
 É um desejo comum dos pais 
crentes ver toda a sua famí-

lia na igreja. Muitos pais lutam por isto, 
outros já se entregaram e se acomoda-
ram na vida cristã, aceitando a ideia de 
que não terão a sua família toda na pre-
sença do Senhor. Mas não podemos nos 
entregar sem lutas.
 Noé recebe ordens de Deus para 
ele e sua família toda entrar na arca e 
não sofrer o juízo de Deus que viria 
sobre aquela geração. Que alegria teria 
Noé dentro da arca se sua família tivesse 
sido destruída pelo dilúvio? Muitos pais 
sofrem certa agonia espiritual de estar 
na igreja, na presença do Senhor e não 
ter seus filhos ao seu lado. Nossos esfor-
ços devem ser constantes nesta área da 
vida cristã. O Juízo de Deus virá sobre 
esta geração e precisamos salvar a nossa 
família.
 Noé não entrou sozinho na arca. 
Ele levou sua esposa, seus três filhos 
e suas três noras. Toda a família. Nin-
guém ficou para trás. Todos sobrevive-
ram ao dilúvio. A arca da salvação foi o 
ambiente da família de Noé. O exemplo 
de Noé nos inspira e nos motiva a lutar-
mos pela nossa família. Nosso sucesso 
será um fracasso se não conseguirmos 

salvar a nossa casa. Nossos filhos e fa-
miliares valem mais do que qualquer ri-
queza desta vida.
 Algumas orientações bíblicas 
para a salvação de nossa família:
1. O reino de Deus tem que estar em 
primeiro lugar em nossa casa
 A Bíblia nos ensina a buscarmos 
em primeiro lugar o reino de Deus e a 
sua justiça, que as demais coisas nos se-
rão acrescentadas. Se você quer a sua fa-
mília na igreja e na presença do Senhor, 
busque em primeiro lugar os interesses 
do reino de Deus em sua casa. Mostre 
aos seus filhos que nada nesta vida com-
pensa o naufrágio da fé. Leia a Bíblia e 
ore com eles regularmente. Deixe claro 
que a nossa vida pertence a Deus e Ele 
tem a prioridade dela.
2. Esforce por levá-los aos cultos regu-
larmente
 Noé foi convocado a entrar na 
arca com toda a sua família. É dever dos 
pais crentes se esforçarem por levar toda 
a sua família aos cultos e envolvê-los na 
obra do Senhor. Estar no culto é estar 
na presença do Senhor e a consciência 
humana em muitos momentos quer fu-
gir da presença do Senhor. É uma dura 
batalha espiritual estar nos cultos. Sem-
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QUERO MINHA FAMÍLIA NA IGREJA
“DEPOIS DISSO, O SENHOR DISSE A NOÉ: ENTRA NA ARCA, TU E TODA A TUA FAMÍLIA, POIS 

TENHO VISTO QUE TU ÉS JUSTO DIANTE DE MIM NESTA GERAÇÃO” GN.7:1



pre haverá um motivo carnal e satânico 
para se ausentar da presença do Senhor. 
Sejam zelosos, o Dia do Senhor deve ter 
prioridade na agenda da sua família.
3. Não desista de sua casa por que os 
dias são maus
 Os dias de Noé foram marcados 
por violência e imoralidade. Não era 
nada fácil manter os filhos no temor do 
Senhor. Esse pregoeiro da justiça não 
desprezou a sua casa. A pregação do 
Evangelho é uma tarefa de perseverança. 
Deus abençoou a Noé e toda a sua casa. 
Entraram na Arca da salvação, onde ha-
via vida. Fora da arca a morte reinou. 
Não desista de lutar por sua família por-
que os nossos dias são maus. Mas lem-
bre-se que maior é o que está em nós do 
que o que está no mundo. 

 Quero minha família na igre-
ja. Este é o seu desejo sincero diante 
de Deus? Busque ao Senhor. Preserve 
um exemplo de oração e dedicação ao 
Senhor dentro de seu lar. Ore por sua 
família. Dedique esforço por sua casa. 
Não fale mau da igreja na família. Sai-
ba que o inimigo de nossas almas deseja 
enfraquecer o coração de nossos filhos 
para vê-los longe dos caminhos do Se-
nhor. Lembre-se que Deus é o refúgio da 
Família e sempre proverá o livramento 
para os que o temem. 
 Deus abençoe a sua família com 
as bênçãos espirituais e eternas.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MAIO
Aniversário da Igreja

Jantar do Dia dos Namorados

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

24 a 26/05
12/06

**
20h

JUNHO
SAF - Bazar Missionário

Conferência Fiel de Jovens

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

15/06
20 a 23/06

**
**

O Conselho da IP Dourados esteve reunido na última terça-feira, dia 14, e comunica à igreja suas decisões, a saber:
- Concedeu transferência aos irmãos Adair Silva e Meire Diana para a IP Central de Campo Grande;
- Solicitou a transferência de Thiago V. Brito junto à 1ª IP de Roraima;
- Recebeu, analisou e aprovou relatório financeiro referente a abril/2019;
- Recebeu ofício da Mesa diretora da Congregação Presbiterial de Caarapó e iniciou as tratativas sobre a possibili-
dade da mesma vir a se tornar congregação da IP Dourados;
- Recebeu ofício do Rev. Evandro solicitando a transferência de seu presbitério de origem para o Presbitério de 
Dourados e resolveu encaminhar o pedido ao PRDO;
- Recebeu ofício da Junta Diaconal prestando contas da campanha de arrecadação para compra de prótese orto-
pédica para jovem da igreja. Toma conhecimento e louva a Deus pela iniciativa.
- Toma conhecimento das programações de aniversário da Igreja, cujo pregador será o Rev. Ludgero Bonilha 
Morais, conforme aviso no corpo do boletim;
- Agenda Rev. Wanderson: toma conhecimento e autoriza a ausência do Rev. Wanderson nas seguintes datas: 5 a 
11 de JUNHO (Palestras na Semana Teológica em Barreiras/BA), 20 a 23 de Junho (Conf. Fiel de Jovens), 1 a 20 
de Julho (período de férias);
- Agenda Rev. Ildemar: Estará ausente dos dias 25 a 30 de julho (compromisso familiar);
- Marcou a próxima reunião do conselho para o dia 7 de Junho, às 19h
- Em virtude da mudança no calendário escolar, mudou a data da EBF para os dias 10 a 12 de julho de 2019;
- Recebeu ofício da Secretaria Executiva do PRDO, convocando para reunião extraordinária do Presbitério que 
será realizada no dia 01/06/19, nas dependências da Escola Presbiteriana Erasmo Braga;
- Recebeu ofício da Secretaria Executiva do PRDO, informando a data limite para as igrejas se posicionarem 
quanto ao pastorado 2020:31/07/19. Toma conhecimento e inicia as trativas a respeito.

RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA IGREJA



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

19/05  - Thayná Cristina Stofel Andrade - 981504567
- Vitor Bacchi de Faria Reis - 99971-4558

20/05  - Ana Carolina Lange da Silva - 99142-8469
21/05  - Vanessa d. S. Dantas Meichtry - 99633-1791
22/05 -  Claudete V.  Dalla Vechia Cardoso - 99901-7384                             

         - Tiago Vargas Mantuani - 99857-5257

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)

Nosso carinho aos jovens de nossa Igreja. São filhos 
da aliança. Amados pela família e pela igreja. Os pais 
oram por estes filhos todas as terças feiras as 19h na 
igreja. Jovens, a vida de vocês está regada de oração. 
Mas vocês precisam desenvolver um relacionamen-
to pessoal com Deus. A oração, a leitura da palavra e 
a frequência aos trabalhos da igreja os ajudarão nesta 
jornada. Deus abençoe vocês. Esta igreja os ama!

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) .

CONFERÊNCIA FIEL DE JOVENS

OFERTAS “FIEL DE JOVENS”

SAF - BAZAR MISSIONÁRIO

JANTAR DO DIA DOS NAMORADOS

Uma comissão liderada pelo Dc. Jander, estará ven-
dendo pizzas no valor de R$ 15,00 a unidade, que serão 
entregues no dia 09/06. Pedimos o auxílo dos irmãos 
para estarem contribuíndo conosno. A verba arreca-
dada, será utilizada para suprir despesas dos jovens que 
participarão da Conferência Fiel de Jovens 2019. 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 21/05, a Srª Th amar Bispo Romualdo, 
às 15h, na Rua Takao Massago nº 620, Bloco E, 
Ap 201, Vila Toscana. Conheça o trabalho des-
te ministério, que tem levado consolo aos lares 
dos irmãos idosos da igreja. Participe!

Na próxima semana, dias 24 a 26 de maio esta-
remos comemorando 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
Após a EBD teremos um delicioso almoço. Os 
convites já estão à venda, no valor de R$ 10,00 e 
crianças até 7 anos não pagam. Adquira seu in-
gresso na secretaria da igreja ou com a diaconia.
- 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 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

ANIVERSÁRIO DA IGREJA

A Presidente da SAF,  vem em nome de todas as 
mães da igreja, agradecer de todo o coração, a todos 
que estiveram envolvidos e trabalharam no jantar 
para as mães. Que o Senhor Jesus continue abenço-
ando a cada um de vocês.

Hoje o Rev. Evandro estará pregando e levando a 
Ceia  para os irmõs da Congregação Vila Vieira da 
Igreja Presbiteriana de Ebenézer.

No dia 12 de junho,  o Ministério de Casais promo-
verá o Jantar do Dia dos Namorados, que ocorrerá 
às 20h no Salão Social da Igreja. Valor de R$ 100,00 
por casal. Vagas limitadas!

NOTA DE AGRADECIMENTO

AGENDA PASTORAL

VASO NOVO

DIA DO JOVEM PRESBITERIANO



Atos 10: “O Centurião Cornélio”
“D’Ele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio 
de seu nome, toque aquele que n’Ele crê recebe remissão de 

pecados”. At. 10.43

Prelúdio Instrumental: Piano
I) Leitura Bíblica: Atos 10.34-36
II) Cântico: Ministério de Música
III) Oração de Louvor e Adoração
IV) Hino: “A Porta da Salvação”, nº 94 HNC
V) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: Oseias 11
 b. Piano Instrumental: Hino “União com Deus”, 
nº 116 HNC
 c. Oração Audível
VI) Momento dos Dízimos e Ofertas Missionárias
 a. Leitura Bíblica: Isaías 55.1-3
 b. Hino “Maravilhas Divinas” nº 33 HNC
 c. Oração com o diácono 
VII) Cânticos (M.M.)
VIII) Oração com as crianças
IX) Exposição Bíblica:
 a. Atos 10.23.48
X) Hino “Refúgio Verdadeiro” nº 145 HNC
XI) Oração Pastoral 
XII) Bênção 
XIII) 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. Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev.  Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Roseli e Maria                Próximo: Mary e Milton

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

Mensagem: Rev.Wanderson / Liturgia:  Presb. Reneval
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ludgero / Liturgia: Presb. Rogério

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

Berçário I Templo: Sônia - Próximo: Joice
Berçário II: Zelma e Jivanete
Próximo: Cláudia e Marinês
02 a 03 ano: Karlla e Ana Laura
Próximo: Érica, Carolina e Fábio
4 a 6 anos: Andressa e Meire 
Próximo: Cláudia, Jeff erson e Munique
Próximo: 7 a 10 anos: Madalena  - Próximo: Nelvo

Manhã: Lorrainy                Noite: Lorrainy

Segunda-feira -Tempo de Bênção: Rev. Wanderson
                            - Líder: Eliberto
                            - Tempo de Semear e Colher: Rev. Evandro
         - Líder: Fernado 

18/05 - Escola Erasmo Braga       19/05 - UMP
01/06 - Fábio Ribas                        08/05 - Reneval       

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 14: O Evangelho Muda Minha 

Família – Parte 4 
(Baseado o cap. 2 do livro “O Significado 

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

Texto Básico: Efésios 5.21
Nem sempre os dois cônjuges estão dis-

postos a tratar seu egocentrismo. Às vezes 
apenas uma das partes está disposta a fazê-
-lo. Saiba que o processo de cura pode ser 
iniciado mesmo assim. Com o passar do 
tempo, sua atitude e comportamento come-
çam a abrandar seu cônjuge. Ele percebe seu 
esforço e torna-se mais fácil ele reconhecer 
seus próprios erros, pois a parte madura não 
os ressalta o tempo todo. Portanto, se os dois 
resolverem tratar seu egoísmo e ministrar 
um ao outro, a perspectiva para o casamen-
to é excelente, porém, mesmo que apenas 
uma parte decida “se tratar”, ainda é possível 
a cura de ambos. O cristianismo ensina que, 
em Cristo, nossas necessidades são supridas, 
inclusive a cura para os nossos relacionamen-
tos. Quem para de se concentrar no quanto 
é infeliz descobre que sua felicidade está au-
mentando. É preciso perder a si mesmo para 
encontrar a si mesmo.

 Paulo afirma no versículo do tex-
to básico que devemos nos sujeitar uns aos 
outros no temor de Cristo ou, numa melhor 
tradução, por temor a Cristo. Mas, por que o 
temor a Cristo é chave? Vejamos.

 No Antigo Testamento, o temor do 
Senhor é associado a grande alegria (Pv. 
28.14). Como é possível viver em constante 
temor e ser feliz? Talvez uma passagem ainda 
mais surpreendente seja o Salmo 130.4: “mas 
o perdão está contigo, para que sejas temido”. 
Ou seja, o perdão aumenta o temor ao Se-
nhor! Outras passagens dizem que podemos 
ser instruídos e crescer no temor do Senhor 
(2Cr. 26.5; Sl 34.11), que o temor é caracteri-
zado por louvor, espanto e deleite (Sl. 40.3, Is 
11.3). 

 Na Bíblia, “temer” significa ser so-
brepujado, ser dominado por algo. Temer o 
Senhor é ser tomado de espanto diante da 
grandeza de Deus e de seu amor. Significa 

que, por causa de sua santidade resplande-
cente e de seu amor magnífico, você o con-
sidera “terrivelmente belo”. Por isso, quanto 
mais experimentamos a graça e o perdão de 
Deus, mais sentimos reverência que nos faz 
estremecer e mais nos maravilhamos diante 
da grandeza de tudo o que é e fez por nós. Te-
mê-lo significa curvar-se diante dele, admi-
rados por sua glória e beleza. Paulo diz que 
o amor de Cristo nos motiva (2Co. 5.14). O 
que motiva e impele você mais do que qual-
quer coisa? O desejo de sucesso? A busca por 
algum tipo de realização? A necessidade de 
provar quem você é para seus pais? A ne-
cessidade de ser respeitado por seus iguais? 
Você é motivado em grande parte pela raiva 
que sente de uma ou mais pessoas que o pre-
judicaram? Paulo diz que, se qual uma dessas 
coisas exerce influência mais forte sobre sua 
vida do que o amor de Deus, então você não 
é capaz de servir a outros de modo abnegado. 
Somente o temor do Senhor Jesus nos liberta 
para servirmos uns aos outros. 

 Assim, você entende por que, ao fa-
lar de casamento, Paulo insta seus leitores a se 
sujeitarem uns aos outros “no temor de Cris-
to”? Frequentemente entramos no casamento 
motivados por medos, desejos e necessidades 
dos mais diversos tipos. Se eu tiver a expecta-
tiva de que meu casamento preencha o vazio 
espiritual do tamanho de Deus no meu cora-
ção, não serei capaz de servir a meu cônjuge. 
Somente Deus pode preencher esse espaço 
que é do tamanho D’Ele. Enquanto Deus não 
ocupar o devido lugar em minha vida, estarei 
sempre me queixando de que meu cônjuge 
não me ama, não me respeita e não me apoia 
como deveria. 

Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

• Quais as consequências que uma má 
compreensão do “temor do Senhor” pode 
trazer à minha vida espiritual?

• Por que, qualquer outra motivação que 
não seja o temor do Senhor não será eficaz 
para restaurar relacionamentos?


