
     A ORIGEM DA ESCOLA DOMINICAL
Data de fundação: 03 de novembro de 1783                  
Fundador: Robert Raikes
Local: Gloucester – Inglaterra
Sua Igreja: Metodista

 Robert Raikes era um jornalista 
e membro da Igreja Metodista. 

Ao ver as ruas de Gloucester cheia de crian-
ças delinquentes, que aos domingos ficavam 
ociosas, depredando as praças, praticando 
pequenas furtos, brigando e xingando li-
vremente, e durante a semana trabalhavam 
duro nas minas de carvão, resolveu criar 
uma escola aos domingos para alfabetizá-
-las e educá-las. Inicialmente os professores 
eram pagos por ele, com a ajuda de amigos, 
e ensinavam matemática, Gramática e No-
ções de Bíblia. Mais tarde esse movimento 
de Raikes ganhou corpo, oposição, publici-
dade e deu origem às escolas Públicas.

OS OBJETIVOS DA ESCOLA DOMINICAL:
 Vamos destacar pelo menos três 
Objetivos da Escola Bíblica Dominical:

1. A Evangelização: Crer em Jesus 
como Salvador
O Primeiro Objetivo da Escola Dominical 
é ganhar vidas para Cristo. A Escola Domi-
nical é um canal de Evangelização. O Pro-
fessor da EBD deve ter em mente que sua 
primeira função é apresentar Cristo para os 
seus alunos e orar por eles para que creiam 
em Cristo como seu salvador e sigam os 
seus ensinos. Assim como André, o profes-
sor deve levar o aluno a Cristo, onde ele en-
contrará salvação para a sua alma (Jo.1:42; 
Mt.11:28)

2. O Ensino Bíblico: Crescer em Jesus
Outro objetivo da Escola Bíblica Dominical 
é o crescimento espiritual, onde o aluno irá 
desenvolver a sua espiritualidade e o seu ca-
ráter cristão. O ensino da Palavra de Deus é 
uma obra espiritual, operada pelo Espírito 
Santo no coração do aluno. Pelo ensino da 
Palavra o aluno irá formar hábitos cristãos 
em seu coração, e terá o seu caráter molda-
do pela Palavra de Deus. Os alunos da Es-
cola Dominical são formados na Escola de 
Cristo para crescerem na graça de Deus e se 
fortalecerem para os embates da vida cristã 
neste mundo que jaz no maligno.  
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           3. O Serviço Cristão - Servir a Jesus
A Escola Dominical é também uma escola 
de treinamento dos crentes para o serviço 
cristão. Ela apresenta aos alunos o modelo 
de serviço cristão, segundo o exemplo do 
próprio Cristo. Os alunos são a cada do-
mingo treinados nesta, que é a maior esco-
la cristã do mundo, ministrada em todas as 
línguas possíveis. Desde as salas mais so-
fisticadas, até as aulas debaixo das árvores, 
a Escola Dominical está, incansavelmente, 
treinando crentes para o serviço cristão. Os 
maiores missionários e pregadores da Pa-
lavra de Deus foram e são treinados na Es-
cola Dominical. Moody sempre é lembrado 
como um grande exemplo disso. Todos nós 
passamos pelas classes da Escola Dominical 

antes de realizarmos qualquer serviço no 
reino de Deus. Ela nos ensina a servir se-
gundo o modelo de Cristo.
  A Escola Bíblica Dominical não 
pode ser negligenciada por nós. Uma famí-
lia cristã que não frequenta esta Escola terá 
muitos prejuízos à sua fé. Dúvidas, incerte-
zas, inseguranças, mal preparo para o com-
bate da fé, além do pecado da negligência. 
Uma família presente na Escola Dominical 
terá a alegria de ver seus filhos crescendo 
bem instruídos pela Palavra de Deus e sen-
do enriquecidos em sua fé e caráter cristão. 
 Parabenizamos a todos os profes-
sores da Escola Bíblica Dominical por seu 
esforço e dedicação ao ensino de Cristo. 
Parabenizamos a direção da EBD pelo Sim-
pósio da Escola Bíblica Dominical focan-
do este belo tema: “A Influência da Escola 
Dominical na formação da Família Cristã”.  
Parabenizamos os alunos que se dedicam 
a aprender de Cristo na Escola Dominical. 
Deus abençoe o seu povo com ensino sadio, 
em tempos confusos!

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

SETEMBRO
EBD - Simpósio de 

Educação Cristã
Encontro de Casais

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

13 a 15/09

21 e 22/09

**

**

Culto  Evangelistico dos 
Grupos Familiares

OUTUBRO
Viagem UPA

 DATA                  PROGRAMAÇÃO          HORÁRIO                   
29/09

10 a 13/10

19h

**

O Conselho da Igreja esteve reunido na última terça-feira, dia 10/09, e traz ao conhecimento dos irmãos suas 
resoluções, a saber:
ADMISSÃO DE MEMBROS: Recebe os seguintes membros: Giovana Preissler Lima (jurisdição a pe-
dido), Thiago Vieira Brito (jurisdição a pedido), Rúbia Martins (transferência), Caroline Loman de  Bar-
ros (pública profissão de fé e batismo), Analigia do Nascimento (transferência), Flávio Belgara Cristaldo 
(transferência),Asafe Medeiros Cristaldo (transferência), Abner Medeiros Cristaldo (transferência), Antony 
Medeiros Cristaldo (transferência). Todos serão recebidos no Culto Vespertino de hoje à noite;
FINANÇAS: Recebe-se relatório referente ao mês de agosto/2019  e, após análise, toma-se conhecimento 
e aprova-se o mesmo. Autoriza a troca da bateria da Igreja por modelo eletrônico. Recebe-se ofício da Su-
perintendente da Escola Dominical solicitando auxílio financeiro para participar de Congresso da Aliança 
Pró-Evangelização de Crianças (APEC) nos dias 12 a 15 de dezembro de 2019. Deferido em seus termos;
AGENDA PASTORAL: Rev. Ildemar informa que estará ausente nos seguintes dias: 27 e 28 de setembro 
(agenda do Sínodo de Mato Grosso do Sul) e no dia 05 de outubro (Culto de Jubilação do Rev. Adoniram 
Judson na IP do Bairro Amambaí);
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2020: Fica definido que a próxima Reunião do Conselho (08/10), terá 
como pauta o planejamento para o ano de 2020; 

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

15/09 - Gabriel Rodrigues Aram - 99631-9620
16/09 - André Marcos Guimarães C. - 98174-7788
17/09 - Luis Fábio dos Santos Silva - 98120 -7559
18/09 - Cléber José Nunes Martins - 99293-2270         

   - Gilson Antônio Corona - 99971-3185
19/09 - Marco Odílio V. Ferreira Alves - 3426-1624
20/09 - Leni R.  de Freitas Lemos - 99972-2472

VASO NOVO
O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 17/09, a nossa irmã Adalice Alves da 
Silva Zatt, às 15h, na Rua S dois, nº 415, Vila 
São Braz. Conheça o trabalho deste ministério, 
que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja. Participe!

Toda família da igreja deve fazer parte da Es-
cola Dominical. Venha e matricule-se. Também 
convidamos os nossos visitantes para se torna-
rem alunos da Escola Dominical. Você pode ser 
orientado no balcão de informações na entrada 
do templo. 

Louvamos a Deus pela vida do Rev. Eneziel Pei-
xoto de Andrade, pastor da IPB de Guaçui, ES. 
Agradecemos a sua presença entre nós e os seus 
ensinos preciosos. Deus abençoe a sua vida, 
família e igreja. Leve nosso abraço à Igreja de 
Guaçuí pelo seu centenário.

MATRICULE-SE NA ESCOLA DOMINICAL NOTA DE GRATIDÃO

No dia 26 de Outubro,  teremos nas dependên-
cias da Igreja, a partir das 08h da manhã, um 
Bazar Missionário. O dinheiro arrecadado será 
investido em Missões. Participe e contribua! 
Oremos por este trabalho.

A Equipe Nova Aliança está em período de 
preparação para o 44º ECC que ocorrerá nos 
dias 21 e 22 de setembro. Pedimos a todos 
os membros da Igreja que estejam orando 
por este trabalho. Para que a graça de Deus 
seja derramada no coração dos casais e eles 
tenham um verdadeiro Encontro com Cristo. 
Também convidamos os casais da Igreja que 
ainda não fi zeram o Encontro que venham 
participar e fazer parte desta equipe. Procu-
rem o Presb. Nelvo e a Líbia. Se informem na 
secretaria da Igreja.

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

CEIA DO SENHOREstão abertas as matrículas para a nova classe 
dos Primeiros Passos. Matricule-se no Balcão 
de Informações na saída do Templo, ou na 
secretaria da igreja (3421-0381). Venha fazer 
parte da família da Fé.  

Hoje pela manhã, celebraremos a Ceia do Se-
nhor. Devemos nos preparar examinando os 
nossos corações 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.

CLASSE “PRIMEIROS PASSOS”

Convidamos os irmãos que desejarem fazer 
parte do Coral da Igreja para que venham par-
ticipar desse maravilhoso trabalho de adoração 
ao Senhor. Estamos ensaiando a Cantata do 
Natal. Todos são muito bem-vindos. O Ensaio 
é aos sábados às 17h, no templo.

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos fi lhos, terça-feira dia 17/09 
às 19h30m na igreja. Assuma o Compromisso 
de juntamente, com outros pais,orar por sua fa-
mília e lembre- se: “Se não orarmos por nossos fi  
lhos, quem há de fazê-lo?”

CORAL DA IGREJA

PROJETO JÓ

VIAGEM DA FEDERAÇÃO DE SAF’S 
A BONITO - MS

A Federação de SAF’s convida as mulheres para 
participar de uma viagem de comunhão, descanso 
e lazer para o munícipio de Bonito -MS. Segue as 
informações:
Dias: 19 e 20 de outubro
Investimento: R$390,00: 2x 195,00 (setembro e ou-
tubro). Necessário confirmar presença.
Saída da igreja por volta das 5h da manhã. 
Qualquer dúvida entre em contato com a Roseli 
(99625-5476) ou Diana (98177-1013).
Ore, divulgue e participe em nome do Senhor Jesus.

BAZAR MISSIONÁRIO



3º. Domingo de setembro – Dia da Escola Bíblica 
Dominical

- Prelúdio: Cântico Congregacional

I. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Is.12 (responsiva)
- Hino: “Ao Deus Grandioso” - n. 26 - HNC
- Leitura continuada das Escrituras: I Cor.13
- Hino: “Glória ao Salvador” - n.79 HNC 
- Oração de Confi ssão
II. Honra o Senhor com os seus Dízimos
- Leitura: I Cro.29:13,14 - (com entrega dos Dízimos 
e ofertas)
- Hino: “Firme nas promessas” – n.177 - HNC
- Oração do Diácono
- Recepção de novos membros (Profi ssão de fé e ba-
tismo, transferência) 
- Cânticos de Louvor
- Oração com as crianças
III. Bem-aventurados aqueles que ouvem as pala-
vras da profecia...
 - Mensagem da Palavra de Deus - (Rev. Eneziel Pei-
xoto de Andrade – Pastor da 1ª IPB de Guaçui/ES; 
- Oração Pastoral – intercessão pela Escola Dominical
- 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  / 14h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Flávio e Clarice              Próximo: Reneval e Ana

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

Mensagem: Rev. Eneziel /  Liturgia: Presb. Reneval
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar  /  Liturgia: Presb. Rogério

Mensagem: Rev. Adonias  / Liturgia: Presb. José Nelvo
RÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Milton Mori

Berçário I Templo:  Sônia Maria - Próximo: Joice 
Berçário II: Zelma e Jivanete 
Próximo:  Deise, Caroline e Roberta
02 a 03 anos: Th ais e Karine
Próximo: Karlla, Rebeca, Carolina e Fábio 
4 a 6 anos: Elaine e Lívia
Próximo: Andressa, Lorrainy e Yasmin
7 a 10 anos: Lucas 
Próximo: Nelvo

Manhã: Lavínia                   Noite: Lavínia

Segunda-feira -Tempo de Graça: Rev. Evandro
                           - Líder: Salles21/09 - Erasmo Braga            04 a 06/10 - 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
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”                                                                             3º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO AOS DE FORA 

SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO
SEMANA 31: A Preparação do Coração 

Para Amar (Texto baseado no capítulo 14 do li-
vro “Adoração Evangélica” de Jeremiah Burrough)

 Precisamos primeiro compreender 
qual é o propósito de nossa vida e, depois o que 
precisa ser feito quando vamos orar. 

Em primeiro lugar qual é o propósito da nos-
sa vida? Esforça-nos para manter todas as coisas 
justas e puras entre Deus e a nossa alma, de for-
ma que possamos vir sem algemas nos pés, sem 
culpa na consciência. As pessoas que, quando 
vêm orar, são acusadas pela própria consciência 
de que deram lugar a caminhos indignos e peca-
minosos, essas naufragam pela culpa do próprio 
coração. Mas aqueles que mantêm a paz com 
Deus em sua maneira de viver possuem outro 
tipo de liberdade na oração, diferente daqueles 
que andam relaxadamente e se tornam culpados 
em seu espírito.

 A segunda coisa é conservar o cora-
ção sensível à nossa contínua dependência de 
Deus, sensível a como dependemos de Deus 
para tudo que somos, tudo que temos e tudo 
que fazemos. Toda bênção procede de Deus. Os 
raios do sol não dependem tanto do sol como 
nós dependemos de Deus. Se ele se afastar só um 
pouquinho de nós, todos afundaremos no vazio 
e pareceremos eternamente. A pessoa que a cada 
dia e hora percebe a sua infinita dependência de 
Deus para cada situação presente e eterna está 
pronta para orar. E essa deve ser nossa preocu-
pação, conduzir-nos de tal forma a cada hora do 
dia, em cada minuto de cada hora, que estejamos 
prontos para a oração. Esse é um dos significa-
dos de 1º Tessalonicenses 5.17 (Orai sem cessar). 
Não é que precisamos orar a cada momento, mas 
devemos guardar o coração numa atitude de 
oração. Consegues orar quando dás lugar a pai-
xões e te destemperas? Tua consciência te dirá 
que não estás pronto para orar naquela ora. Cer-
tamente, se não estás pronto para orar, não estás 
pronto para viver! Estás numa péssima condição 
toda vez que não estás pronto para orar, e não há 
desculpa aceitável em teu favor para justificar o 
fato de não estares pronto para orar a qualquer 
hora.

 Devemos depender de Deus continua-
mente para tudo, e precisamos da bênção dele 
para todas as coisas. Essa é a razão por que deves 
estar numa condição adequada para orar a todo 
tempo, mas quando vens orar numa hora esta-
belecida para isso precisa haver uma preparação 
especial. Em primeiro lugar, deves preparar-te 

obtendo novas e poderosas percepções da Glória 
de Deus, adiante de quem estás te apresentando. 
Prepara-te através de meditações a respeito da 
glória do Deus infinito a quem vais te dirigir 
agora. Enche teu coração de pensamentos e me-
ditações a respeito da Glória desse grande Deus. 
Em segundo lugar, esforça-te para teu coração 
ficar sensível para o que estás a fazer. Estou ago-
ra dirigindo-me a Deus. Para quê? Para o per-
dão dos meus pecados, para assegurar-me do 
seu amor, para obter poder contra o pecado, ou 
para tais e tais misericórdias. Por meio da me-
ditação, vou preparar meu coração, tornando-o 
sensível para as coisas para as quais estou indo a 
Deus, avaliando corretamente o valor das mise-
ricórdias pelas quais estou orando, e para meu 
coração ser influenciado por elas. 

Em terceiro lugar, esforça-te para teu cora-
ção separar-te do mundo e de todas as coisas 
que estão aqui embaixo no mundo. Essa deve ser 
a terceira coisa no curso da sua vida. Não deves 
nunca entregar teu coração a nenhuma criatura, 
nem aos negócios ou prazeres do mundo, mas 
deves ser tal que possas ordenar a teu coração, 
quando quiseres, convocando-o para apresen-
tar-se a Deus em oração. E então, quando vieres 
orar, deve haver uma real separação do teu cora-
ção de todas as coisas do mundo, uma dedicação 
de ti mesmo a Deus nesse tempo como alguém 
que não tem nada a ver como mundo. Nada a 
ver com coisa alguma além do dever ao qual te 
estás dedicando agora. Essa é a preparação do 
teu coração para a oração no curso da tua vida. 

 Pense Nisso!
  
Perguntas para reflexão
1) Se você identificar alguma “algema nos pés” 

ou culpa na consciência, qual deve ser o proce-
dimento para se aproximar de Deus?

2) É fácil falar da dependência de Deus quan-
do temos projetos “grandes” que vão além do 
nosso alcance, porém como demonstrar essa de-
pendência nas pequenas coisas?

3) Quais tem sido as preocupações do mundo 
que tem te atrapalhado a orar?

Todas as quarta-feiras às 19h30min, estamos
estudando os meios de graça para nosso
crescimento espiritual. Você e sua família
estão convidados!

ESTUDO BÍBLICO
AS QUARTAS


