
 Paulo proclamou a ressur-
reição como o grande fato 

sobre o qual o cristianismo perma-
nece ou cai. Como poderemos falar 
às pessoas desiludidas e céticas a res-
peito da ressurreição? 
 O ministério de Paulo em 
Atenas (Atos 17.16-34) nos dá uma 
direção mais do que 
necessária sobre a 
ressurreição. Quando 
Paulo chegou em Ate-
nas, pregou na sina-
goga, mas também foi 
à “feira livre”, onde fi-
lósofos e mestres con-
gregavam para trocar 
ideias (v. 17). Paulo 
perseverou através da 
incompreensão e zom-
baria iniciais, e aceitou um convite 
para discursar no Areópago.
 Naquele discurso, Paulo falou 
de forma gentil, porém firme, e expõs 
uma fraqueza fundamental e fatal 
do paganismo. O altar “ao deus des-
conhecido” mostrava aos atenienses 
que a religião deles era insuficiente 
e inadequada. Paulo então apresenta 
aos atenienses que eles precisavam 
adorar o único e verdadeiro Deus, 

que não habita em casas feitas por 
mãos humanas, nem se representa 
em ídolos, e que de um só fez toda a 
raça humana e fixou os tempos. Por 
essas razões, eles deveriam “buscar a 
Deus” na esperança de que “O possam 
achar” (v. 27). E que Ele é o Criador 
e Sustentador de todas as coisas de 

todas as coisas e nós 
iremos um dia pres-
tar contas diante dele 
(veja o v. 31).
 Paulo se volta 
para um fato particu-
lar da história – Deus 
levantou um homem 
dos mortos (v. 31). 
Que Deus retirou a 
sentença de morte de 
Jesus e que Jesus era 

um homem justo. Tudo isso para di-
zer: ele é diferente de qualquer outra 
pessoa que andou na face da terra. 
Este Justo julgará todas as pessoas da 
terra (veja João 5.19-29). 
 A ressurreição dos mortos 
assustou os atenienses e os colocou 
diante do julgamento divino. Paulo 
apelou a eles que “se arrependessem” 
(Atos 17.30), e que abandonassem 
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o culto a ídolos e que adorassem o 
Deus Trino. A ressurreição e a prega-
ção do evangelho por todo o mundo 
trouxeram um fim aos “tempos da ig-
norância”. Apenas o evangelho pode 
dissipar a ignorância e cegueira dos 
tempos, nas quais a humanidade não 
renovada se encontra.
 A mensagem da ressurreição 
produziu dois diferentes resultados. 
Alguns zombam e sorriem sarcasti-
camente – a ideia de que o corpo de 
alguém teria existência imortal seria 
risível para a mente grega (v. 32a). 
Outros, entretanto, quiseram ouvir 
mais e, crendo em Cristo, seguiram 

Paulo (vv. 32b-34).
 Proclamar a ressurreição de 
Jesus não fez com que Paulo, nessa 
ocasião, conquistasse as honras da in-
telectualidade ateniense. Nem resul-
tou em muitas conversões em Atenas. 
Mas Paulo não pregou a ressurreição 
porque ela era popular, ele a pregou 
porque ela é verdadeira. A ressurrei-
ção de Jesus traz sentido à vida e à 
imortalidade. Crendo ou abusando, 
todos irão ressuscitar e é missão da 
Igreja proclamar ao mundo que Jesus 
foi levantado dos mortos e voltará 
em glória e julgará a terra.
(Editora Fiel - Dr. Guy Prentiss Waters)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MAIO
Congresso da Família

Culto dos Mártires
 (Culto especial - UMP)
Aniversário da Igreja

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

03 a 05/05
11/05

24 a 26/05

**
19h30’

**

JUNHO
SAF - Basar Missionário

Conferência Fiel de Jovens

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

15/06
20 a 23/06

**
**

O Ministério de Casais convida toda a Igreja 
para participar do nosso “Congresso da Família” 
que acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de maio, aqui 
na Igreja. Convide familiares, amigos, parentes e 
vizinhos para participarmos juntos desse evento. 
O preletor será o Rev. Valdeci Santos, professor 
da área de Aconselhamento Pastoral do Centro 
Presbiteriano de Pós Graduação Andrew Jum-
per e Secretário Geral de Apoio Pastoral da Igre-
ja Presbiteriana do Brasil. A entrada é gratuíta. 
Confira a programação!

PROGRAMAÇÃO
1° PALESTRA 
Dia:  03/05 Sexta- Feira
Horário: 19:30hs. 
2° PALESTRA 
Dia: 04/05 Sábado   
Horário: 19:30hs. 
3° PALESTRA 
Dia: 05/05 Durante a Escola Bíblica Dominical 
ENCERRAMENTO 
Dia: 05/05 Domingo a Noite com Culto Solene
Horário: 19h.
Contamos com a presença da sua família!

CONGRESSO DA FAMÍLIA PALAVRA DE GRATIDÃO
O Conselho da Igreja agradece a todos os ir-
mãos e irmãs que trabalharam nas programa-
ções dos 90 anos da chegada dos missionários, 
nos dias 12 a 15/04. Todas as comissões e vo-
luntários, além da participação expressiva dos 
membros da Igreja, o que permitiu termos uma 
bela programação que muito glorifica o nome 
do nosso Deus. Assim vamos escrevendo, com 
a graça de Deus, mais um capítulo desta linda 
história do amor de Deus por nossa região.

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 !!

Hoje a noite o Rev. Evandro estará pregando na 
Igreja Presbiteriana de Rio Brilhante. 

COSTELÃO

AGENDA PASTORAL



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

22/04 - Maria Aparecida d. S. Cordeiro - 99928-6826
23/04 - Cláudia dos Anjos Magri - 9624-6397
24/04 - Geovana Wilches Mantuani - 99689-8144

- João Vitor Almeida Silva - 99627-1274
 - Lilia Rosângela V. I. Branquinho - 99972-2404

25/04 - Adalberto Jorge Ferreira - 99962-6887
26/04 - Andréia Cristina B. Cândido - 99652-7577

    - Solange Cristina M.de Oliveira - 3424-9157
27/04 - Adair Antonio da Silva Junior - 98134-4680

   - Leilane Renovato Albuquerque - 99612-3292

PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA
Neste ano teremos novamente a nossa progra-
mação da páscoa, de acordo com o seguinte 
cronograma:
A) SEXTA-FEIRA À NOITE: dia 19/04 às 19h 
acontecerá o “Culto da Paixão de Cristo”. O pre-
gador será o Rev. Filipe Fontes;
B) DOMINGO DE MANHÃ: dia 21/04 às 7h, 
teremos o Culto da Ressurreição, com apresen-
tação e a celebração da Ceia do Senhor. Após 
o culto teremos um café da manhã com toda a 
igreja e (não haverá Escola Dominical às 9h). 
Pedimos a cada sociedade interna que contri-
bua com os seguintes itens (podem ser entre-
gues na secretaria da igreja com antecedência!)
UCP e UPJ: 10l iogurte, 02 pacotes de 800g de 
achocolatado, 01 manteiga grande, 2Kg de banana. 
UMP e UPA: 08 melões, 08 mamãos, 01 melan-
cia, 2k de uva e 03 requeijão. 
UPH: 07l de leite, 160 fatias de presunto, 160 
fatias de mussarela, 15l de suco.
SAF: Bolos sem coberturas, tortas salgadas, 
pães de queijo, biscoito.
C) DOMINGO À NOITE: dia 21/04 às 19h, 
Culto ao Senhor.
Obs:  Por gentileza, trazer os recipentes identifi ca-
dos com nome e não nos responsabilizamos pela 
devolução. 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 23/04 a Sr Edgar Henrique de Melo Cézar, às 
15h, na Rua Izzat Bussuan, 2940, Vila Planalto. Co-
nheça o trabalho deste ministério, que tem levado 
consolo aos lares dos irmãos idosos da igreja.

A Presidente da SAF, convoca todas as sócias para
comparecerem à reunião Plenária, que se realizará 
na próxima terça-feira dia 23/04, após a reunião 
de oração do Projeto Ana.

CEBIPAM  CURSO DE TREINAMENTO 
DE OBREIROS

VASO NOVO

SAF - PLÉNARIA

Esta semana os pastores Ildemar e Clóvis estão 
do Alto Amazonas, na divisa do Brasil com o 
Peru e a Bolívia, na Missão Cuagu, realizando 
um módulo de formação de obreiros indígenas, 
das tribos Tikuna, Mayuruna e Cocama. Vol-
tam na sexta-feira. A igreja toda deve acompa-
nhar esse trabalho em oração pedindo a benção 
de Deus sobre os obreiros que estão pregando o 
Evangelho nas fl orestas Amazônica.

SAF - DOE SANGUE DOE VIDA 

Comunicamos que no dia 27/04 às 19h30m 
acontecerá o Culto do Bebê. Precisamos que os 
pais nos informem: nome completo dos fi lhos 
(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.

CAMPANHA DO AGASALHO 
Ajude a aquecer uma família no inverno des-
se ano.Nossa meta é ajudar famílias carentes 
de nossa cidade, para isso, estaremos receben-
do até junho, doa ões de: cobertores, lençóis, 
agasalhos, casacos, roupas e calçados em geral. 
A caixa para doação encontra-se na saída do 
templo.“Mais bem-aventurado é dar do que re-
ceber”. At 20.35

CULTO DO BEBÊ 



Atos 7: “A Morte de Estêvão”
“Eis que vejo os céus abertos 

e o Filho do Homem, em pé à direita de Deus”.

Prelúdio Instrumental: Piano
Chamada à Adoração: Participação Musical
I) Cântico: Ministério de Música
II) Oração de Louvor e Adoração
III) Hino: “Deus de Abraão”, nº 21 HNC
IV) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: Os. 8
 b. Piano Instrumental: 
 Hino “União com Deus”, nº 116 HNC
 c. Oração Audível
V) Momento dos Dízimos e Ofertas
 a. Leitura Bíblica: Salmo 24.1-2
 b. Hino “Um Hino ao Senhor” nº 27 HNC
 c. Oração com o diácono 
VI) Cânticos (M.M.)
VII) Oração com as crianças
VIII) Exposição Bíblica:
 a. Atos 7
IX) Hino “A Velha História” nº 227 HNC
X) Oração Pastoral 
XI) Bênção 
XII) Amém Tríplice
 a. Saudação aos visitantes
 b. 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.. Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Milton e Mariy Estela      Próximo: Reneval e Ana

Piano - Manhã: Vitor           Piano - Noite: Eliane
Vocal - Manhã: Elsa             Vocal - Noite: Rev. Balbino   

Mensagem: Rev. Wanderson / Liturgia: Presb. Carlos
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Eliberto

Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Adair
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Arnaldo

Berçário I Templo:  Sônia Maria - Próximo: Joice 
Berçário II: Deise e Caroline
Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 ano: Erica, Caroline e Fábio
Próximo:  Karlla e Ana Laura
4 a 6 anos: Todos
Próximo: Elaine, Jeff erson e Munique 
Próximo: 7 a 10 anos: Todos -  Próximo: Lucas  Manhã: Lívia                   Noite: Lívia 

Segunda-feira - Tempo de Planos - Rev. Wanderson
                            - Líder: Adauton 
Quinta - feira - Célula dos Jovens: Rev. Wanderson
                            - Líder: Vinícius 

19 e 20/04 - Carla           26 e 27/04 - Maria Luna
28/04 - Costelão              03 a 05/05 - Assembléia de Deus

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 10: O Evangelho Muda Nossos Re-

lacionamentos.
(Baseado no cap. 8 do livro “Isso Muda Tudo”, Ed. Fiel).
Texto Básico: Gn. 2 e 3.
Recordando Conceitos: no estudo anterior 

nós tratamos de dois principais “ladrões” do nos-
so tempo: a preguiça e o excesso de ocupações. A 
lição que fica desses estudos é que nunca devemos 
nos esquecer que o nosso tempo não nos pertence 
e, portanto, seu desperdício é um pecado grave.

Hoje veremos outra área que é profundamente 
alterada com a chegada do evangelho em nossas 
vidas: nossos relacionamentos. Neste assunto, três 
verdades bíblicas devem ficar bem estabelecidas. 

 Verdade 1: Relacionamentos são mui-
to bons! Foi Deus quem inventou os relaciona-
mentos (Gn. 2.18-22) como um feliz reflexo de 
si mesmo (Gn. 1.26-27). Ele é um ser relacional. 
Pense no relacionamento perfeito e satisfeito en-
tre as três pessoas da Trindade. A necessidade de 
Adão por Eva, não era um defeito, uma carência 
ou um erro, antes, era uma expressão de sua hu-
manidade. Pessoas precisam de pessoas, é assim 
que o mundo de Deus funciona.

 Os relacionamentos são uma corrente 
indissolúvel e imbatível que se encontra ao longa 
de toda a narrativa da história de Deus. Dentro 
de cada um de nós, há um desejo fundamental de 
pertencer a uma comunidade e um medo da so-
lidão. Em sua misericórdia, Deus nos dá pessoas 
para satisfazer esse desejo. Ele nos deu famílias. 
Ele nos deu amigos. Ele nos deu colegas de classe 
e colegas de trabalho. Ele nos deu igrejas.

 Verdade 2: Relacionamentos São Com-
plicados. Relacionamentos foram criados dentro 
do padrão de perfeição de Deus e eram perfeitos 
até o pecado entrar em cena. Quando Adão e Eva 
pecaram, os relacionamentos que funcionavam tão 
perfeitamente no jardim do Éden, repentinamen-
te foram rompidos em três instâncias: com Deus, 
com o próximo (Adão e Eva) e com a criação.

 É importante sabermos que hoje somos 
pecadores lidando com outros pecadores num 
mundo afetado pelo pecado. Assim, ao nos re-
lacionarmos com os outros ocorrem “ruídos de 
comunicação”. O “sinal” não é mais tão perfeito 
como era no Éden e, consequentemente, sur-
ge uma série de problemas. O primeiro deles é 

a idolatria. Nosso coração pecaminoso sempre 
tem a tendência de colocar pessoas num pedestal, 
direcionando nossas ações para longe de Deus. 
Pessoas são importantes, mas elas são incapazes 
de satisfazer os anseios de nossa alma, que só po-
dem ser satisfeitos em Deus. No outro extremo, 
há o perigo do egoísmo, que também é um tipo 
de idolatria: a idolatria de si mesmo. Isso faz com 
que convivamos com as pessoas sempre preocu-
pados em “quanto vamos ganhar” com essa rela-
ção. Isso resulta em egoísmo, arrogância e inveja. 
Convivemos com os outros buscando receber 
sem doar.

 Verdade 3: Relacionamentos tem Um 
Propósito. Diante do estrago causado pelo pe-
cado, o retorno ao modelo de Deus não é fácil. 
É doloroso. Abandonar a idolatria e o egoísmo é 
um processo complicado, mas necessário. Nesse 
ponto precisamos da ação direta do Espírito San-
to em nossas vidas. Mas, a pergunta essencial é: 
qual o objetivo final de nossos relacionamentos? 
A resposta é: “o evangelho transforma nossos rela-
cionamentos para tornar-nos mais parecidos com 
Cristo”. Assim, quando olhamos para Cristo, ve-
mos algumas marcas que devem acompanhar os 
relacionamentos cristãos:

• Sacrifício, 1Co. 13.5
• Paciência, 1Co. 13.4
• Encorajamento, 1 Ts. 5.11
Diante dessas três verdades, caminhemos em 

direção àquele que veio para restaurar e reconci-
liar todas as áreas de nossas vidas, resultando em 
harmonia entre tudo e todos! 

Pense Nisso!

 PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1) À luz da primeira verdade do estudo, o que 

dizer daqueles que são solitários e, dizem, senti-
rem-se satisfeitos com essa condição? Sugestão, 
leia Pv. 18.1

2) Em 2Co 5.19 lemos que “Deus estava em 
Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não 
levando em conta as transgressões dos seres huma-
nos...”. Quais as implicações dessa verdade?

3) Analise sua vida e seus relacionamentos e 
veja qual marca de Cristo você mais precisa de-
senvolver para melhorar sua convivência com os 
demais. 


