
 Nossa Igreja está em festa 
este fim de semana, com 

o Congresso da Família. Uma opor-
tunidade de reflexão, crescimento e 
fortalecimento da família. A Bíblia 
ensina e a igreja crê: 
 Primeiramente, a Bíblia ensi-
na e a igreja crê que a família é uma 
instituição divina. Deus é criador de 
todas as coisas, inclusive a família. 
Lemos em Gênesis que Deus criou 
o homem e a mulher e os uniu em 
casamento, formando a família como 
a estrutura básica da sociedade que 
dela surgiria. Assim, valorizamos o 
casamento formal, entre um homem 
e uma mulher, e que a família inicia a 
partir do casamento. O Estado faz o 
casamento e a igreja invoca a benção 
de Deus sobre o casamento realizado 
pelo Estado.
 Em segundo lugar, a Bíblia en-
sina e a igreja crê, que o pecado ori-
ginal, de nossos primeiros pais Adão 
e Eva, trouxe consequências danosas 
à família. Desde que o pecado entrou 
no mundo todas as relações huma-
nas foram afetadas e corrompidas, 
incluindo a família. A igreja não é 
insensível aos problemas enfrenta-
dos pelos lares. Brigas, traições, de-

safetos, mágoas, intransigências, ci-
úmes, agressões e outros desajustes, 
que são frutos do pecado do homem 
e que a família sofre diretamente esse 
desequilíbrio moral, emocional e es-
piritual.
 Em terceiro lugar, a Bíblia en-
sina, a igreja crê e prega que Deus 
providenciou uma redenção para o 
homem. A família faz parte do plano 
redentivo de Deus. Deus enviou seu 
próprio filho, Jesus Cristo, para redi-
mir a raça humana de seus pecados. 
A família ganha uma nova perspec-
tiva dentro deste plano redentivo. O 
Evangelho é para ser aplicado ao re-
lacionamento da família. O Evange-
lho é graça, amor, perdão, redenção, 
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alegria, aliança, lealdade, fidelidade e 
justiça. Assim a família encontra um 
ambiente saudável para se viver, criar 
filhos e filhas no temor do Senhor, 
que vão enfrentar as lutas deste mun-
do sem esmorecer na fé e em seus ri-
cos valores.
 Em quarto lugar, a Bíblia ensi-
na e a igreja crê, que a família cristã 
vive dentro de uma estrutura estabe-
lecida por Deus, como um modelo de 
uma sociedade redimida. A estrutura 
da família cristã está registrada em 
Efésios 5:21-33. Os maridos devem 
amar a sua esposa como Cristo amou 
a igreja. Assumir um papel sacrifi-
cial. Amor que se dá em sacrifício 
sem exigir nada em troca. A Esposa 
deve ser submissa ao marido como 
ao Senhor. Assim como a igreja está 
submissa a Cristo, a esposa dever ser 

submissa ao marido. Deus deu uma 
missão sublime à família no palco da 
criação e a mulher é quem sustenta 
essa missão em sujeição ao marido e 
ao Senhor. Os filhos devem ser obe-
dientes aos pais como ao Senhor. O 
papel dos filhos nesta estrutura é se-
rem obedientes aos pais, conforme o 
mandamento da lei de Deus, “honra 
teu pai e tua mãe para que te vá bem 
e sejas de longa vida sobre a terra”. 
 A família vira uma bagunça 
confusa quando estes princípios re-
dentivos de Deus não são aplicados 
e vividos no lar. Olhem para a nossa 
sociedade e faça uma leitura pessoal 
antes de querer rejeitar estes valores 
estabelecidos pela Palavra de Deus. 

                           Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

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 - Bazar Missionário

Conferência Fiel de Jovens

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

15/06
20 a 23/06

**
**

Nesta sexta-feira, dia 10 de maio, às 19h30m 
teremos um delicioso jantar para homenagear a 
todas as mães. Você é a nossa convidada de hon-
ra. Venha desfrutar deste momento agradável, 
e não deixe de confirmar sua presença até o dia 
07/05. “Seus filhos se levantam e elogiam; seu ma-
rido também a elogia, dizendo: Muitas mulheres 
são exemplares, mas você a todas supera”. Pv. 31:

O presidente da Junta Diaconal convoca a to-
dos os diáconos para a reunião mensal, que 
ocorrerá nesta terça-feira dia 07/05 às 19h30’ 
nas dependências da igreja.

Nossa igreja manifesta gratidão a Deus pela vida 
do Rev. Valdeci Santos, nosso preletor do Con-
gresso da família 2019. Rogamos as bênçãos de 
Deus sobre o seu ministério e sua família.

CAMPANHA DO AGASALHO 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

NOTA DE GRATIDÃO 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

CONVITE ÀS MÃES
Hoje à noite, celebraremos a Ceia do Senhor. De-
vemos nos preparar examinando os nossos cora-
ções quanto aos nossos pecados e necessidades, 
perdoando a quem devemos perdoar. “Isto é o meu 
corpo oferecido por vós; fazei isto em memória de 
mim.” Lc 22.19b

CEIA DO SENHOR



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

05/05 - Fernando Massahiro Okada - 98406-8026
07/05 - Daniela Carvalho Alencar - 99974-4545

   - Larissa G. N. M. de Araújo Soares - 98112-7959
  - Wandernei Wolf - 99996-4956

08/05 - Elisa Neimaier Meichtry Pietramale
10/05 - Crislene Gonçalves - 99971-2689

 - Flávia Kroth Nogueira - 99976-0161
11/05 - João Vitor Recco Soares - 98100-1706

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 Poços de 
Caldas - MG. Se você tem interesse em participar 
ou ajudar algum jovem financeiramente, procure 
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)

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, dia 
07/05 a Srª Reacilva Stein Arruda, às 15h, na Rua 
Vallêncio Matos Pereira, 60, BNH II Plano. Conheça 
o trabalho deste ministério, que tem levado consolo 
aos lares dos irmãos idosos da igreja. Participe!

Na próxima quarta-feira, dia  08/05, às 19h30m, ini-
ciaremos uma nova série de estudos que tratará o tema 
“Seitas e Heresias”. É uma oportunidade de nós apro-
fundarmos na Palavra de Deus . Participe!

No próximo domingo é dia de entrega dos dízimos e 
ofertas. Deus estabeleceu o Dízimo quando Abraão vol-
tou vitorioso de suas guerras (Gn.14.20). O Dízimo é a 
décima parte de tudo o que o homem recebe. O Dízimo 
foi estabelecido por Deus como parte de nosso culto e 
de nosso relacionamento com Ele. Dízimo é adoração, 
é mandamento de Deus. Não é sobra, é primícias, não é 
um peso, é uma benção. Seja um dizimista fiel. 

Comunicamos o falecimento do Pr. Paulo da Silva 
Costa, irmão da nossa irmã Ana Silva Costa Araú-
jo. Paulo nasceu no dia 06/03/1958 e faleceu no dia 
27/04/2019. Pastor Metodista, atuava juntamente 
com sua esposa, na Missão Metodista Tapepora, 
dava apoio nas aldeias Bororó (em  Dourados) 
Piraqua (em Bela Vista) e Campestre em Antônio 
João. Pedimos as orações de toda a Igreja pela fa-
mília enlutada.

ANIVERSÁRIO DA IGREJA

CONFERÊNCIA FIEL DE JOVENS

ESTUDOS DE QUARTA-FEIRA

DÍZIMOS E OFERTAS

NOTA DE FALECIMENTO

Está acontecendo neste fi nal de semana nos-
so “Congresso da Família”. Convide familiares, 
amigos, parentes e vizinhos para participarmos 
juntos desse evento. O preletor é o Rev. Valdeci 
Santos, professor da área de Aconselhamento 
Pastoral do Centro Presbiteriano de Pós Gradua-
ção Andrew Jumper e Secretário Geral de Apoio 
Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil. A en-
trada 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 Domi-
nical
Horário: 09h
ENCERRAMENTO 
Dia: 05/05 Domingo a Noite com Culto Solene
Horário: 19h
Contamos com a presença da sua família!

CONGRESSO DA FAMÍLIA

VASO NOVO

CULTO 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.



Culto de louvor a Deus – Encerramento do Congresso 
da Família

 - Prelúdio: Instrumental e Musical (M.M)
 1. Louvai ao Senhor todas as famílias da terra
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.127 (todos)
- Hino: “Mais do que milhares” – n° 104 - HNC
2. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor
- Ceia do Senhor: 
- Leitura: I Cor.11:23-34
- Hinos: “Súplica do Redimido” nº 97 HCN, “Trasformação” 
nº 336 HCN e “A certeza do Crente” nº 105 HNC
- Cânticos de Louvor (MM) - Dedicação de nossos dízi-
mos e ofertas
- Oração com o Diácono
- Culto infantil - Oração com as crianças 
3. Se o Senhor não Edifi car a casa...
- Mensagem: Rev. Valdeci Santos (Pastor IP Campo Belo/
SP, Sec. Geral de apoio pastoral e professor do CPAJ)
- Oração Pastoral - (Intercessão pelas famílias)
- Bênção 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 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. Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev.  Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Nelvo e Líbia                 Próximo: Edi e Lenice

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

Mensagem: Rev. Valdeci / Liturgia: Todos os Presbíteros
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. José Nelvo

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

Berçário I Templo: Sônia Maria - Próximo: Joice
Berçário II: Cláudia e Marines
Próximo: Deise, Caroline e Roberta
02 a 03 ano: Karla, Carolina e Fábio 
Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Andressa, Maria Vitória e Lorraine
Próximo: Elaine, Jeff erson e Munique
Próximo: 7 a 10 anos:  Lucas  - Próximo: MadalenaManhã: Vitor                      Noite: Vitor

Segunda-feira -Tempo de Graça - Rev. Wanderson
                            - Líder: Salles
Quinta-feira -Tempo Novo - Rev. Evandro
                            - Líder: Milson

03 a 05/05 - Assembléia de Deus     10 e 11/05 - FOCAMS
12/05 - Simone                        18/05 - Escola Erasmo Braga           

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 – 3424-1861 / 99863-4147
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 12: O Evangelho Muda Minha 

Família – Parte 2
Texto Básico: I Co. 13.1-5
Baseado o cap. 2 do livro “O Significado do 

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

Relembrando: No último estudo, vimos 
dois conceitos essenciais para entender a visão 
bíblica de casamento: 1º) Nossos casamentos 
são um símbolo da união de Cristo com sua 
Igreja; 2º) O “grande segredo” para o casamen-
to é a vivência do evangelho: faça por seu côn-
juge aquilo que Deus fez por você em Jesus, e 
o restante virá como consequência. 

Introdução: parece uma receita fácil dizer 
“faça pelo outro o que gostaria que fizessem 
por você”! Num mundo ideal, seríamos altru-
ístas, perdoadores e servos uns dos outros, 
porém, sabemos que a realidade é bem dife-
rente.  Hoje vamos conversar sobre a princi-
pal barreira que nos impede de sermos ser-
vos uns dos outros em nossos casamentos: o 
egocentrismo.

Este é um problema que atinge muitos ca-
samentos e, em última instância, foi a origem 
da queda da humanidade. Não contente em 
“apenas” servirem a Deus, Adão e Eva quise-
ram ser iguais a Ele, afinal de contas é melhor 
ser “chefe” do que “subordinado”. No verso 5 
do texto básico uma das características do 
verdadeiro amor é não buscar os próprios 
interesses. É interessante notar os frutos do 
egocentrismo listados por Paulo: impaciên-
cia, irritabilidade, falta de graça e bondade 
no falar, pensamentos invejosos. E isso fica 
bem claro em nossos atritos conjugais. Nos-
so egoísmo leva-nos a exigir nossos “direitos” 
com veemência e, em resposta, o outro lado 
responderá com impaciência, ressentimento, 
aspereza e frieza, que resultará em mais vee-
mência ... formando um círculo de ofensas e 
reações igualmente ofensivas.

Para que seu casamento seja harmonioso, 
é necessário ter a capacidade de servir, algo 
que só o Espírito pode conceder. Também é 
preciso remover-se do centro e colocar as ne-
cessidades do outro á frente das suas. A obra 
do Espírito Santo enfraquece a idolatria do 
ego. A felicidade profunda que o casamento 
pode proporcionar é, portanto, resultado do 
serviço sacrificial do poder do Espírito. Os 

cônjuges só descobrem a própria felicidade 
depois que cada um coloca constantemente 
a felicidade do outro antes da sua própria 
em resposta àquilo que Jesus fez por eles. Há 
quem pergunte: “se eu colocar a felicidade 
de meu cônjuge antes das minhas próprias 
necessidades, o que vou ganhar com isso?”. 
A resposta é: felicidade. É o que você vai ga-
nhar. Trata-se, porém, de uma felicidade re-
sultante de servir aos outros, não de usá-los, 
e que, portanto, não será prejudicial para 
você. É a alegria que nasce de dar alegria, de 
amar a outra pessoa de uma forma que custa 
algo a você. Para quem não conhece a Cristo 
e tem o casamento centrado em si mesmo, 
isso parece loucura e muito opressor, mas é 
assim entre os crentes.

A Bíblia diz que os seres humanos foram 
criados à imagem de Deus. Não é de surpre-
ender, então, que tenhamos sido criados para 
adorar a Deus e viver para sua glória, não 
para nossa própria. Fomos feitos para servir 
a Deus e aos outros. Isso significa, de modo 
paradoxal, que, se tentamos colocar nossa fe-
licidade à frente da obediência a Deus, viola-
mos nossa própria natureza e nos tornamos, 
no fim das contas, profundamente infelizes. 
Jesus reafirma este princípio quando diz, 
“pois, quem quiser preservar sua vida, irá 
perdê-la; mas quem perder a vida por minha 
causa, este a preservará (Mt. 16.25). Em ou-
tras palavras é como se ele afirmasse: “se você 
buscar a sua felicidade mais do que busca a 
mim, não terá nem uma coisa nem outra; se 
você procurar me servir mais do que busca a 
felicidade, terá as duas coisas”. 

Paulo aplica esse princípio ao casamento. 
Procure servir ao outro em vez de tentar ser 
feliz e você encontrará uma felicidade nova e 
mais profunda.

Pense Nisso!

 PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Faça uma reflexão no seu casamento, ob-

serve suas últimas ações durante a semana e 
tente avaliar se você mais serviu ou quis ser 
servido pelo seu cônjuge?

• De que forma o exemplo de Cristo pode 
ser estendido a outras esferas de relaciona-
mento e não apenas ao casamento?


