
 Quando eu era criança, eu 
pensava que minha mãe 

não dormia. Que ela passava dia e 
noite andando pela casa e fazendo as 
suas tarefas. Porque eu dormia e ela 
ainda estava acordada, atuando. Eu 
acordava e ela já estava preparando 
o café da manhã e cuidando de seus 
labores. Observações de filho ainda 
criança. Até o autor de provérbios 
pensava o mesmo das mães: “Sua 
lâmpada jamais se apaga de noite”.
 Quando vivemos a noite escu-
ra dos valores sociais e o crescimen-
to cada vez maior do caos, percebe-
mos que o papel da mãe na vida da 
família é de fato muito importante, 
construtivo e louvável, afirma o Rev. 
Elizeu Eduardo.
           Bens, luxos, diplomas, su-
cesso profissional e empoderamento 
feminista perdem o valor e o sabor, 
quando se perde a felicidade de ser 
a rainha do lar. Aquele status bíbli-
co de mulher sábia e virtuosa e serva 
de Jesus, não pode jamais ser subs-

tituído por títulos e conquistas im-
postos pelo mundo secular, cada vez 
mais distante dos valores cristãos. 
Não podemos permitir que o status 
de “rainha do lar”, seja ridicularizado 
ou tido como inferiorizado. O papel 
sublime de uma mãe nos moldes da 
palavra de Deus é a canção da vida. 
Sua lâmpada não pode apagar.
 Infelizmente, em prol de satis-
fazer as ideologias mundanas, muitas 
mães modernas se omitem da res-
ponsabilidade em serem “luzes ace-
sas” em suas casas, mães presentes e 
atuantes na educação e formação dos 
seus filhos. Mesmo vivendo no con-
texto de inversões de valores e falên-
cia de valores bíblicos e morais, não 
há porque mergulhar-se neste mar de 
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incertezas e abandonar o porto segu-
ro da Palavra de Deus, apenas porque 
é moda ser mulher “moderna”. Você 
mulher cristã, pode ser moderna, in-
teligente, eficiente e respeitada sem 
abandonar o ministério sagrado de 
ser mãe e serva de Deus. 
 A presença da mulher e mãe, 
sábia e virtuosa, se faz necessária 
para manter sempre acesa a lâmpada 
das virtudes e do ensino no seio fa-
miliar.
 Louvamos a Deus por tantas 
mulheres e mães que não apagam a 
sua lâmpada, mas a mantém acesa e 
com brilho contagiante da graça de 
Deus. 
 Com vida de oração e leitu-
ra da Palavra de Deus, estão sempre 

atuantes e cheias de vida para ver sua 
família perseverante na obra do Se-
nhor Jesus. Deus abençoe estas luzes 
acesas em nossas famílias, que são o 
reflexo da luz de Cristo em nossos la-
res.
 Queridas mães, eu sei que vo-
cês dormem de noite, mas continuem 
vigiando e irradiando a luz dos valo-
res da Palavra de Deus, não deixem 
essa luz apagar nos seus lares. Deus 
deu a vocês uma sagrada missão. Ele 
lhes dará também sabedoria e forças 
para as cumprirem. Confiem nele! 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MAIO
Culto dos Mártires

 (Culto especial - UMP)
Aniversário da Igreja

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

11/05

24 a 26/05

19h30’

**

JUNHO
SAF - Bazar Missionário

Conferência Fiel de Jovens

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

15/06
20 a 23/06

**
**

O Pr. Ildemar convoca os membros do Con-
selho para reunião nesta próxima terça-feira 
dia 14/05 ás 18h, para a sua reunião mensal. 
Os membros que tiverem algum assunto a 
apresentar ao Conselho pode procurar um dos 
presbíteros, pastores ou entregar na secretaria, 
até terça-feira ás 12h.

Dias 24 a 26 de maio estaremos comemoran-
do 68 anos de organização Eclesiástica de nossa 
Igreja. Teremos uma série de conferências com o 
Rev. Ludgero Bonilha Morais de Belo Horizonte. 
Programação:
Sexta-feira: 24/05 - Culto de abertura as 19h30m
Sábado: 25/05 - Culto de gratidão às 19h30m
Domingo: 26/05 - Escola Dominical às 9h (com 
almoço após a EBD)
- Culto de encerramento: 19h
Convidamos a todos para este momento especial 
de aniversário de nossa igreja

CAMPANHA DO AGASALHO 
Ajude a aquecer uma família 
no inverno desse ano.Nossa 
meta é ajudar famílias carentes 
de nossa cidade, para isso, es-
taremos recebendo até junho, 

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

ANIVERSÁRIO DA IGREJA

Iniciamos uma nova série de estudos que tratará o 
tema “Seitas e Heresias”. É uma oportunidade de nos 
aprofundarmos na Palavra de Deus . As aulas ocor-
rem toda quarta-feira, às 19h30m. Participe!

ESTUDOS DE QUARTA-FEIRA

REUNIÃO DO CONSELHO



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

12/05 - Rosicler Pereira - 99606-0431
13/05 - Paulo da Silva - 99243-6565
14/05 -  Ana Beatriz Pedroso da Silva - 99800-3843
15/05 - Eulália Maria de Souza Lopes - 99976-2848

     - Levi Roque Ribeiro - 99909- 0027
16/05 - Rev. Ildemar de Oliveira Berbert - 99971-4745

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 Conselho missionário expressa sua gratidão a 
Deus pela vida da SAF da Igreja, através da Ofici-
na Dorcas, que doou o datashow para o projeto do 
CEBIPAM. O Pr. Ildemar foi o portador da doação. 
Durante a semana de treinamento 42 alunos partici-
param do projeto, em Benjamin Constant, na divisa 
do Brasil com o Peru. É o evangelho avançando pelo 
Alto Amazonas. Pedimos à igreja que continue con-
tribuindo para missões e orando pelos missionários 
nos campos.

Nosso carinho a todas as 
mães pelo seu dia. As mães
cristãs são mães amadas e 
honradas dentro de nossos
lares. Mães que oram pelas fa-
mílias. Mães que se dedicam 
em sua função. Mães que não 
somam esforços para ver os 

filhos caminhando pelas veredas de Cristo. Quere-
mos dizer a todas as nossas mães que nós as amamos.

“Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu a 
petição que eu lhe fizera”. I Sm 1.27 O Projeto ANA 
tem por objetivo principal conscientizar, despertar e 
estimular as auxiliadoras presbiterianas a orar indi-
vidual e diariamente por seus filhos de oração. Mãe, 
ore por seu filho! Se você não conhece este projeto 
venha e participe conosco. Toda terça - feira às 19h, 
na igreja.

Hoje é dia de entrega dos dízimos e ofertas. Deus estabe-
leceu o Dízimo quando Abraão voltou 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 relaciona-
mento 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 os irmãos que estamos recebendo as 
doações para o Bazar Missionário. Aqueles  que tiverem 
seus donativos (roupas, sapatos, agasalhos,  roupas de 
cama, utensílios entre outros) podem estar entregando 
na secretaria da igreja. Mais informaçõe com a Cláucia  
(99291-5926) .

No próximo domingo, pela manhã teremos 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.

CONFERÊNCIA FIEL DE JOVENS

PROJETO ANA

DÍZIMOS E OFERTAS

OFERTAS

CEBIPAM – NOTA DE AGRADECIMENTO

FELIZ DIA DAS MÃES

CEIA DO SENHOR

SAF - BAZAR MISSIONÁRIO

A UMP estará vendendo pizzas no valor de R$ 15,00 
a unidade, que serão entregues no dia 09/06. Pedimos 
o auxílo dos irmãos para estarem contribuíndo co-
nosno. A verba arrecadada, será utilizada para suprir 
despesas dos jovens que participarão da Conferência 
Fiel de Jovens 2019. “Cada um contribua segundo tiver 
proposto no coração , não com tristeza ou por necessida-
de; porque Deus ama quem dá com alegria” 2 Co 9:7



Culto de gratidão -  Dia das mães, 
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor” (Js.24:15)

- Prelúdio: “Por minha boa mãe”  - Adolescentes
I. O meu coração se regozija no Senhor
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: I Sm.2:1-11 (responsiva)
- Hino: “Amor no lar” nº 395 HNC 
II. Deus, perdoe minha família!
- Leitura Contínua das Escrituras – Os.11
- Cântico: “Se confessarmos os nossos pecados” (instrumental)
- Oração de confi ssão de pecados
- Hino: “Necessidade” – n º68 HNC (marcha dos dízimos 
e ofertas)
- Cânticos de Louvor (M.M)
- Apresentação musical e oração com as crianças 
III. Eu Sou Jesus, a quem tu persegues...
 - Edifi cação da Palavra de Deus – At.9
- Oração Pastoral - gratidão a Deus pelas mães 
- Benção Apostólica
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana
“Os maridos amem suas esposas, as esposas sejam submissas 
aos seus maridos, os fi lhos obedeçam a seus pais e os pais não 
provoquem os fi lhos à ira. Enchei-vos do Espírito! Leve sua fa-
mília a um de nossos grupos familiares esta 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 FAMILIARESAGENDA MAANAIM

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

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

Hoje: Edi e Lenice                    Próximo: Roseli e Maria

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

Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia:  Presb. José Nelvo
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson /Liturgia: Presb. Milton

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

Berçário I Templo: Joice 
- Próximo: Sônia
Berçário II: Deise, Caroline e Roberta
Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 ano: Th ais e Karine 
Próximo: Karlla e Ana Laura
4 a 6 anos: Elaine, Jeff erson e Munique
Próximo: Andressa e Meire 
Próximo: 7 a 10 anos: Lucas  
- Próximo: Madalena

Manhã: Mariana                 Noite: Mariana

Segunda-feira -Tempo de Bênção - Rev. Ildemar 
                            - Líder: Eliberto

10 e 11/05 - FOCAMS                  12/05 - Simone      
18/05 - Escola Erasmo Braga       19/05 - UPM       

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 13: O Evangelho Muda Minha 

Família – Parte 3 
(Baseado o cap. 2 do livro “O Significado 

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

Texto Básico: 2 Co. 5.15: “E ele morreu por 
todos para que os que vivem não vivam mais 
para si mesmos, mas para aquele que por eles 
morreu e ressuscitou”

De acordo com a Bíblia, a essência do pe-
cado reside em vivermos para nós mesmos, 
e não para Deus e para as pessoas ao nosso 
redor. Por isso Jesus pode resumir a Lei, isto 
é, toda a vontade de Deus para nós, em dois 
grandes mandamentos: amem a Deus e vi-
vam para ele em vez de viverem para si mes-
mos, e amem os outros e considerem as ne-
cessidades deles antes das suas: Mt. 22.37-40.

 Todos precisam ser tratados com 
bondade e respeito, especialmente os que fo-
ram feridos, pois são extremamente sensíveis 
a qualquer indelicadeza. Entretanto, todos 
precisam ser desafiados a enxergar que seu 
egocentrismo não foi causado pelas pessoas 
que os magoaram; foi apenas agravado pelo 
abuso. E precisam fazer algo a esse respeito, 
pois, do contrário, permanecerão profunda-
mente infelizes para sempre. Na cultura oci-
dental de hoje, você decide se casar porque 
se sente atraído por outra pessoa. Acredita 
que ela é maravilhosa. Passado um ou dois 
anos, ou mesmo um mês ou dois, três coisas 
costumam acontecer. Primeiro, você come-
ça a descobrir o quão egoísta a pessoa ma-
ravilhosa é. Segundo, você descobre que a 
pessoa maravilhosa está passando por uma 
experiência parecida e começa a lhe dizer 
o quão egoísta VOCÊ É. Terceiro, embora 
você reconheça em parte que é egoísta, chega 
à conclusão de que o egoísmo do seu cônjuge 
é mais problemático do que o seu. Trata-se 
de uma ocorrência comum, especialmente se 
você acha que teve uma vida difícil e sofreu 
muito. Você pensa com seus botões: “Con-
cordo que não devo agir dessa maneira, mas 
você não me entente”. Nossa bagagem de so-
frimento nos faz minimizar a gravidade do 
nosso próprio egocentrismo. Muitos casais 
chegam a esse ponto num período relativa-
mente curto.

 O que fazer quando isso acontece? 
Há pelo menos dois caminhos a seguir. Pri-
meiro, você pode concluir que sua bagagem 
de sofrimento é mais fundamental que seu 
egocentrismo e decidir que, se seu cônjuge 
não entender seus problemas e não cuidar 
de você, a relação não vai dar certo. Claro 
que provavelmente seu cônjuge não fará isso, 
especialmente se estiver pensando a mesma 
coisa a respeito de você! O que acontece na 
sequência é um distanciamento emocional e, 
quem sabe, uma melhora nas relações diplo-
máticas ou um cessar fogo depois de demo-
radas negociações. Forma-se um acordo tá-
cito para não falar sobre certos assuntos. Há 
coisas que seu cônjuge faz e que você detesta, 
mas você para de se queixar delas desde que 
ele não se queixe das coisas que ele detesta 
em você. Ninguém faz mudanças visando ao 
bem do outro; é apenas um contrato em que 
uma parte dá exatamente na mesma medida 
em que recebe. Casais que adotam esse tipo 
de relacionamento podem parecer bem casa-
dos há cinquenta anos, mas quando chegar a 
hora de tirar a foto de bodas de ouro, o beijo 
será forçado.

 A alternativa para esse “casamen-
to de trégua” é tomar a decisão de conside-
rar seu próprio egocentrismo um problema 
fundamental e tratá-lo de modo mais sério 
do que trata o egocentrismo do seu cônjuge. 
Por quê? Só você tem completo acesso a seu 
egoísmo e só você é inteiramente responsá-
vel por ele. Portanto, cada cônjuge deve levar 
a Bíblia a sério e assumir o compromisso de 
“entregar-se a si mesmo”. Deve parar de in-
ventar desculpas para o egoísmo e começar a 
arrancá-lo pela raiz que ele lhe é revelado. Se 
cada um dos cônjuges disser: “Vou tratar do 
meu egocentrismo como o principal problema 
do casamento”, terão a perspectiva de um ca-
samento excelente. 

Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Por que o “acordo diplomático” não é a 

melhor solução para resolver diferenças?
• Quais as principais desculpas que apre-

sentamos para não tratar nosso egoísmo?


