
 200 crianças cantando felizes, 
aprendendo as histórias bíblicas, 

assistindo teatro, desfrutando de deliciosos 
lanches, brincando na quadra, desenhando 
os personagens das histórias e desfrutando 
de boa comunhão. 
 60 irmãos se dedicando a esta tare-
fa. Adultos, jovens, adolescentes e juniores. 
Verdadeiros missionários e servos de Deus. 
Assim foram os 04 dias de Escola Bíblica de 
férias. Uma experiência ímpar para a equi-
pe e para as crianças. Deus seja louvado!
 “Mãos à obra” foi o tema. Serviu 
para ensinar a história das ações de Deus 
narradas no livro de Neemias. O teatro 
muito bem apresentado pelos juniores aju-
dou a ilustrar a história.
 Conheça um pouco do conteúdo 
de nossa EBF. Neemias foi copeiro de Arta-
xerxes (Rei Persa) que, com o apoio do rei, 
liderou um grupo de judeus que voltou do 
cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Nee-
mias tornou-se governador e realizou uma 
grande reforma: a reconstrução dos muros 
de Jerusalém. Era um homem de habilidade, 
coragem e ação. Em tudo dependia de Deus, 
a quem constantemente recorria em ação.
 As crianças puderam aprender a 
história desse homem que Deus usou para 
reconstruir Jerusalém. Aprenderam quatro 
importantes verdades a respeito dos feitos 

de Deus na reconstrução dos muros de Je-
rusalém.

1. Deus nos chama – Deus cha-
mou Neemais para reconstruir os muros de 
Jerusalém. Deus chama você hoje para ser 
um agente do reino de Cristo na terra. As-
sim como Deus chamou Neemias ele chama 
homens e mulheres hoje para fazer parte do 
seu povo e ser uma testemunha dele na ter-
ra. Você se vê como um escolhido de Deus 
para esse tempo? 

2. Deus nos dá disposição – Nee-
mias chegou em Jerusalém e reuniu o povo 
para trabalhar com disposição e alegria na 
reconstrução dos muros da cidade. O povo 
trabalhou como se fosse o próprio Deus em 
pessoa que estivesse ali dando as ordens. 
Até os inimigos ficaram admirados como 
construíram tão depressa o muro. Aqueles 
que Deus chama para a sua obra deve tra-
balhar com disposição, alegria e dedicação. 
Você trabalha assim na obra de Deus? Serve 
com alegria?
 3. Deus nos dá perseverança – Ne-
emias e o povo sofreram perseguições, mas 
Deus usou esses momentos difíceis para 
ajudar o seu povo a perseverar e confiar nele 
de todo o coração. Assim também nós de-
vemos trabalhar com perseverança. Sempre 
surgirão os inimigos para perturbar a obra 
de Deus nesta terra. Não olhe para o inimi-
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go, olhe para Deus e o que Ele te mandou 
fazer. Enquanto você cuida do obra de Deus, 
Deus mesmo vai cuidar de suas coisas. Você 
confia em Deus? É perseverante? Qual o seu 
desafio nestes dias?
 4. Deus nos restaura – Neemias li-
derou não somente a restauração dos mu-
ros, mas também a restauração espiritual do 
povo de Deus. Deus restaura vidas. Deus é 
restaurador. Se você estiver triste ou enfren-
tando lutas. Saiba que você está agora diante 
de Deus e que Ele restaura o coração do seu 
povo. Você e seu lar estão precisando de res-
tauração? 

 Mãos à obra é um estilo de vida 
para aquele que confia no Senhor. As crian-
ças amaram a EBF. O pastor palhaço. O te-
atro. O lanche. Aprenderam estas verdades 
e a desenvolveram uma experiência mara-
vilhosa com Deus. Aprenderam que Deus 
nos enviou o seu Filho para restaurar o seu 
povo. Ele é o nosso restaurador e libertador.
Então, que Deus nos ajude sempre a termos 
às “mãos à obra”! 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

JULHO
Dia do Adolescente 

Presbiteriano

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

13/07 19h
AGOSTO

UMP - IV Semana Teológica

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

02 a 03/08 **

NOTA DE AGRADECIMENTO

REUNIÃO DO CONSELHO
Estão abertas as inscrições para a IV Semana Teo-
lógica, que acontecerá nos dias 02 e 03/08, nas de-
pendências da igreja. O preletor será o Dr. Marcos 
Eberlin, que tratará o tema “Fomos Planejados?”, 
o qual pretente abordar como a fé e a ciência não 
são opostas entre si, podendo ambas caminharem 
juntas. As inscriçãos são limitadas e podem ser 
realizadas até o dia 29/07, pelo site: https://forms.
gle/593Xc8NB1dtRagUo9. O valor é de R$ 15,00 
por pessoa e crianças de até 10 anos não pagam, 
porem, é nessário que façam a inscrição, pois, terá 
uma programação especial para elas. O evento é 
aberto a toda a igreja não apenas para os jovens. 
Participem! 

O Pastor convoca todos os membros do Con-
selho para reunião nesta terça-feira, dia 09/07, 
às 18h na sala do Conselho. Os membros que 
tiverem algum assunto a ser levado ao conselho
podem procurar um dos Presbíteros, ou deixar
na secretaria da igreja, até às 12h da Terça.

IV SEMANA TEOLÓGICA

Comunicamos que houve mudança na data de 
realização do Bazar, o qual, ficará para o segun-
do  semestre, pois, não foi possível a realização 
do mesmo. A data ainda não está definida, mas 
continuaremos recebendo doações.

BAZAR MISSIONÁRIO

Graças a Deus e todo louvor a Ele!!!!!Agradecemos a todos que trabalharam e nos ajudaram na EBF. 
Foi maravilhoso! 200 crianças! Agradecemos à Equipe de decoração e confecção de material que 
preparou tudo com muitos dias de antecedência. O teatro contou com uma equipe responsável e 
prendeu a atenção das crianças. O louvor com o Modestinho (Rev. Evandro) e equipe foram muito 
bem. A Palavra de Deus foi memorizada pelas crianças. Lanche gostoso e farto.  Professores e equipe 
capacitados e preparados em cada oficina – história, criatividade, brincadeiras e atividades. Seguran-
ça e proteção nos portões da igreja. Recepção procurando atender da melhor maneira a todos, pois 
se recebêssemos todas as crianças o número chegaria a quase 300. Aos monitores – pré-adolescentes, 
adolescentes e jovens. Graças a Deus pela coordenadora geral Líbia. Aos pais que confiaram no tra-
balho realizado em nossa igreja. E às crianças que estiveram conosco estes 4 dias de EBF. Agrade-
cemos o apoio da Junta Diaconal, do Conselho da Igreja, do Rev. Ildemar por sempre valorizar o 
trabalho com as crianças, agradecemos aos funcionários da igreja que nos apoiaram e a todos os 
irmãos que nos ajudaram, doaram dinheiro para o lanche e oraram por esse trabalho. 

Coordenadores da Escola Bíblica de Férias. 



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

07/07 - Danielle A. Macena Anastácio - 99631-2030
 - Flávia Silveira Nikolic Neto - 98120-9510
- Leonardo Pires Bonatto - 3423-1864

08/07 - Érica Patrícia M. d. Avelino Silva - 99855-7796
   - Cleiton Ferreira Maciel Brito - 99617-4939
   - Joice Mara Lange Ferreira - 99962 6023
   - Marinês Lange da Silva - 99971-0170

09/07 - Luís Maurício Vitro - 99995 8055
10/07 - Carlos Alberto R. M.  Júnior - 99939-1050

- Claudio Luiz Andreatta - 99286-1977
11/07 - Andréia Irala de Almeida Alves - 99988-3793

   - Maria Carolina Frost M. Vieira - 99260-0989

As SAFs estão vendendo pizzas 
de calabresa no valor de R$25,00 
cada. Contamos com a ajuda e a 
colaboração dos irmãos na com-

pra das pizzas. O dinheiro arrecadado será utiliza-
do para efetuar o pagamento do ônibus, para En-
contro Regional em Cuiabá, que ocorrerá nos dias 
30/08 a 01/09. Os ingressos podem ser adquiridos 
com a Roseli ou Diana. As pizzas serão entregues 
no dia 13/07 das 14 às 16h, aqui na Igreja.

A Guarda Mirim realizará no 
dia 13/07 uma Pastelada. Serão 
vendidos pastéis fritos na hora e 
também para fritar em casa, no 

valor de R$2,00 cada. Local: Rua José Roberto 
Teixera, Jardim Flórida, no Seleta. Horário: 14h 
às 18h. Ingressos à venda na secretaria da igreja. 

LIVROS À VENDA

AVISO UCP E UPJ

O Rev. Wanderson está em gozo de férias e re-
tornará as atividades no dia 20/07. 

AGENDA PASTORAL 

PASTELADA DA GUARDA MIRIM

PROJETO JÓ

o Sínodo de Mato Grosso do Sul (S.M.S) estará 
reunido nos dias 12 e 13 de Julho nas dependên-
cias da Igreja Presbiteriana do Bairro Amambaí, 
em Campo Grande. Rev. Ildemar participará da 
reunião juntamente com os demais representan-
tes do PRDO. 

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos fi lhos, terça-feira dia 09/07 
às 19h30m na igreja. Assuma o Compromisso de 
juntamente, com outros pais,orar por sua família e 
lembre- se: “Se não orarmos por nossos fi lhos, quem 
há de fazê-lo?”

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 memó-
ria de mim” Lc 22.19b.

Faleceu no dia 01/07, a senhora Reacilva Stein Ar-
ruda, filha de Acácio Arruda e Adelaide Stein. Nas-
cida em Dourados, cabeleireira há quase 60 anos, 
deixou duas filhas e quatro netos aos seus 73 anos.  
A Igreja expressa suas condolências à família.

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.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO S.M.S

DIA DO ADOLESCENTE PRESBITERIANO 

CEIA DO SENHOR

 SAF - VENDA DE PIZZAS DE CALABRESA

NOTA DE FALECIMENTO

A UPA estará comemorando neste sábado, 
13/06 às 19h, o Dia do Adolescente Presbiteria-
no com um delicioso hambúrguer. Contamos 
com a presença de todos os adolescentes. O va-
lor é de apenas R$ 15,00 por pessoa. Confi rme 
sua presença com a Lorrainy (99656-5476) e 
Venha participar conosco!

Comunicamos que a UCP e UPJ entraram em 
recesso. A UCP retornarão as atividades no dia 
27/07 e a UPJ no dia 03/08. 



Culto de Louvor e adoração 
ao nosso Trino Deus – A Ceia do Senhor!

- Prelúdio: Coral da Igreja

I. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia!
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Sl.138
- Hino: “Glória e coroação” - nº 52 HNC

II. Nós, porém, temos a mente de Cristo
- Leitura continuada das Escrituras: I Co. 4
- Oração de Confi ssão

III. Andai em amor, como Cristo vos amou 
- Leitura: Mc.14:22-26
- Hinos: “União com Deus” nº 116 e “Súplica do 
Redimido” nº 97 - HNC
- Cânticos de Louvor (M.M) com entrega dos 
Dízimos e ofertas
- Oração com as crianças

IV. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós...
 - Mensagem da Palavra de Deus - (At.15)
- Hino: “Oração por proteção” – nº 86 - HNC
- Oração Pastoral - gratidão a Deus
- Benção Apostólica
- 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. Ildemar
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar 

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

Hoje: Milton e Mary                  Próximo: Reneval e Ana

Piano - Manhã: E. de Louvor      Piano - Noite: Lenita
Vocal - Manhã: E. de Louvor       Vocal - Noite: Cenilse

Mensagem: Rev. Ildemar  /  Liturgia: Presb. José Nelvo
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Luis Roberto

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

Berçário I Templo: Sônia    - Próximo: Joice 
Berçário II: Débora e Marinês
Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 ano: Th ais e Karine 
Próximo: Karlla e Rebeca
4 a 6 anos: Cláudia e Lorrainy
Próximo: Elaine e Ana Laura
7 a 10 anos: Maria Madalena  
Próximo: Nelvo

Manhã: Lívia                         Noite: Lívia

Segunda-feira -Tempo de Semear e Colher: Rev. Evandro 
                           - Líder: Fernando Okada 19 à 20/07 -  Igreja Novo Olhar               26 e 27/07 - UPA

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
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”                                                                             2º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO AOS DE CASA 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 21: Marcas de um Servo Fiel.
Texto Básico: Atos 14: 8-28
Introdução: O apóstolo Paulo escreveu: “Assim, 

pois, importa que os homens nos considerem como 
ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de 
Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despensei-
ros é que cada um deles seja encontrado fiel.”( 1 Co-
ríntios 4: 1-2 , ARA). Nós, que conhecemos a Cristo, 
devemos nos considerar Seus servos e nosso obje-
tivo deve ser sermos fiéis a esse papel. Nosso texto 
mostra a fidelidade de Paulo e Barnabé em algumas 
grandes vitórias e em algumas provações difíceis, ao 
completar a primeira viagem missionária. Suas ex-
periências são registradas para que possamos seguir 
seu exemplo:

Devemos aprender e imitar Paulo e Barnabé como 
servos fiéis de Cristo, não importando o custo.

A fidelidade de Paulo e Barnabé é contrastada 
com a inconstância desta multidão pagã. Deus usou 
Paulo para curar um homem manco desde o nas-
cimento, e a multidão estava pronta para oferecer 
sacrifícios a Paulo e Barnabé como deuses. Pouco 
depois, alguns judeus de Antioquia e Icônio, que 
odiavam a mensagem de Paulo, facilmente persu-
adiram a mesma multidão a apedrejar Paulo como 
impostor. Eles arrastaram o apóstolo inconsciente 
para fora da cidade e o jogaram no lixo como morto.

 Através de tudo isso, Paulo continuou servindo 
fielmente ao Senhor Jesus e pregando o evangelho. 
Poderíamos provavelmente chegar a uma dúzia ou 
mais de fidelidade, mas vou me limitar a quatro:

1. Um servo fiel aponta as pessoas para o Deus 
vivo, não para si mesmo. (Versículos 8-18)

Durante uma de suas mensagens, ele notou um 
homem coxo e o Senhor deu a Paulo a percepção de 
que esse homem tinha fé para ser curado. Ele curou 
em resposta à sua fé. Então Paulo ordenou em voz 
alta a este homem que era manco desde o nascimen-
to para ficar de pé. Quando ele saltou de pé e come-
çou a andar, a multidão ficou espantada.

Eles começaram a falar em sua língua natal lica-
ônica (que nem Paulo nem Barnabé entendiam), 
animadamente dizendo um ao outro: “Os deuses, em 
forma de homens, baixaram até nós.” Eles chamavam 
Barnabé, que era mais velho que Paulo, “Zeus” (Jú-
piter); e chamavam Paulo de “Hermes” (Mercúrio), 
que era o deus orador.

Eles estavam baseando sua identificação em uma 
lenda que o poeta romano Ovídio escreveu sobre. 
Segundo a história de Ovídio, Zeus e Hermes visi-
taram certa vez um vale perto de Listra. Eles foram 
de porta em porta, mas ninguém os convidou para 
entrar. Finalmente chegaram a um chalé onde um 
pobre casal os levaram, os alimentaram e deram 
uma cama para a noite, sem saber que eram deuses. 

Por causa de sua gentil hospitalidade, os dois deuses 
transformaram a cabana desse casal pobre em um 
templo de teto dourado, mas destruíram as pessoas 
egoístas que se recusaram a recebê-los. O povo de 
Listra não queria cometer o mesmo erro novamen-
te! Então eles correram para o templo local de Zeus, 
disseram ao Sacerdote o que havia acontecido, e ele 
rapidamente trouxe bois para sacrificar a esses dois 
poderosos visitantes.

Os apóstolos ficaram horrorizados! Eles rasgaram 
suas vestes enquanto corriam para o meio da multi-
dão e com grande dificuldade os contiveram. Lucas 
relata a essência do que Paulo ou Barnabé gritaram 
para a multidão (14: 15-17).

E como servos fiéis, sua resposta espontânea era 
apontar as pessoas para Deus vivo e não para eles, 
a quem todos nós devemos um dia prestar contas.

2. Um servo fiel corajosamente continua pro-
clamando o evangelho apesar da perseguição. 
(Versículos 7,21)

A maioria de nós nunca conheceu qualquer perse-
guição que se compare ao que Paulo e Barnabé pas-
saram. Mas você receberá críticas se tentar servir ao 
Senhor. Como você responde será um teste se você é 
um servo fiel de Cristo ou não. Se você está propenso 
a se machucar e desistir, precisa aprender a lição da 
corajosa persistência desses dois servos do Senhor.

3. Um servo fiel fortalece e encoraja outros dis-
cípulos, especialmente em relação ao papel das 
provações na vida cristã. (Versículo 22)

É importante que você aprenda a se submeter à 
poderosa mão de Deus, e então Ele pode usar você 
para fortalecer e encorajar novos crentes, para que 
eles continuem na fé diante das provações.

4. Um servo fiel ajuda as igrejas a se organiza-
rem sob liderança piedosa. (Versículo 23)

Como o corpo de Cristo, a igreja é um organismo 
vivo. É a própria vida de Cristo fluindo através dos 
membros do Seu corpo que dá vitalidade e direção 
à igreja. Todos os membros, mas especialmente os 
líderes, precisam andar na realidade diária com o 
Senhor vivo, permanecendo nele.

Conclusão
Paulo e Barnabé são dados a nós como exemplos 

de servos fiéis. Que possamos imitá-los para que um 
dia possamos ouvir nosso Salvador nos receber no 
céu com as palavras: “Muito bem, servo bom e fiel!”

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Paulo frequentemente pedia aos outros que se-

guissem seu exemplo (1ª Cor 11: 1). Isso contradiz o 
princípio de apontar as pessoas para Deus, não para 
si mesmo? 

• Por que Deus não poupou Paulo de ser apedreja-
do? O que isso nos ensina sobre a proteção de Deus 
ao servi-lo?


