
 Cristianismo significa que 
a mudança é possível. 

Mudança profunda e fundamental. É 
possível tornar-
-se compassivo 
ainda que você 
tenha sido indi-
ferente e insen-
sível. É possível 
deixar de ser 
dominado pela 
amargura e rai-
va. É possível 
tornar-se uma 
pessoa amorosa, independentemente 
do seu passado.
 A Bíblia assume que Deus é o 
fator decisivo para nos tornar o que 
deveríamos ser. Com uma franque-
za maravilhosa, a Bíblia diz: “Guarde 
a malícia e seja compassivo” (veja Ef 
4. 31,32). Não diz: “Se você puder. . 
.”. Ou: “Se seus pais forem gentis com 
você. . .”. Ou: “Se você não tivesse sido 
injustiçado ou abusado. . .”. Ela diz: 
“Seja compassivo”.
 Isso é maravilhosamente li-

bertador. Isso nos liberta do terrível 
fatalismo que diz que a mudança é 
impossível. Ela nos liberta de visões 

mecanicistas que 
fazem de nossas 
origens os nossos 
destinos.
 Se eu estivesse 
na prisão e Jesus 
entrasse na mi-
nha cela e dissesse: 
“Deixe este lugar 
hoje à noite”, eu 
poderia ficar meio 

atordoado, mas se confiasse em sua 
bondade e poder, sentiria uma onda 
de esperança de que a liberdade seria 
possível. Se ele ordena, ele pode rea-
lizar.
 Se é noite e a tempestade está 
furiosa com as ondas quebrando so-
bre o cais, e o Senhor vem até mim 
e diz: “Parta amanhã de manhã”, há 
uma explosão de esperança na escu-
ridão. Ele é Deus. Ele sabe o que está 
fazendo. Suas ordens não são pala-
vras descartáveis.
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 Seus mandamentos sempre 
vêm acompanhados por uma verda-
de libertadora que transforma a vida. 
Por exemplo: I “Sede, pois, imitadores 
de Deus, [mandamento], como filhos 
amados [verdade que transforma a 
vida]” . E andai em amor, [mandamen-
to], como também Cristo nos amou e 
se entregou a si mesmo por nós, como 
oferta e sacrifício a Deus, [verdade que 
transforma a vida]” (Ef 4. 32–5. 2).
 Nós vivemos um tempo de um 
fatalismo social em nosso país. Pare-
ce que ninguém tem culpa por suas 
ações. Sempre se culpa o meio social 
onde o indivíduo nasceu e cresceu. 
Os abusos que sofreu. As necessida-
des que viveu, etc. e vemos muitos 
adultos absorvendo esse discurso de 
autocomiseração e muitos ficando 

até mesmo depressivos alimentando 
este sentimento. No Evangelho so-
mos libertados de uma vida miserá-
vel, fruto do pecado que habita em 
nós, e somos libertos para uma nova 
vida em Cristo. Não somos fruto do 
meio. Somos salvos e transformados 
em Filhos de Deus, e agora nenhuma 
condenação há para os que estão em 
Cristo Jesus (Rm.8:1). 
 Você que é uma nova criatura 
em Cristo não é mais escrava do seu 
passado, mas um pecador perdoado 
e libertado. As maldições do seu pe-
cado foram todas punidas em Cristo 
naquele madeiro. 

(Continua no próximo domingo: 
Extraído e aplicado

John Piper – Site Editora Fiel)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MARÇO
Curso de Capacitação 

de Professores

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

27/03 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

**

**

**

Comunicamos que dia 
27/04 às 19h30m aconte-
cerá o Culto do Bebê. Pre-
cisamos que os pais nos 
informem: nome comple-
to dos filhos (as), dos pais 

e data de nascimento da criança. O Culto será 
voltado para bebês de até 2 anos. Qualquer dú-
vida procurem a Roseli Vitro.

No próximo domingo, 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

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!

SAF - III ENCONTRO DE MULHERES 
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. 

CULTO DE 80 ANOS DO ERASMO BRAGA

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

24/03 - Flávia L. da Silva Renovato - 99945-6336
- Pedro César Kimura Satorre - 98425-6508
- Vitor Sabino Rasslan - 99810-0149
- Zaira Viegas Wolf - 99972-4878

25/03 - Benedito Rodrigues de Freitas - 9999-7529
27/03 - Esther Nogueira Peres - 99943-9888

 - Th ais Vanessa F. Zanetti Yamato - 99631-4929
28/03 - Marineuza da Silva Godoi - 99841-0304

  - Michelly D. Consulin de Paiva - 99222-0270
   - Zelito Uchôa Bezerra - 99645-3638

29/03 - Clécio N. Brasil - 99974-4457
- Matheus P. Sartarelo Costa - 99695-4897

     - Patrícia Jorge Bispo - 99923-1209
- Rogério Dias Renovato - 98111-6997

  - Solange de Oliveira - 9835-1615
30/03 - Maria D. Moreira Campos - 99934-4678

   - Sônia Maria P. R. de Souza - 99985-4929

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Está acontecendo nosso Curso de Capacitação 
de Professores, que se estenderá até dia 03/04. O 
curso ocorre às quartas-feiras, às 19h30m, no 
auditório da Escola Erasmo Braga. A programa-
ção seguirá da seguinte forma:
•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. 

Vem aí dia 28/04, o tradicio-
nal Costelão no Maanaim. Em 
que teremos uma suculenta e 
deliciosa costela, acompanha-
da de arroz, salada, mandioca 
e ainda um delicioso pirão. 
Tudo isso com um investi-

mento 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

DOE SANGUE, SALVE VIDAS

CULTO DE 90 ANOS DA CHEGADA
DOS MISSIONÁRIOS

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)

Este ano comemora-se 90 anos da chegada dos 
missionários presbiterianos a Dourados. Con-
vidamos toda Igreja para participar de uma 
programação especial, que ocorrerá dos 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 e participação do Coral Mitã Rory.
 • Dia 14/04 às 09h: Escola Dominical com 
participação do Coral Mitã Rory (Amambai).
• Dia 14/04 às 19h: Culto de Gratidão. Prega-
dor Rev. Beijamin Bernardes.
• Dia 15/04 às 19h30’: Culto de gratidão pelos 
90 anos de trabalhos missionários. Pregador 
Rev. Roberto Brasileiro Silva. 

III SIMPÓSIO “REFORMA JOVEM”



Culto de louvor a Deus 
- Prelúdio: Instrumental

1. Os céus proclamam a glória de Deus 
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.19 (todos)
- Hino: “Glória e coroação” – nº 52 - HNC
2. Tocai trombetas em Sião 
- Leitura Continuada das Escrituras: Oséias 5
- Oração de Confi ssão
- Hino: “Louvor e glória” nº 47 - HNC – Consa-
gração de nossos dízimos e ofertas missionárias
- Oração com o Diácono
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 
- Oração com as crianças
3. “Se a obra é de Deus ela permanece...”
- Mensagem: Série em Atos 5:12-42
- 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 - Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Roseli e Maria             Próximo: Nelvo e Líbia

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

Mensagem: Rev. Ildemar  / Liturgia: Presb. Rogério 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson / Liturgia: Presb. Adair

Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Milton 
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Reneval

Berçário I Templo: Sônia - Próximo:  Sônia
Berçário II: Cláudia e Marines - Próximo: Deise e Caroline 
02 a 03 ano: Érica, Carolina e Fábio - Próximo: Karlla e Ana Laura
4 a 6 anos: Elaine, Jéff erson e Munique - Próximo: Andres-
sa, Maria Vitória e Lorraine
 - Próximo: 7 a 10 anos: Madalena  -  Próximo: Lucas

Manhã: Lívia                          Noite: Lívia

Segunda-feira - Tempo de Semear e Colher: Pr. Wanderson
            Líder: Fernando Okada
                           - Tempo de Planos: Pr. Evandro
                           - Líder: Adauton
Quinta - feira - Célula dos Jovens: Pr.Wanderson
                             Líder: Vinícius 

23/03 - Lais Pereira                   30/03 - Karla Marques
13 e 14/04 - Sara Nossa Terra    19 e 20/04 - Carla

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 07: Ouvindo Sermões Para o nosso 

Crescimento.
(Baseado no cap. 6 do livro “Isso Muda Tudo” – Editora Fiel)
Recordando Conceitos: semana passada vi-

mos que o crescimento espiritual é o caminho 
natural na vida do crente e para obtê-lo temos 
duas principais ferramentas: a leitura da palavra 
de Deus e a oração para obtermos discernimen-
to espiritual. Você que frequenta a IP Dourados 
tem a oportunidade de ouvir semanalmente 
exposições das Sagradas Escrituras que com 
certeza contribuirão para sua saúde espiritual. 
Hoje nós veremos algumas dicas para aprovei-
tarmos melhor esta preciosa ferramenta que 
são os sermões expositivos.

Texto Básico:  Lucas 24.13-32s
 Os sermões são impulsionadores de 

nosso crescimento espiritual. Se aprendermos 
a melhor maneira de ouvi-los, com certeza te-
remos ganhos consideráveis. De acordo com 
Tony Reinke, “a vida, a saúde e o crescimento 
de nossas almas dependem de quanto ouvimos 
bem. Seremos sábios se constantemente avaliar-
mos a maneira como estamos ouvindo a Palavra 
de Deus. Se estivermos ouvindo com descuido, 
poderemos acabar nos afastando de Deus”. Para 
ouvirmos um sermão com cuidado sugiro um 
processo de 3Ps: preparação, prestar atenção e 
praticar.

 PREPARAÇÃO: este primeiro passo 
exige um “P” adicional: planejamento. Nos pre-
paramos para ouvir sermões, dormindo bem 
no sábado à noite e assegurando que estaremos 
descansados e atentos na manhã e na noite do 
domingo seguinte; preparamos nossas mentes 
ao lutar diligentemente contra o desejo de diva-
gar ou deixar de prestar atenção e preparamos 
nossos corações fixando nossas afeições em 
Cristo. Uma boa maneira de fazer isso é lendo 
sua palavra antes de irmos para a igreja.

 PRESTAR ATENÇÃO: é aqui que 
entra o papel do discernimento, que vimos no 
estudo passado. Porém, cabe aqui um alerta: 
estou falando do discernimento com humil-
dade. Se você está em uma igreja bíblica, não 
deve escutar o sermão para criticar ou avaliar 
injustamente o pregador (pastores de fato er-
ram e muitas vezes há membros nos bancos 
mais capazes que eles. Se houve um erro ou 
algo ficou confuso, procure-o em particular e 
ajude-o a corrigir seus erros). Você deve ouvir 
os seus sermões com a expectativa de aprender 
e crescer. Mesmo assim, deve prestar bastante 

atenção ao que ele está dizendo e fazer pergun-
tas que demonstram discernimento, tais como: 
“qual é o tema principal da passagem da Escri-
tura? Quais são as principais verdades que o ser-
mão comunica? O que estou aprendendo sobre 
Deus? O que estou aprendendo sobre o pecado?” 
A partir daí, podemos ir para o passo final.

 PRÁTICA: esta é a parte em que você 
aplica a mensagem. Se você tem feito a si mes-
mo perguntas sobre o que a Palavra de Deus diz 
e sobre o principal ponto do sermão, essa parte 
não será muito difícil. Pergunte-se agora: existe 
algum pecado que você precisa fazer cessar? Há 
um fruto do Espírito em que você precisa cres-
cer? Você tem enxergado o caráter de Deus de 
maneira correta e incompleta? Existe alguém 
que você precisa perdoar? Você precisa pedir 
perdão a alguém? De que maneira isso muda 
seus planos para a escola ou no trabalho ama-
nhã? Como fica minha “segunda feira” depois 
de ouvir esta mensagem? Um sermão não deve 
ser um mero exercício intelectual. Ele precisa 
fazer diferença real em nossa vida cotidiana. 
Precisa nos ajudar a crescer e o crescimento 
não acontece quando nossas mentes estão no 
“piloto automático”. Acontece quando intera-
gimos com as ideias que encontramos de ma-
neira consciente, intelectual, espiritual e com 
entusiasmo. Acontece quando filtramos o que 
é bom e o que é ruim entre as coisas que nos 
cercam e escolhemos o que é verdadeiro para 
fazer o que é certo. 

 CONCLUSÃO: discernimento gera 
crescimento, demonstrando que estamos espi-
ritualmente vivos. Ou nós crescemos e vivemos 
ou não crescemos nem vivemos. Não há meio 
termo, não há espaço para oscilação, enrola-
ção ou hesitação. O apóstolo Pedro confirma o 
nosso chamado dizendo: “crescei na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e salvador Jesus 
Cristo” – 2ª Pe. 3.18ª. Não há outra alternativa 
ao crente. Pense nisso!

 PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1) Você sabe qual foi o texto e o tema do ser-

mão do último domingo? 
2) Que ferramentas você acha que poderiam 

te ajudar a absorver melhor o conteúdo dos ser-
mões?

3) Por que temos tanta dificuldade em ouvir 
sermões com mais de 30min?

4) Já pensou em dar algumas dicas (de forma 
privada) ao seu pastor e ajudá-lo nos sermões?


