
 Estava esta semana dando uma 
aula no Instituo da Missão 

Caiuá, Rev. Filipe Landes, e no momento 
da devocional, uma aluna do Instituto, do 
povo Caiwá, que estava dirigindo a devo-
cional, começou a chorar ao citar o caso 
de um colega de sala que não voltou das 
férias, que desistiu do curso. Ela choran-
do indagou: “como pode alguém abandona 
o chamado de Deus?” Realmente, é difícil 
de entender. Não tem onde se esconder de 
Deus, que o chamou e que não desistirá 
do vocacionado. Vejam a história Bíblica 
do Profeta Jonas.
 Estamos iniciando mais um ano 
de atividades da Igreja. Os grupos fami-
liares já iniciaram seus encontros sema-
nais. As sociedades internas já estão re-
alizando as suas reuniões de trabalho. A 
Escola dominical voltou a funcionar com 
toda a sua estrutura de trabalho. Os mi-
nistérios já se mobilizando em suas agen-
das. E é bom ver a igreja toda retomando 
seus trabalhos.
 A ordem de Jesus é para todos 
nós: “Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda criatura” (Mc.16:15). É 
indo e pregando. Assim vamos identificar 
a agenda de vida de um crente nesta terra:

1.“Ide” é uma ordem a se cum-
prir na família: Todos nós temos desa-
fios espirituais na família. Primeiramen-
te viver o Evangelho no relacionamento 
familiar, controlarmos os nossos tempe-
ramentos em casa, respeitar nossos pais, 
respeitar a aliança do casamento, tratar 
bem os de casa com amor cristão, com-
partilhar a palavra de Deus com a família, 
trazer os filhos a igreja e vir com eles na 
Escola Dominical e nos cultos. Honrar a 
Cristo em nossa casa.

2. “Ide” É uma ordem a se cum-
prir no trabalho: Essa ordem de Jesus não 
tem limites geográficos. Em nosso traba-
lho precisamos obedecer a esta ordem de 
Deus. Ide e pregai. Muitos crentes não são 
bons exemplos em seu ambiente de tra-
balho. São rancorosos e desleixados. Em 
nosso trabalho precisamos obedecer a Je-
sus: Sermos exemplares em nossos deve-
res, disciplinados com os horários, fazer 
o serviço com zelo e dedicação, para que, 
quando formos falar do amor de Jesus 
para os nossos colegas, eles saberem que 
nossas palavras têm sentido e tem vida. 
E se renderem a Cristo. Quantos colegas 
de trabalhos você já evangelizou e já veio 
com você para na igreja?
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 3. “Ide” é uma ordem a se cum-
prir na Igreja:  Esta ordem de Jesus é para 
ser cumprida por nós a partir da igreja. 
Jesus nos remiu e nos salvou para sermos 
frutíferos no reino de Deus e fervorosos 
de espírito. O que define a vida de grati-
dão de um crente é sua dedicação ao reino 
de Deus. Um crente frutífero se envolve 
com o reino de Deus e luta por ele. Mostra 
interesse pelas coisas de Deus:frequência 
aos trabalhos, participação na vida da 
igreja, entrega fiel e zelosa de seus dízi-
mos e ofertas, contribuição com a obra 
missionária e interesse pela agenda de 
trabalhos estabelecida pela igreja, e não se 
rende às artimanhas do inimigo do povo 
de Deus, que tenta nos desanimar e nos 
desviar da comunhão da corpo de Cristo.
 “Como pode alguém abandonar 
o chamado de Deus?” não tenho dúvidas 

que o lugar mais seguro e alegre para um 
crente é no centro da vontade de Deus. 
Que seus dias mais felizes foram aqueles 
que ele passou envolvido com o reino de 
Deus. Por isto que essa ordem de Jesus é 
para todos. Grandes e pequenos. E para o 
bem de nossas almas.
 Lembre-se que no final de nossa 
vida aqui, num momento mais Especial 
da História Humana, o Grande Dia do Se-
nhor, o nosso Senhor dirá aos seus servos: 
“Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre 
o muito te colocarei: Entra no gozo de seu 
Senhor” (Mt.25:21). Como a ordem é para 
todos, todos terão contas a prestar...

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

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

FEVEREIRO
Reunião do PRDO

Retiro Espiritual
**
**

14 e 15/02
22 a 25/02

Nossa Igreja estará em festa hoje à noite! O 
Conselho da Igreja esteve reunido na última 
terça-feira, dia 04.02, examinou e aprovou para 
pública profissão de fé e batismo os seguin-
tes nomes que serão recebidos no Culto Ves-
pertino: Profissão de fé: Adil Viana, Giovana 
Gonçalves, Samuel Asato, Jônatas Asato, Bruna 
Mantuani, Giovana Mantuani, Damares Azam-
buja, Larissa Azambuja, Wellington de Amo-
rim, Amanda Candado, Lucas Aquino. Pública 
Profissão de Fé e Batismo: Raiany Trindade. 
Também receberemos por transferência, Gil 
Augusto Fernando Costa e sua esposa Leila 
Beatriz Santos Costa. São 14 novos membros 
comungantes. A Deus Toda a Glória!

RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS

O Conselho da Igreja reunido no dia 28 de Ja-
neiro de 2020, ata nº 1.165, convoca todos os 
membros comungantes da Igreja Presbiteria-
na de Dourados, MS, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, 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 
ELEIÇÃO DE OFICIAIS

UCP - AVISO
Comunicamos que sábado, dia 15/02, iniciarão 
as atividades da UCP, que acontecerão na Chá-
cara Maanaim das 14 às 17h.  



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

09/02 - Débora S. Lima Vieira - 99277-0257
   - Israel Lucca G. Costa - 99649-6905

     - Lívia Vieira Mota - 98142-6397
   - Lorena Vieira Mota
   - Meives d. S.Feitosa Liebich - 9295-8765

10/02 - José Roberto de L. Costa - 99649-6905
11/02 - Adeum Márcio Ioris Folle - 99682-7313

   - Diana Estela G. César - 98177-1013
 - Marcelo F. de Albuquerque - 99644-2526
   - Sofh ia Belotti Cortêz - 99975-0431

12/02 - Ana Sophia Dolores Arnal - 3424-1861
13/02 - Manuele Pinto Gonçalves - 99232-0211
14/02 - Luidi Gabriel da Silva Santos    
15/02 - Albina Sangalli Andreatta - 99919-9395

    - Marise Fátima Andreatta - 9.9905-4234

Vem aí o Retiro Espiritu-
al, organizado pela UMP, 
que abordará o tema 
“Crer ou Não Crer. Eis a 
Questão” (baseado no li-
vro “Lutando Contra a In-
credulidade”, de John Pi-
per. O preletor será o Rev. 
Cleiton Quenã. Confi ra 
as informações e como se 
inscrever:

- 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)

RETIRO ESPIRÍTUAL

No próximo fi nal de semana, dias 14 e 15/02, 
nossa igreja hospedará a Reunião Ordinária 
do PRDO. Na sexta-feira, dia 14/02, às 19h, 
haverá um culto de abertura e todos estão con-
vidados a participar conosco.

Durante esta semana o Rev. Ildemar estará em 
São Paulo realizando o seu curso de mestrado 
em Teologia Sistemática no Centro de Pós-
-Graduação Andrew Jumper. Retornará na 
sexta-feira à tarde.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRDO

AGENDA PASTORAL

O ministério Vaso Novo  retornará as atividades 
nesta terça-feira, dia 11/02, e visitará o nosso 
irmão Oclacildes L. Fernandes (Catito) às 15h, 
na Rua 20,475, Alto do Indaiá. Conheça o tra-
balho deste ministério, que tem levado consolo 
aos lares dos irmãos idosos da igreja. Participe!

VASO NOVO

VIAGEM MISSIONÁRIA AO
 AMAZONAS - ALTO SOLIMÕES

CLASSE PRIMEIROS PASSOS
Àqueles que desejam tornar-se membros de 
nossa igreja, nós oferecemos uma turma espe-
cial chamada de “Primeiros Passos”. Nesta clas-
se você terá oportunidade de aprender mais so-
bre a Palavra de Deus, conhecer melhor a nossa 
igreja e ao fi nal tornar-se membro se for o seu 
desejo. As matrículas estão abertas e podem ser 
feitas no balcão de informações.

Nos dias 17 a 24, o Pr. Ildemar realizará a ter-
ceira viagem Missionário na Amazonas, entre 
os povos Ticuna, Mayurunas e Cocamas. É um 
projeto missionário entre a nossa igreja local e 
a IPB Central de Curitiba. Está sendo aplicado 
o treinamento de obreiros com 40 pastores e 
obreiros da região, envolvendo a fronteira do 
Brasil com o Peru e a Colômbia. Orem por esta 
viagem. Contribua com esta obra missionária 
de forma específi ca, identifi cando sua oferta 
no envelope. A Missão Cuagu é que recebe este 
projeto, e fi ca em Benjamin Constant, comu-
nidade ribeirinha de Filadélfi a, às margens do 
Rio Solimões. Deus tem feito uma grande obra 
ali entre os povos indígenas e o Evangelho tem 
penetrado a fl oresta, pois “Do Senhor é a terra e 
a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam”.



2º. Domingo: 
Dia ofi cial da entrega dos Dízimos e Ofertas

“Porque de Deus somos cooperadores...” 
(I Cor.3:9)

- Prelúdio: Instrumental
- Cântico de Louvor

1. Aproximemo-nos com sincero coração e cer-
teza de fé
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Hb.10:19-25 (responsiva)
- Hino: “Linda Melodia” – n.104 - HNC

2. A mim veio a Palavra de Senhor
- Leitura Continuada das Escrituras: Jonas 1
- Oração de confi ssão de pecados
- Participação musical – Irmão Luiz Cordeiro
- Hino: “Hino de Gratidão” n.62 HNC - Dedicação 
dos Dízimos e ofertas
- Oração com o Diácono
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M)
- Oração com as crianças 

3. Eu plantei, Apolo regou; Mas o crescimento 
veio de Deus
- Mensagem da Palavra de Deus (I Cor.3:1-9)
- Oração Pastoral - (intercessão pelo povo de Deus)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice
-------------------------------------------------------
- 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 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÕES

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA

AGENDA MAANAIM

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

Hoje: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar
Suco: Aparecido e Jucemar
Recolher Dízimos: Adauton e Fernando
Agradecimento pelos Dízimos: Adauton
Próximo: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Eduardo e Vinicius
Recolher Dízimos: Milton e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Milton

Hoje: Lenice e Andressa                 Próximo: Roseli e Maria

Piano - Manhã: Eliane               Piano - Noite: Vitor

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

Vocal - Manhã: Elsa                            Vocal - Noite: Cenilse

Mensagem: Rev. Ildemar  / Liturgia: Presb. Rogério
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson  / Liturgia: Presb. Adair

Segunda-feira - Tempo de Semear e Colher: Rev. Francisco
                            - Líder: Fernandinho
         - Tempo de Planos: Rev. Evandro
         - Líder: Adauton

V. ALEGRE - Mensagem: Rev. Francisco  
Próx. Domingo: Rev. Francisco
CAARAPÓ - Mensagem: Rev. Gustavo
Próx. Domingo: Rev. Gustavo

Berçário I Templo: Roseli /  Próximo: Sonia
Berçário II: Deise e Caroline 
Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 anos: Erika e Karine / Próximo: Karlla e Rebeca
4 a 6 anos: Andressa e Yasmin 
Próximo: Cláudia, Lívia e Lavínia
7 a 10 anos: Lucas / Próximo: Costa

Datashow: Lavínia               Transmissão: Vitor

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

SÉRIE: Simplesmente Crente
Estudo 02: Nem Ativista, Nem Medíocre.
Texto Básico: Romanos 8.11-15
 

 Semana passada nós demos início 
às nossas reflexões sobre o que é 

ser “simplesmente crente”, num mundo em que 
adjetivos como radical, épico, revolucionário, 
transformador, impactante, máximo, extremo, 
incrível, emergente, inovador ... se tornaram 
comuns. Diante de tantos superlativos, parece 
que “só” ir à igreja, cultivar uma vida de oração 
e ler a Bíblia não serve mais para muitos cren-
tes e, infelizmente, como consequência, temos 
muitos cristãos frustrados e ansiosos para se-
rem “hiper espirituais”. Mas Deus não nos cha-
mou para sermos todos “pontos fora da curva”, 
pelo contrário, a vida acontece dentro da curva 
da normalidade do cotidiano ou, como diz a 
música, acontece “na rua, na chuva, na fazenda 
ou numa casinha de sapê”. Hoje vamos refletir 
que, ser um crente comum é bem diferente de 
ser um crente medíocre.

 Comum não é sinônimo de passivo. 
É verdade que todos os crentes devem viver 
aquilo que creem, praticar o que pregam. Mas 
o ativismo mal direcionado ou caótico nos tor-
na desleixados. Algumas pessoas, erroneamen-
te, ao defender a doutrina de “somente pela gra-
ça” dão a impressão de que não existe nada que 
necessitamos fazer como cristãos e acabam su-
cumbindo à preguiça, caindo numa monoto-
nia espiritual. De fato, o poder do ativismo, de 
nossas campanhas, movimentos e estratégias 
não perdoa pecados nem ressuscita os mortos, 
porém, toda a razão do evangelho é ressuscitar 
mortos, justificar o ímpio, nos transformar e 
libertar, para que glorifiquemos e tenhamos 
prazer em Deus e para que amemos e sirva-
mos ao próximo! O Espírito Santo não apenas 
nos deu o novo nascimento. Ele passou a habi-
tar em nós. A sua habitação nos torna santos e 
capacitados a toda boa obra. Diante de Deus 
somos sempre receptores de dons, porém, em 

relação aos nossos irmãos, somos doadores. 
Nosso próximo recebe dons que Deus deseja 
dar-lhe por nosso intermédio. 

 No outro extremo da balança, os 
crentes ativistas vivem desassossegados sem-
pre em busca de “algo maior”, a próxima meta, 
o último “movimento” e tentam impor aos ou-
tros crentes “comuns” uma agenda que eles 
mesmo são incapazes de cumprir. Tornam-se 
chatos e fiscalizadores da vida alheia. A solu-
ção para isso é um correto entendimento da lei 
de Deus. Ela não é um roteiro para “fiscais da 
espiritualidade” antes, um guia para amar mais 
a Deus de forma correta e de servir ao próxi-
mo. A pergunta 115 do Catecismo de Heildel-
berg nos ensina muito sobre isso:

Pergunta: Se nessa vida ninguém consegue 
obedecer perfeitamente aos dez mandamen-
tos, por que Deus manda que sejam pregados 
com tanto rigor?

Resposta: “primeiro, para que ao longo de 
nossas vidas possamos cada vez mais estar cons-
cientes da nossa natureza pecaminosa, e assim 
busquemos com mais fervor o perdão dos peca-
dos e a justiça de Cristo. Segundo, para que, ao 
orarmos a Deus pela graça do Espírito Santo, 
jamais deixemos de batalhar para sermos cada 
vez mais renovados à imagem de Deus até que, 
após esta vida, alcancemos o alvo da perfeição”

Pense Nisso!
 
Perguntas para Reflexão
• O que é excelência para os crentes?
• Leia Lucas 10.38-42. Qual das personagens 

seria mais elogiada aos nossos olhos? Qual foi 
a “escolhida” por Jesus?

• Quais são as duas consequências do correto 
entendimento da Lei de Deus?

RETIRO ESPIRITUAL

Nosso retiro está se aproximando, e se você ain-
da não fez sua inscrição corra para aproveitar o 
desconto. Entre no site da igreja e se inscreva.


