
1. É espiritualmente danoso.
Carnaval é festa da carnali-

dade. A sensualidade é exaltada nas ruas 
e a imoralidade sexual é praticada nos 
salões. O cristão é aquele que crucifi cou 
a carnalidade com suas paixões e dese-
jos (Gl 5.24), foge dos pecados sexuais 
(2Tm 2.22) e, revestido por Cristo, não 
alimenta mais a sua carne (Rm 13.13,14). 
Nesse sentido, não há nada mais preju-
dicial à santifi cação do que o Carnaval.

2. É culturalmente pobre. A cul-
tura musical no Brasil não anda bem há 
muito tempo, porém, no Carnaval piora. 
As marchinhas de duplo sentido, de co-
notação sexual, são prova disso. Os car-
navalescos até tentam colocar um pouco 
de história do Brasil nas letras das músi-
cas, para dar uma impressão de alta cul-
tura, mas o resultado é patético: trechos 
da nossa história acompanhados por ba-
tuques e mulheres nuas.

3. É patrioticamente desastroso. 
Infelizmente, mundo afora, o Brasil é co-
nhecido como o país do futebol e do Car-

naval. As cenas de mulheres nuas dan-
çando em carros alegóricos percorrem o 
mundo reforçando a imagem de sexo fá-
cil e prostituição em nosso país. Não são 
poucas as ocorrências de mulheres que 
são tratadas como prostitutas quando, no 
exterior, se identifi cam como brasileiras. 
A culpa desta confusão vem, em grande 
medida, do Carnaval.
 4. É politicamente indecente. 
Desde a antiguidade os governos distra-
em o povo com pão e circo. Neste senti-
do, o governo brasileiro conta com a aju-
da do futebol e do Carnaval. Neste ano, a 
situação é ainda pior por causa da crise 
que se instalou em nossa nação. Infl ação 
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retornando, desemprego crescente, em-
presas fechando as portas e o povo fazen-
do festa. Como dizia a música: Vida de 
gado, povo marcado, povo feliz...
 5. É economicamente injusto. 
Os milhões de reais aplicados pelo gover-
no nesta festa poderiam ser utilizados em 
moradia, hospitais e escolas. As ambu-
lâncias e os policiais que são deslocados 
para os desfiles poderiam estar à disposi-
ção da população. Em um país que ainda 
atende doentes em macas nos corredores 
de hospitais, definitivamente, Carnaval 
deveria ser a última opção para o gover-
no investir o dinheiro do contribuinte.
 6. É socialmente nefasto. O Car-
naval não traz bem algum para a socie-
dade. Pelo contrário, a quantidade de 
jovens se drogando e se alcoolizando é 
gigantesca. Doenças como gripe, herpes, 
conjuntivite, hepatite e AIDS se multi-

plicam neste período e a promiscuidade 
gera milhares de gravidezes indesejadas 
e abortos. O número de acidentes auto-
mobilísticos aumenta. No ano passado 
foram registrados 2.785 acidentes, com 
1.786 feridos e 120 mortes nos 4 dias da 
“festa”.
 Por tudo isso, é inconcebível que 
um cristão, comprometido com Jesus 
Cristo, possa ter alguma admiração pelo 
Carnaval. Se porventura você sentir-
-se tentado por esta festa, lembre-se que 
“Deus não nos chamou para a imundícia, 
mas para a santificação” (1Ts 4.7) e que 
todo aquele que ama as coisas deste mun-
do torna-se inimigo de Deus (Tg 4.4).

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO         DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

MARÇO
Dia Internacional da Mulher

SAF - Chá Evangelístico
Festiva de Casais

SAF - Encontro de Mulheres
Culto Evangelístico dos 

Grupo Familiares

08/03
11/03
14/03
25/03
29/03

**
14h
**
**

19h

FEVEREIRO
Retiro Espiritual **22 a 25/02

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 OFICIAISÀqueles que desejam tornar-se membros de 

nossa igreja, nós oferecemos uma turma espe-
cial chamada de “Primeiros Passos”. Nesta classe 
você terá oportunidade de aprender mais sobre 
a Palavra de Deus, conhecer melhor 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.

CLASSE PRIMEIROS PASSOS

Informamos que devido ao feriado, não haverá 
reunião do Projeto Jó e do Projeto Ana. As pro-
gramações voltarão a funcionar normalmente 
na próxima terça-feira dia 03/03.

PROJETO ANA E JÓ



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

23/02 - Andressa Ymara Villas Boas - 98102-2579
   - Elaine Aparecida Amaral Silva - 99915-9116
 - Eliberto Liebich - 99295-8772

  - Tatiane Galdino Leal Calumby - 98191-1898
24/02 - Fabio Loman de Barros - 99958-9577
25/02 - Jeanne M. B. de Moura Maciel - 98129-6349

 - Teylor da Silva Cavalcante - 99659-2517
   - Valdimeri M. Cavalcante - 99631-0872

26/02 - Elza Maria Rolim Brum - 99907-6627
 - Lucas Luiz de Almeida - 98149 6974

27/02 - Fabio da Silva Franco - 99692-9228
 - Filipe Nikolic Neto - 98120-9510
 - Flavio Odacir M. de Rezende - 99981-5105
- Gabriel de Oliveira Cardoso - 99821-1385

RETIRO ESPIRÍTUAL

VIAGEM MISSIONÁRIA AO
 AMAZONAS - ALTO SOLIMÕES

O Rev. Ildemar está em viagem Missionária ao 
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, envolven-
do a fronteira do Brasil com o Peru e a Colôm-
bia. 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, comunidade 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”.

Está acontecendo essa semana, durante o feria-
do de Carnaval, na Chácara Maanaim, o Retiro 
Espiritual. O evento é um momento de comu-
nhão que tem o intuito de levar a palavra e apro-
ximar jovens, adolescentes e adultos de Deus. 
Que possamos interceder pela vida dos partici-
pantes, para que o Espirito Santo complete sua 
boa obra no coração de cada um. “Confessai, 
pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns 
pelos outros, para serdes curados. Muito pode, 
sua efi cácia, a súplica do justo”. Tiago 5.16

A Federação de mocidades está organizando o 
IV Simpósio “Reforma Jovem”, que acontece-
rá nos dias 08 e 09 de Maio, na nossa igreja. O 
preletor será o Rev. Héber Campos Júnior, que 
tratará o tema “Amando a Deus no Mundo”, ele 
também estará conosco na Escola Dominical e 
no Culto Vespertino. O evento é aberto a todos 
os membros, não apenas para os jovens. Par-
ticipem ! As inscrições podem ser feitas pelo 
site: www.umpprdo.com.br. A taxa da inscrição 
funciona da seguinte forma: até o dia 08/03 o 
valor é de R$ 20,00, após está data, o valor pas-
sará para R$ 30,00 até o dia 09/04 e logo após 
será cobrado o valor de R$45,00 até dia 20/04 
. As vagas são limitadas! Maiores informações 
com Gabriel Chamorro (99940-7353).

No próximo domingo a noite celebraremos a 
Ceia do Senhor. Não deixe de participar desse 
momento tão importante na vida do crente. Re-
fl ita nas palavras de François Turretini: “Deus, 
para ajudar em nossa fé [...] insinua a verdade 
em nossos ouvidos e também por meio dos sacra-
mentos 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 cer-
teza de sua graça em nossa mente, para que seja-
mos livrados das coisas sensíveis e terrenas para 
as intelígiveis e celestiais”.

IV SIMPÓSIO "REFORMA JOVEM"

CEIA DO SENHOR

AVISO - UCP E UPJ

AVISO - CULTO INFANTIL

Informamos que devido ao feriado, não haverá  
atividades da UCP e UPJ, as quais retornarão 
normalmente no próximo sábado, dia 29/02.

Informamos que neste domingo à noite, dia 
23/02, não haverá culto infantil. O berçario estará 
disponível para as mães que necessita amamentar.



I. Préludio instrumental
II. Saudações à Igreja
III. Cântico (M.M.)
IV. Adoração
 *oração de adoração
 *Leitura bíblica Sl 92
 * Hino "A Igreja em Adoração" nº 03 HNC 
V. Contrição
 * Leitura continuada da Bíblia: Jonas 3
 * (ao som do piano)
 * Oração silenciosa, quebra do silêncio  
                   pela oração do liturgista 
VI. Entrega de dízimos e ofertas
 * Leitura Bíblica de 2ª Coríntios 9:6-7
 * Hino "Ações de graça" nº 61 HNC
 * Oração de consagração 
                   dos dízimos e ofertas 
VII. Louvor e Adoraçaõ (M.M.)
VIII. Edifi cação
 * Mensagem da palavra de Deus 
 * Oração pastoral
 * Benção Apostólica
 * Amém Trípilece 
 • Apresentação dos Visitantes;
 • Comunicações da Semana;
IX. Poslúdio Instrumental

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
Quarta à Sexta-Feira: 8h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Milton e Mary              Próximo: Reneval e Ana

Piano - Manhã: Vitor               Piano - Noite: Vitor   

22 a 25/02 - Retiro Espiritual             29/02 - Flávia  

Vocal - Manhã: Elsa                          Vocal - Noite: Rogério

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

Quinta-feira     - Tempo da Promessa: Rev. Wanderson
         - Líder: Adair

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

Berçário I Templo: Não Haverá /  Próximo: Joice
Berçário II: Não Haverá
Próximo: Débora e Roberta
02 a 03 anos: Não Haverá 
Próximo: Th ais, Ana Laura e Lorrainy
4 a 6 anos: Não Haverá
Próximo: Elaine e Fábio
7 a 10 anos: Não Haverá / Próximo: Débora Lazarine

Datashow: Eliberto            Transmissão: João Pedro

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
João Carvalho Soares (Secretário) - 99618-5283
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)
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 Bíblico
Sábado: 19h30 - Culto de Jovens e Adolescentes 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: SIMPLESMENTE CRENTE

SÉRIE: Simplesmente Crente
Estudo 04: O Extraordinário de Cada Domingo

 Todos nós, de certa forma, carregamos 
em nosso peito um anseio por um avivamento 
espiritual. O comportamento dos nossos jovens, 
os problemas nos casamentos, os escândalos com 
pastores, as divisões e a falta de crescimento de 
muitas igrejas são apenas alguns dos motivos 
que nos levam a este anseio, que é legítimo por-
que Deus de fato, ao longo das eras, agraciou seu 
povo com derramar intenso do Espírito Santo. 
Mas, você já parou para pensar que o avivamento 
é a exceção e não a regra na história da igreja? 
Não estou dizendo que devemos abrir mão de 
buscá-lo, mas quero chamar sua atenção para o 
fato de que esta expectativa pelo “grande momen-
to” que vai revolucionar nossas vidas espirituais, 
pode tirar nossos olhos dos meios ordinários e 
comuns com que Deus nos abençoa a cada dia. É 
sobre isso que conversaremos esta noite: como o 
uso dos meios ordinários de graça abençoa nos-
sas vidas extraordinariamente.

 Pare e pense: já não é suficientemente 
notável que o próprio Jesus Cristo fale conosco 
sempre que a sua Palavra é pregada a cada se-
mana? Não basta a maravilha de que o Espírito 
ainda esteja ressuscitando aqueles que estão es-
piritualmente mortos para a vida, mediante esta 
pregação do evangelho? Você não consegue vi-
brar com o batismo e a pública profissão de fé de 
novos convertidos? Não é suficientemente belo 
que os que pertencem a Cristo estejam crescen-
do na graça e no conhecimento de sua Palavra, 
fortalecidos na fé pela administração regular da 
Ceia, comunhão na doutrina, oração e louvor, 
dirigidos por presbíteros e servidos por diáco-
nos? O fato destes atos acontecerem regularmen-
te (ordinariamente) não deveria tirar sua beleza 
aos nossos olhos. Porque devemos sempre estar à 
procura do próximo grande evento se temos tais 
recursos que, embora aconteçam regularmente 
não deixam de ser extraordinários?

 Primeiro e acima de tudo, Deus está 
presente no Culto. Ele é quem julga e justifica, 
atrai os pecadores e ajunta suas ovelhas para seu 
filho num lindo banquete com tantas pessoas 

diferentes! Isto não é belo e extraordinário!? O 
“Grande evento” (seja ele um retiro espiritual, 
um encontro para grupos específicos, um show 
gospel) pode nos fazer “levitar espiritualmente” 
num final de semana e fazer nossas pernas tre-
merem, mas o perigo é que, quando voltarmos 
para nossa igreja local não haverá fogos, balões, 
shows e brincadeiras. Aí ficamos desapontados 
porque tudo parece “tão comum, tão simples”. Às 
vezes nosso comportamento é semelhante ao de 
um casal que, querendo resolver suas diferenças, 
marca um período de “mini férias” num final de 
semana prolongado para que possam se acertar. 
Só que, nas semanas que antecedem esse perío-
do, eles continuam sem se falar, sendo chatos um 
com o outro e distantes afetivamente, achando 
que tudo vai se resolver num resort, num hotel 
ou no passeio na Disney. Veja como a busca pelo 
“extraordinário fim de semana” roubou a beleza 
do convívio semanal. Às vezes comportamo-nos 
de forma semelhante na igreja. Muitos desejam 
grandes eventos e programações em suas comu-
nidades, mas são distantes e frios espiritualmente 
nos domingos em que elas não acontecem.

 Jesus Cristo instituiu os meios de gra-
ça em termos claros e simples para sua igreja: a 
pregação do evangelho, o batismo e a disciplina 
bíblica – resumindo, ensinar as pessoas a guardar 
tudo que ele ordenou. Tudo isso nos é oferecido 
semanalmente em nossos Cultos, na Escola Do-
minical, nas reuniões de oração e nos Grupos 
Familiares e são perfeitamente suficientes para 
que você seja extraordinariamente feliz em sua 
caminha cristã “comum”.

 Pense Nisso!

Perguntas para Reflexão
• Reflita como foi seu sentimento ao “assistir” 

um batismo, uma pública profissão de fé e parti-
cipar da Ceia do Senhor.

• Por que muitas pessoas, depois de participa-
rem de “eventos extraordinários” não permane-
cem na igreja?


