Salomão respondeu 
da seguinte forma: “Agora, pois, ó Senhor, meu 
Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de 
Davi, me pai; não passo de uma criança, não 
sei como conduzir-me. Teu servo está no meio 
do seu povo que elegeste, povo grande, povo nu-
meroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao 
teu servo coração compreensivo para julgar a 
teu povo, para que prudentemente discirna en-
tre o bem e o mal; pois quem poderia julgar a 
este grande povo?” (1 Rs. 3.7-9).

Ele era o novo rei. Ele poderia ter pedido 
poder político, vitória nas guerras, populari-
dade, fama ou sucesso infalível. Em vez disso, 
pediu a coisa mais valiosa que conhecia: dis-
cernimento. Pegue uma das páginas dos livros 
de Salomão e, com humildade e sinceridade, 
peça ao Senhor, aquele que revela a verdade, 
para lhe dar discernimento. Em Tiago 1.5, 
lemos: “se, porém, algum de vós necessita de 
sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá li-
beralmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á 
concedia”.

Deus é a fonte da verdade, então, se você 
quer saber o que é certo, vá até ele. Expresse se 
desejo de obedecer a ele com discernimento e 
peça para amadurecer nessa área.

Pense Nisso!

Perguntas para reflexão:
1) Spurgeon, grande pregador, disse que 

discernir às vezes é “julgar entre o certo e o 
quase certo”. Você concorda?

2) Por que razão pouquíssimas vezes pedi-
mos discernimento a Deus em nossas orações?

3) Por que muitos cristãos, mesmo com 
muito tempo de caminhada, ainda apresen-
tam comportamento espiritualmente infantil?


