
 O amor da família está en-
raizado na criação. Pela 

misericórdia de Deus, os seres hu-
manos caídos ainda tendem a man-
ter um amor natural por suas famí-
lias. Apesar do mal, os pais dão bons 
presentes a seus filhos (Mt 7:9-11). 
A bondade familiar frequentemen-
te desperta o amor entre os iníquos 
(5:46–47). Somente quando Deus 
permite que o pecado siga seu curso 
completo, o amor próprio do homem 
destrói a afeição natural e desintegra 
a família (2Tm 3:1-4). Essa é a tragé-
dia que se desdobra na cultura oci-
dental.
 O verdadeiro amor cristão 
por nossa família é maior do que a 
afeição natural, pois esse amor não 
nasce da carne ou da vontade do 
homem, mas brota de Cristo e Ele 
crucificado. Deus enviou Seu Filho 
como sacrifício expiatório pelos nos-
sos pecados para levar o julgamento 
justo que nossos pecados mereciam 
– “aqui está o amor” (1 João 4:10). No 
nosso melhor, somos pecadores que 
merecem a ira de Deus, mas Ele nos 
ama ao mais alto grau. A afeição na-
tural é uma extensão do amor-pró-
prio, mas a cruz incute o amor auto 

sacrificial em nossas almas. Todo fra-
casso em amar nosso pai, mãe, irmã, 
irmão e outras relações pode ser atri-
buído a uma falha em abraçar a Cris-
to crucificado com uma fé viva.
 O verdadeiro amor cristão por 
nossa família é maior do que a afei-
ção natural, pois esse amor não nasce 
da carne ou da vontade do homem, 
mas brota de Cristo e Ele crucificado.
 A família cresce a partir do 
vínculo matrimonial entre marido 
e mulher. Nenhum outro relaciona-
mento envolve nossa alta vocação 
para refletir o amor de Cristo: espo-
sas em sua submissão reverente e ma-
ridos em seu serviço de auto sacrifí-
cio (Efésios 5:22-25). Juntos, marido 
e mulher devem tornar-se melhores 
amigos através de sua vida comparti-
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lhada em Cristo (vv. 28-30). Ou, se o 
cônjuge cristão não é crente, então o 
filho de Deus deve viver perante seu 
cônjuge não convertido na esperança 
de ganhar o pecador por testemunha 
da beleza da santidade, da castidade 
e do temor piedoso (1 Pedro 3:1-4). 
Quando levar a cruz no casamento 
penetra nossas almas, devemos lem-
brar que Deus planejou o casamento 
para mais do que a nossa satisfação. 
O casamento existe para a glória de 
Deus. Um cônjuge amoroso é ima-
gem de Deus (Gn 1:27).
Juntos como amantes e colaborado-
res, marido e mulher amam seus fi-
lhos, com o homem assumindo a res-
ponsabilidade principal: “E vós, pais, 
não provoqueis vossos filhos à ira, mas 
criai-os na disciplina e na admoesta-
ção do Senhor.”, isto é, dá-lhes o que 
precisam para sobreviver e prosperar 
no corpo e na mente (Efésios 6:4). 
Isso transcende as coisas deste mun-
do e abrange “a disciplina e admoesta-
ção do Senhor” (v. 4).
 Os pais cristãos agem em 
união com Cristo, nosso Mediador, 
pois como membros Dele, eles com-

partilham de Sua unção. Consequen-
temente, eles devem amar seus filhos 
como profetas sob o grande Profeta, 
pregando a Palavra de Deus para eles 
com paixão e amor (Dt 6:6-7). Eles 
devem amar seus filhos como sacer-
dotes sob o Sumo Sacerdote com ter-
na misericórdia, intercessão diária e 
adoração conjunta no lar e na igre-
ja (Hb. 2:17–18; 4:14–16; 10:19–25; 
13:15). Eles também devem amar 
seus filhos como reis sob o Rei supre-
mo, protegendo-os contra influên-
cias corruptoras e predatórias (João 
10:12-14) e governando-os com dis-
ciplina para treiná-los no caminho da 
paz (Is 9:6-7). No entanto, eles devem 
lembrar que eles mesmos não podem 
salvar seus filhos, pois há apenas um 
Mediador (1Tm 2:5-6), e às vezes o 
evangelho divide uma família como 
uma espada (Mt 10: 34-36).
 Pais e mães, Jesus é seu profe-
ta, sacerdote e rei? Você está agindo 
em nome de Jesus como profetas, sa-
cerdotes e reis em sua casa com per-
severança, por amor a Ele? 

Pense Nisso!

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

**
**

Hoje acontecerá 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 !!

COSTELÃOCAMPANHA DO AGASALHO 
Ajude a aquecer uma famí-
lia no inverno desse ano.
Nossa meta é ajudar famí-
lias carentes de nossa ci-
dade, para isso, estaremos 
recebendo até junho, doa 

ões de: cobertores, lençóis, agasalhos, casacos, 
roupas e calçados em geral. A caixa para doa-
ção encontra-se na saída do templo.“Mais bem-
-aventurado é dar do que receber”. At 20.35



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

28/04 - Marcelo dos Santos - 99806-7694
29/04 - Rosa Maria Dolores Arnal - 99852-7287

 - Thaís DKacla Santos Alencar - 99844-4658
30/04  -  Crysthiany Lais M. d. A.  Renovato - 98208-6857
               - Roseli Antônia Siqueira Vitro - 99625-5476
02/05 - Ester Roque de Oliveira - 99663-1084
             - Walter Oliveira Cavalcanti - 99327-1771
03/05 - Deborah Priscila Mattoso - (95) 98123-7662
             - Pedro Gabriel Castilho Corona - 9804-7735
             - Raíssa Barbosa da Silva - 98187-7179
             - Thiago Evanil Sales e Sousa - 99693-2126
04/05 - Edimar Carneiro de Oliveira - 99989-9259

Nos dias 24 a 26/05 a nossa igreja terá uma progra-
mação especial  para comemorar os 68 anos de sua 
organização. O preletor será o Rev. Ludgero Boni-
lha. Em breve mais informações!

A diretoria da mocidade está fechando a lista de 
nomes para Conferência Fiel de Jovens 2019. O 
congresso tratará sobre o tema “O Grande Rei”, 
que será realizados nos dias 20 á 23/06 em Caldas 
- MG. Se você tem interesse em participar, procu-
re algum representante da diretoria da mocidade. 
“Porque o SENHOR é o Deus supremo e o grande 
Rei acima de todos os deuses.” (Salmos 95:3)

Neste próximo Domingo, 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

Convocamos todos os pais 
de nossa igreja para orarmos 
por nossos filhos terça-feira 
dia 30/04 às 19h30m na igre-
ja. 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?”

Informamos que estão à venda livros com temas 
variados da editora Monergismo. Eles estarão dis-
poníveis no balção de informações para os irmãos 
que tiverem interesse de adquiri-los.

ANIVERSÁRIO DA IGREJA

FIEL DE JOVENS

PROJETO JÓ

CEIA DO SENHOR

LIVROS À VENDA 

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. 
Confi ra 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
Horário: 09h
ENCERRAMENTO 
Dia: 05/05 Domingo a Noite com Culto Solene
Horário: 19h
Contamos com a presença da sua família!

CONGRESSO DA FAMÍLIACULTO DOS MÁRTIRES
A UMP promoverá o “Culto dos Mártires”, no 
dia 11/05, sábado. E, depois, teremos uma ex-
posição sobre os principais mártires, no salão 
social da igreja. Contamos com o presença e 
apoio de toda a igreja.



Prelúdio Instrumental: Piano
I) Saudações
II) Cântico: Ministério de Música
III) Oração de Louvor e Adoração
IV) Hino: “Louvor”, nº 14 HNC
V) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: Os. 9
 b. Piano Instrumental: 
 Hino “Dependência”, nº 120 HNC
 c. Oração Audível
VI) Momento dos Dízimos e Ofertas
 a. Leitura Bíblica: 2 Co. 9.7-10
 b. Hino “Serviço do Crente” nº 315 HNC
 c. Oração com o diácono 
VII) Cânticos (M.M.)
VIII) Oração com as crianças
IX) Exposição Bíblica:
 a. Atos 8
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 VOCALISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES

AGENDA MAANAIM

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

Hoje: Domingos, Leopoldo, João e Rodrigo
Suco: Domingos e João
Recolher Dízimos: Rodrigo e Leopoldo
Agradecimento pelos Dízimos: Leopoldo
Próximo: Adauton, Aparecido Cardoso, Fernando e Jucemar
Suco: Adauton, e Fernando
Recolher Dízimos: Aparecido Cardoso e Jucemar
Agradecimento pelos Dízimos: Aparecido Cardoso

Hoje: Reneval e Ana               Próximo: Nelvo e Líbia

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

Mensagem: Rev. Ildemar  / Liturgia: Presb. Eliberto
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Valdeci  / Liturgia: Presb. José Nelvo

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

Berçário I Templo: Joice  - Próximo: Sônia Maria
Berçário II: Zelma e Jivanete
Próximo: Cláudia e Marines
02 a 03 ano: Karlla e Ana Laura
Próximo: Érica, Carolina e Fábio 
4 a 6 anos: Elaine, Jeff erson e Munique 
Próximo: Maria Vitória e Lorraine
Próximo: 7 a 10 anos: José Nelvo  -  Próximo: LucasManhã: Rodolfo                  Noite: Rodolfo  

Segunda-feira - Tempo de Semear - Rev. Ildemar
                            - Líder: Fernando 
        - Tempo de Graça - Rev. Evandro
                            - Líder: Salles

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 11: O Evangelho Muda Minha Família
Texto Básico: Efésios 5.22-33
Baseado no cap. 1 do livro “O Significado 

do Casamento”, autor Timothy Keller, editora 
“Vida Nova”.

Recordando Conceitos: Semana passada 
nós aprendemos três verdades essenciais a 
respeito de nossos relacionamentos: a) Eles 
são muito bons, pois são uma invenção divi-
na, b) Eles são complicados devido à entrada 
do pecado no mundo e c) Eles são instru-
mento necessários para que possamos nos 
tornar semelhantes a Cristo. 

Introdução: quero deixar bem claro que, 
ao tratarmos desse assunto, não pretende-
mos conversar apenas com os casados. Não 
serão estudos apenas sobre casamento, antes, 
serão diálogos sobre a família. É um estu-
do para casados porque acreditamos que o 
casamento é uma instituição divina e é um 
estudo também para solteiros porque, ou es-
tamos na condição de filhos ou precisamos 
corrigir a visão mundana de família e saber 
quão gloriosa é a perspectiva bíblica do as-
sunto. Creio que um dos principais instru-
mentos malignos para destruição da família 
é a desvalorização do casamento, vendendo 
aos nossos jovens a imagem de que, ao casar, 
estarão “perdendo” algo. Você acha que Deus 
instituiria algo para “piorar” a vida de Adão!?

 Um Grande Segredo. Lendo Efésios 
5.32, vemos que Paulo, depois de todas as ins-
truções a respeito do relacionamento homem/
mulher, diz que “grande é este mistério”, refe-
rindo-se a Cristo e à Igreja. Mas como assim? 
O que o apóstolo está querendo dizer? Seu 
argumento é que o grande “segredo” do casa-
mento não é olhar para si mesmo ou para o 
outro em primeiro lugar, antes, fazer com que 
essa união reflita o que Cristo fez por sua noi-
va, a igreja. Surge, então, uma segunda per-
gunta: o que ele fez por sua noiva?

 Primeiramente ele se entregou por 
ela, abrindo mão de sua glória e identifican-
do-se - (Fp. 2.5). Depois ele se sacrificou por 
ela a fim de assumir o preço por seus erros 
– Rm. 6.5. Em suma, o serviço sacrificial 

de Cristo nos uniu a ele de forma profunda 
que, aos olhos de Paulo, essa é a chave para 
vivenciar o casamento, quando Deus o criou 
já estava pensando no melhor símbolo para 
o evangelho.

Uma Grande Lição. Quando vemos a ati-
tude de Cristo, notamos que ele não usou seu 
poder para manipular, humilhar ou se exibir, 
antes, o direcionou para fortalecer sua união 
com a igreja/noiva. Se Deus tinha em men-
te o evangelho da salvação em Jesus quando 
instituiu o casamento, então o casamento só 
“funciona” à medida que se aproxima do mo-
delo de amor abnegado de Deus em Cristo. 
O que Paulo está dizendo não apenas res-
ponde à objeção de que o casamento é opres-
sivo e limitante, mas também trata da im-
pressão de que as exigências da vida conjugal 
são impossíveis. Precisamos fazer tanta coisa 
que nem sabemos por onde começar. Paulo 
diz: “comece por aqui”. Faça por seu cônjuge 
aquilo que Deus fez por você em Jesus, e o 
restante virá como consequência. 

De que você precisa, então, para fazer o 
casamento dar certo? Precisa conhecer o “se-
gredo”, o evangelho, e como ele lhe dá o po-
der e o modelo para o seu casamento. A ex-
periência do casamento lhe revelará a beleza 
e os aspectos mais profundos do evangelho. 
Em contrapartida, a compreensão melhor 
do evangelho o ajudará a experimentar uma 
união cada vez mais profunda com seu côn-
juge ao longo dos anos.

Pense Nisso!

 PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• A geração de atual é conhecida pelo seu 

desinteresse pelo casamento, inclusive os fi-
lhos de crentes. De acordo com o estudo de 
hoje, qual a melhor maneira de fazermos 
nossos filhos valorizarem o casamento?

• Ao mesmo tempo em que a sociedade 
atual oferece uma série de recursos para “sal-
var” casamentos (livros, terapias, etc...), o nú-
mero de di-vórcios só aumenta. Por que tais 
recursos parecem ser ineficazes para corrigir 
o problema? 


