
 Amaioria de nossos grupos 
familiares termina seus en-

contros com um momento de oração. 
Durante uma visita a um desses grupos 
no final do ano passado, confesso que 
fiquei emocionado com o pedido de 
uma irmã: ela pediu ao Senhor a bên-
ção de poder receber os irmãos da igre-
ja em sua casa no ano de 2020, algo que 
ela não tinha conseguido em 2019, por 
razões pessoais. Confesso que saí da 
reunião muito pensativo naquela noi-
te. Ao longo do ano eu tinha alimen-
tado o sonho de multiplicar os grupos 
e, como isso não aconteceu da forma 
como “EU” queria, certa frustração to-
mou conta do meu coração. Porém, ao 
ouvir o pedido de oração dessa irmã, 
senti-me confortado porque, muito 
mais importante que os números, são 
os benefícios proporcionados à vida 
dos participantes do grupo. Foi belo 
ver o brilho nos olhos dessa irmã, sua 
alegria em participar de um grupo e 
seu desejo sincero de recebê-lo em sua 
casa. Quando eu participo dos grupos 
familiares Deus me comunica bênçãos 
de várias maneiras.

 Primeiramente eu deixo de ser 
“mais um na multidão” porque neles 
eu tenho a oportunidade de falar e ou-
vir sem precisar de um microfone. As 
pessoas passam a me conhecer de forma 
mais próxima e eu tenho a oportunidade 
de estabelecer relacionamentos mais 
íntimos com meus irmãos. Num mundo 
de pessoas isoladas pela tecnologia e 
que vivem de aparência, a comunhão do 
grupo ajuda a nos desconectarmos dos 
aparelhos e desnudarmos a alma com 
nossos irmãos mais próximos.
 Nossos grupos também são uma 
grande oportunidade de refletirmos o 
amor de Deus por nós através do mi-
nistério de auxílio ao próximo, aten-
dendo suas necessidades e curando suas 
feridas. Jesus disse que até mesmo um 
copo d’água fresco oferecido em seu 
nome é um ministério e não fica sem 
recompensa. Em suma, são uma gran-
de oportunidade de serviço ao irmãos 
mais próximos.
 Por fim, nossos grupos fami-
liares também são uma excelente fer-
ramenta de evangelização. Muitas 
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NO TEMPLO E DE CASA EM CASA
“E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, 

e de anunciar a Jesus, o Cristo”. At. 5.42



pessoas são resistentes a irem à igreja 
pela primeira vez, mas são simpáticas a 
participarem de uma reunião em uma 
casa. Tenha certeza de que há muitas 
pessoas em potencial esperando para 
serem convidadas: vizinhos, amigos 
e familiares. Olhe ao redor e veja seu 
“público em potencial”. 
 Lembramos sempre que nos-
sos Grupos não são “pequenas igrejas”, 
antes, são parte de uma Igreja maior 
que se reúne para adoração coletiva e 
comunhão. Eles são a porta de entra-
da para que, num segundo momento, 
o indivíduo faça parte da IP Dourados. 
Quem frequenta apenas os grupos terá 
uma espiritualidade manca, porque 
Deus deseja que cada seguidor seu faça 

parte da Igreja sob a liderança servidora 
de pastores, presbíteros, mestres, par-
ticipando dos sacramentos e ouvindo 
a exposição da palavra. A IP Dourados 
não é uma reunião de pequenas igre-
jas, antes, é uma grande igreja que se 
reúne em grupos pequenos. Somos se-
melhantes aos crentes de atos dentro da 
dinâmica do “templo e de casa em casa”. 
Se faltar um desses elementos, nossa 
espiritualidade será incompleta.
 Pense nisso e não deixe de fre-
quentar seu grupo a partir dessa sema-
na. E se você não participa, esse é o mo-
mento para começar!

Pastor Wanderson

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO         DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

MARÇO
SAF - Chá Evangelístico

Dia Internacional da Mulher
Festiva de Casais

SAF - Encontro de Mulheres
Culto Evangelístico dos 

Grupo Familiares

05/03
08/03
14/03
25/03
29/03

**
**
**
**

19h

O Conselho da Igreja reunido no dia 28 de Janeiro 
de 2020, ata nº 1.165, convoca todos os mem-
bros comungantes da Igreja Presbiteriana de 
Dourados, MS, para a Assembleia Geral Ex-
traordinária, que será realizada no dia 29 de 
março de 2020, às 9h, nas dependências do 
templo da Igreja, sito a Av. Marcelino Pires, 
2233, nesta cidade, para a eleição de 03 pres-
bíteros e 08 Diáconos (sendo 05 para a sede; 
01 para a Congregação Vista Alegre e 02 para 
a Congregação de Caarapó). Confira o edital 
completo afixado na entrada do templo.

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA PARA ELEI-
ÇÃO DE OFICIAIS

O Pastor convoca os membros do Conselho da 
Igreja para se reunirem no dia 04 de Fevereiro 
(terça-feira), às 18h, na sala de reuniões do 
Conselho.

CLASSE PRIMEIROS PASSOS

REUNIÃO DO CONSELHO
Àqueles que desejam tornar-se membros de 
nossa igreja, nós oferecemos uma turma es-
pecial chamada de “Primeiros Passos”. Nesta 
classe você terá oportunidade de aprender 
mais sobre a Palavra de Deus, conhecer me-
lhor a nossa igreja e ao final tornar-se membro 
se for o seu desejo. As matrículas estão abertas 
e podem ser feitas no balcão de informações.

FEVEREIRO
Assembléia Geral da Igreja

Reunião Junta Diaconal
Culto Unificado das Federações

Reunião do PRDO
Retiro Espiritual

09h
19h

19h30m
**
**

02/02
04/02
08/02

14 e 15/02
22 a 25/02

O Conselho convoca os seguintes alunos que 
terminaram a classe primeiros passos e que de-
sejam tornar-se membros da Igreja, para serem 
examinados na próxima terça-feira, dia 04 de 
fevereiro, às 19h, na sala de reuniões do Con-
selho, com vistas à Pública Profissão de Fé e 
batismo. São eles: Adil V. S. Júnior, Amanda Re-
gina S. Condado, Bruna W. Mantuani, Damaris 
M. Azambuja, Giovana W. Mantuani, Jonas B. 
Asato, Larissa M. Azambuja, Samuel B. Asato, 
Wellington W. D. de Amorim, Raiany Apareci-
da. S. Trindade, Lucas Fernando de S. Aquino.

EXAME DE NOVOS MEMBROS



AVISOS

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Itaú: Ag: 0464 C/C: 03386-9 / Sicoob: Ag: 4447 C/C: 11596-7
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

02/02  - Karine Sales Arendt - 98137-8705
             - Lindália Lopes Ramos - 3425-0753
03/02  - Domingos Calixto - 99972-1401
             - Fábio Henrique Nobaue Abe - 99642-5002
             - Nicy Pereira da Silva Andrade - 99859-4017
04/02  - Mayara Costa e Silva - 98544-2395
             - Pollyana Lopes de Barros Kowalski - 99645-1087   
05/02  - Guilherme Augusto Minhos Nelvo - 99673-7493
             - Pedro Henrique Prates Aquino  
06/02  - Claudia Aguiar Pedroso Bezerra - 99972-6793
             - Elsa Soares Dias Renovato - 3421-5989
             - Felipe Odacir C. M. de Rezende - 99941-6294 
             - Neif Medeiros Mustafá - 3422-3050
             - Vanusa Melo Nogueira - 99976-6041  
             - Isabel Machado Bezerra - 99882-1183
07/02 - Ana Cristina M. Almeida Silva - 99627-1274
             - Ana Elisângela Medeiros de Lima - 99987-3762 
             - Marli Ferreira da Silva - 99983-3461
08/02  - Sueli Mendonça Ayala - 98120-4065
             - Victor Vargas Vieira - 99658-5563

Vem aí o Retiro Espi-
ritual, organizado pela 
UMP, que abordará o 
tema “Crer ou Não Crer. 
Eis a Questão” (baseado 
no livro “Lutando Con-
tra a Incredulidade”, de 
John Piper. O preletor 
será o Rev. Cleiton Que-
nã. Confi ra as informa-
ções e como se inscre-
ver:
- Data: 22 a 25 de fevereiro;

- Local: Chácara Maanaim;
- Idade mínima: 15 anos;

Valores:
- R$ 100,00, para pagamentos até dia 10/02;
- R$ 120,00, para pagamentos a partir do dia 11/02;
* Temos condições de parcelamento e pacote família;
Inscrições podem ser realizadas no site da igreja 

ou diretamente no link abaixo:
 https://forms.gle/x9bHvmVb713HWZk4A

*A confi rmação da inscrição será mediante ao 
pagamento;

Mais Informações:
Instagram: @umpipdourados
Evento no Facebook
67. 99204-1029 (Juliano) | 67.99620-2623 (Geice)

Hoje a noite celebraremos a Ceia do Senhor. 
Não deixe de participar desse momento tão im-
portante na vida do crente. Refl ita nas palavras 
de François Turretini: “Deus, para ajudar em 
nossa fé [...] insinua a verdade em nossos ouvidos 
e também por meio dos sacramentos ele o exibe 
para que seja visualizada, em alguma medida, 
por nossos olhos de modo que sua Palavra venha 
a ser, por assim dizer, visível. Assim, por muitos 
sentidos ele deseja selar a certeza de sua graça 
em nossa mente, para que sejamos livrados das 
coisas sensíveis e terrenas para as intelígiveis e 
celestiais”.

CEIA DO SENHOR

GRUPOS FAMILIARES

CULTO UNIFICADO DAS FEDERAÇÕES

A partir desta semana, nossos grupos familiares 
retornarão suas atividades normais. Entre em 
contato com o líder de seu grupo. Participe!

No dia 08 de Fevereiro, às 19h30m, aconte-
cerá em nossa Igreja o Culto de Abertura dos 
Trabalhos das Federações do Presbitério de 
Dourados (PRDO). Todos estão convidados a 
participar conosco!

RETIRO ESPIRÍTUAL

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
O presidente da Junta Diaconal convoca todos 
os diáconos para a reunião que ocorrerá nesta 
terça-feira, dia 04 de fevereiro, às 19h nas de-
pendências da igreja.

ATIVIDADES DA UPJ
Dia 08 de Fevereiro iniciaremos as ativida-
des da UPJ com uma tarde no Acampamen-
to Maanaim. O início será as 14h e o término 
às 20h. Convidamos a todos os Juniores (11 a 
13 anos) para participar conosco. Inscrições  
com Th ayná (98150-4567), Maria Carolina 
(99260-0989) ou com a secretaria da igreja. O 
investimento será de R$15,00.

A SAF da nossa igreja convida todas as mu-
lheres a participarem do Projeto Ana que 
retornará suas atividades nesta terça-feira, 
04 de fevereiro, às 19h.

PROJETO ANA

A partir do próximo domingo, 09 de fevereiro, 
retornamos à nossa rotina de Escola Bíblica 
Dominical com a divisão de salas por faixa 
etária. Não faltem!

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL



I) Saudação aos Presentes
II) Cântico: Ministério de Música
III) Leitura Bíblica: João 10.1-10
IV) Hino: “Pastor Divino” - nº 117 HNC
V) Participação Musical
VI) Leitura Continuada das Escrituras:  

2 Co.13
VII) Celebração da Ceia do Senhor

a. Hinos: 108, 109 e 128 HNC
VIII) Momento de Cânticos:
 a. Entrega dos Dízimos e Ofertas
 b. Oração de Gratidão (diácono)
IX) Oração com as Crianças
X) Exposição Bíblica: 1 Co. 2 
XI) Oração Pastoral
XII) Benção Apostólica e Amém Tríplice

- Apresentação dos Visitantes
 - Comunicações da Semana
XIII) Pósludio 

PROGRAMA DO CULTO

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÕES

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA

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

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

Hoje: Reneval e Ana               Próximo: Lenice e Andressa

Piano - Noite: Lenita

08/02 - UPJ 15/02 - UCP
22 a 25/02 - Retiro Espiritual

Vocal - Manhã: Elsa                        Vocal - Noite: Ana

Mensagem: Rev. Ildemar  / Liturgia: Todos os Presb.
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar  / Liturgia: Presb. Rogério

V. ALEGRE - Mensagem: Rev. Francisco  
Próx. Domingo: Rev. Francisco / Liturgia: Presb. Adair
CAARAPÓ - Mensagem: Rev. Gustavo
Próx. Domingo: Rev. Gustavo/Liturgia:  Cong. Caarapó

Berçário I Templo: Silvana  /  Próximo: Roseli
Berçário II: Debora e Marinês
Próximo: Deise e Caroline
02 a 03 anos: Th aís e Ana Laura
Próximo: Erika e Karine
4 a 6 anos: Elaine e Lorrainy 
Próximo: Andressa e Yasmin
7 a 10 anos: Madalena / Próximo: Lucas

Datashow: Lavínia                 Transmissão: Felipe

CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Rev. Francisco Vicente de Souza - 99955-9204
Rev. Gustavo Rodrigo Fengler - 99910-7329
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) - 99299-0271
José Nelvo de Moura (2º Secretário) - 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

José Leopoldo Lange Zanetti (Presidente) – 98135-4060 
Valter Brasilino Lemos (Vice-Presidente) - 99972 2472
Aparecido Cardoso Pereira – 99967-7778
Domingos Albuquerque de Sousa - 99972-1754
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
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
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
SÉRIE: SIMPLESMENTE CRENTE

ESTUDO 01: Extraordinariamente Comum*
 
 O apóstolo Paulo fala da igreja como 

um edifício, que tem em Cristo sua pedra an-
gular e que exibe a multiforme sabedoria de 
Deus a este mundo caído. Jesus disse a Pedro 
que a Igreja dele avançaria e que as portas do 
inferno não prevalecerão sore ela. Ele lembra 
que o reino de Deus é formado por grandes e 
pequenos, por trabalhadores, obreiros, chama-
dos para edificar o grande edifício; para lavrar 
o campo, plantar e ceifar; súditos de um reino 
em expansão, um reino que cresce e avança, no 
curso da história. 

 Nesses dois mil anos de fé cristã, mirí-
ades de milhares de incontáveis servos de Deus 
serviram na edificação do reino de Jesus Cristo. 
Muitos desses homens marcaram a história e 
serviram – a ainda servem – de referência para 
as gerações futuras. Os grandes homens de 
Deus no passado, os heróis da fé Cristã, deixa-
ram para a posteridade o legado de suas ideias, 
seus feitos e suas vidas. Eles, de alguma manei-
ra são como marcadores da história, estacas, os 
quais, com sua trajetória, ajudam a preservar 
também a história de seu tempo, de sua gera-
ção e os costumes daquela época. 

 Mas o reino é muito maior que esse 
grandes heróis. Jesus Cristo mesmo fala dos 
pequeninos, daqueles que com singelos gestos 
e dedicação integral, cooperam na edificação 
de seu reino. (Mc. 9.33-37; 10.42-45). Muitos 
deles são como o “soldado desconhecido”: 
lutam pela fé, pregam o evangelho, ensinam 
com fidelidade, vivem vidas piedosas, servem 
a igreja de Cristo, e, todavia, sua história não é 
registrada, sua biografia não é escrita e não são 
conhecidos por ninguém.

 São estes homens e mulheres, cristãos 
fiéis que vão estendendo o reino de Deus ao 
longo da história e que dedicam suas vidas em 

vilas insignificantes, cidades pequenas, lugares 
hostis, nas selvas, rios e mares. Como Deus 
tem usado esses “soldados desconhecidos” 
para expandir seu grande jardim nesta terra. 
Devemos lembrar que não é preciso ser extra-
ordinário, espetacular ou grandioso para se 
viver uma vida cristã robusta, cheia de signi-
ficado e alegria diante de Deus e do próximo. 
A sociedade de nosso tempo vai na contramão 
dessa ideia. Chega a ser extenuante viver em 
um mundo tão competitivo e com desafios 
cada vez mais altos e insuperáveis, e é trágico 
constatar que essa tendência afeta a igreja cris-
tã bem no seu cerne. Experiências espetaculo-
sas, milagres extraordinários, superapóstolos, 
pastores celebridades, eventos hollywoodia-
nos, teólogos e teologia nas redes sociais e 
internet .... ufa ... todas essas coisas parecem 
fazer o frequentar os cultos dominicais e o vier 
a vida comum da igreja – ou o que é chamado 
“chão de igreja” – uma coisa apática e insossa.

 Nesta nova série de estudos, pretende-
mos parar para refletir que é por meio da hu-
mildade, do cumprimento da vocação, do con-
tentamento, das coisas simples e boas da rotina 
familiar que Deus faz crescer o seu jardim, de 
modo que toda a glória seja para o jardineiro.

Pense Nisso!

*Texto extraído e adaptado do prefácio do 
livro “Simplesmente Crente”, Ed. Fiel.

ESCOLA DOMINICAL
Domingo que vem, dia 09.02, nossa Escola 

Dominical retoma suas atividades normais, com 
novas classes, novos professores, novos temas e 
muita disposição em servir o povo de Deus. Ve-
nha exercer sua vida cristã “comum” conosco, 
crescendo em Graça e Conhecimento.


