
 Essas palavras de Jesus à mu-
lher de Samaria são seu pri-

meiro ensino registrado sobre a matéria 
da oração. Eles nos dão alguns primei-
ros vislumbres maravilhosos em relação 
à palavra oração. O Pai procura adora-
dores: nossa oração satisfaz seu coração 
amoroso e lhe traz alegria. Ele busca ver-
dadeiros adoradores, mas é algo raro de 
se encontrar. A verdadeira adoração é em 
espírito e em verdade. O fi lho veio abrir o 
caminho para esse tipo de adoração e ele 
mesmo nos ensina a adorar em espírito e 
em verdade. Sendo assim, uma de nossas 
primeiras lições na escola de oração deve 
ser compreender o que é orar em espírito 
e em verdade e saber como conseguir isso.
 À mulher de Samaria nosso Se-
nhor citou três tipos de adoração. Pri-
meiro, a adoração ignorante dos samari-
tanos: “Vós adorais o que não conheceis”. 
Segundo, a adoração inteligente dos ju-
deus, os quais tinham o verdadeiro co-
nhecimento de Deus: “... nós adoramos o 

que conhecemos, porque a salvação vem 
dos judeus”. Finalmente, o terceiro tipo 
de adoração, a nova realidade da adora-
ção que ele mesmo veio introduzir: “Mas 
vem a hora e já chegou, em que os ver-
dadeiros adoradores adorarão o pai em 
espírito e em verdade”. Entre os cristãos 
também podemos encontrar os três gru-
pos de adoradores. Aqueles que em sua 
ignorância praticamente não sabem o 
que pedem: eles oram com seriedade, po-
rém recebem pouco. Existem outros que 
possuem um conhecimento mais correto, 
que tentam orar com todo seu entendi-
mento e coração e muitas vezes oram se-
riamente. Mesmo assim não conseguem 
plena bem aventurança de adorar em es-
pírito e em verdade. Devemos pedir ao 
Senhor Jesus que nos introduza no ter-
ceiro grupo; precisamos ser ensinados a 
adorar em espírito e em verdade. Somen-
te isso é adoração espiritual; somente isso 
nos transforma no tipo de adoradores 
que o Pai procura. Na oração, tudo de-
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penderá de nosso entendimento correto 
e da prática de adoração em espírito e em 
verdade.
 “Deus é espírito; e importa que 
seus adoradores o adorem em espírito e 
em verdade”. O primeiro pensamento su-
gerido aqui pelo mestre é que deve haver 
harmonia entre Deus e seus adoradores; 
assim como Deus é, assim sua adora-
ção deve ser. Isto está de acordo com o 
espírito predominante em todo o uni-
verso: deve haver correspondência entre 
um objeto e o órgão que ele revela ou ao 
qual se rende. E o que isso significa? A 
mulher perguntou ao Senhor se Sama-
ria ou Jerusalém era o verdadeiro lugar 
de adoração. Ele respondeu que dali em 
diante a adoração não estaria mais limi-
tada a determinado lugar, porque, Deus 
é espírito, não restrito a espaços físicos, 
assim também sua adoração, não estaria 

mais restrita a lugar ou forma, mas à im-
portância. Como nosso cristianismo pa-
dece por estar limitado ao tempo ou a um 
lugar específico. Aquele que busca orar 
com seriedade apenas na “igreja” ou em 
seu quarto vive a maior parte da semana 
ou do dia em completa desarmonia com 
aquilo que orou. Sua adoração foi resul-
tado de um lugar ou hora estabelecida, 
não de todo o seu ser. Deus é espírito: Ele 
é o Eterno e o Imutável; o que ele é, sem-
pre será e em verdade: sua adoração deve 
ser o espírito de nossa vida; nossa vida 
de ser adoração em espírito como Deus é 
espírito.
Pense Nisso!

Obs.: baseado no capítulo 2 do livro
 “Com Cristo na Escola de Oração”

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO         DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

ABRIL
Culto dos 7 Brados da Cruz

UPA - Choconight
45º Encontro de Casais

UPJ - Festival de Sorvetes
UPA - Pic Nic

SAF - Culto do Bebê

10/04
17/04
18/04
25/04
25/04
25/04

**
**
**
**
**
**

MARÇO
Dia Internacional da Mulher

SAF - Chá Evangelístico
Festiva de Casais

SAF - Encontro de Mulheres
Culto Evangelístico dos 

Grupo Familiares

**
14h
**
**

19h

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

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 OFICIAISHoje à noite o Rev. Wanderson pregará na Con-

gregação Presiterial em Glória de Dourados, 
cumprindo agenda do Presbitério de Dourados 
(PRDO). Oremos por sua viagem e pelo seu re-
torno em segurança.

AGENDA PASTORAL

A partir da próxima quarta-feira, dia 04/03, 
iniciaremos uma série de estudos biblicos sobre 
ética cristã à luz dos dez mandamentos. Temas 
como aborto, pena de morte, direito à proprieda-
de privada e descanso, serão abordados ao longo 
dos estudos. Convocamos todos a participarem e 
convidarem outros a estarem conosco.

NOVA SÉRIE DE ESTUDOS ÀS QUARTAS



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

01/03 - Clemilde Pedrotti Wolf - 3423 7992
  - João Carvalho Soares - 99618-5283
   - Lorena Alencar da Silva
   - Th iago Barbosa da Silva - 98139-6059

02/03 - Cássio Leite Siqueira - 99686-3188
04/03 - Gustavo da Silva Ioris - 3422-0015

    - Maria Eliêne B. Oviedo - 98437-6709
05/03 - Gabriele Fengler Ferreira - 98171-0714

  - Luiz Cordeiro - 99938-0481
 - Melissa Valentina Anjos Magri - 9624-6397

06/03 - Felipe Andrey Gonçalves Rios - 99811-4142
- Vanda Nogueira Enami - 99971 0513

UMP - NOTA DE GRATIDÃO

O Rev. Ildemar agradece a todos que contribui-
ram e oraram por sua Viagem Missionária ao 
Amazonas. O treinamento aos obreiros foi uma 
bênção, ocorreu durante uma semana em perío-
do integral, com a participação de 46 alunos. O 
módulo do curso tratou a temática "Vida Pesso-
al com Deus". 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”.

A diretoria da UMP agradece a todos que ajuda-
ram na organização e execução do Retiro Espiritu-
al, que ocorreu na semana do feriado de Carnaval. 
Agradecemos também a todos que contribuíram, 
ofertaram e oraram, tornando possível a realiza-
ção deste evento. Pedimos, aos irmãos que conti-
nuem orando pela vida dos participantes.

A Federação de mocidades está organizando o 
IV Simpósio “Reforma Jovem”, que acontecerá 
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. Partici-
pem ! As inscrições podem ser feitas pelo site:
www.umpprdo.com.br. A taxa da inscrição fun-
ciona da seguinte forma: até o dia 08/03 o valor 
é de R$ 20,00, após está data, o valor passará 
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).

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”.

IV SIMPÓSIO "REFORMA JOVEM"

CEIA DO SENHOR

VASO NOVO

SAF - CHÁ EVANGELÍSTICO

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 03/03, a Srª. Adalice Alves da Silva Zatt, às 
15h, na Rua S dois, nº 415, Vila São Braz. Conhe-
ça o trabalho deste ministério, que tem levado 
consolo aos lares dos irmãos idosos da igreja.

A diretoria da SAF, convida todas as irmãs 
para participarem do Chá Evangelístico, que 
ocorrerá dia 11/03, às 14h, no Hospital Evan-
gélico. Este é um trabalho muito delicado e 
importante, que visa divulgar o evangelho a 
pacientes, acompanhantes e funcionários. É 
um momento muito agradável, com louvor, 
devocional e um delicioso lanche. Pedimos 
aos irmãos que nos auxilie com doações em 
espécie. O dinheiro arrecadado será utilizado 
para custear os alimentos servidos. As doações 
podem ser entregues a Roseli, Diana ou na Se-
cretaria da Igreja. Ore, divulgue e participe!
REV. ILDEMAR - NOTA DE GRATIDÃO

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos 
os diáconos para a reunião mensal, que ocorre-
rá nesta terça-feira, dia 03/03, às 19h30m, nas 
dependências da igreja.

REUNIÃO DA DIACONIA



Ceia do Senhor:
“O Bom Pastor dá a Vida Pelas Ovelhas”

I. Chamada à Adoração: Ministério de Música;
II. Oração de Louvor a Deus
III. Leitura Bíblica: Salmo 23
IV. Hino: “Pastor Divino” – Nº 117 HNC;
V. Leitura Continuada das Escrituras: Jonas 4;
VI. Celebração da Ceia do Senhor
      (Hinos 268 e Cântico)
VII. Hino: “A Certeza do Crente” – Nº 105 HNC;
        (Entrega dos Dízimos e Ofertas)
        Oração de gratidão pelo Diácono
VIII. Batismo de Filho de Crentes: 
           Lívia Fengler Ferreira
IX. Momento de Cânticos
X. Oração com as Crianças
XI. Exposição Bíblica: I Co.4
XII. Oração Pastoral
XIII. Bênção Apostólica / Amém Tríplice;
       • Apresentação dos Visitantes;
       • Comunicações da Semana;
IX. Poslúdio;

Para Pensar: “A Religião de Cristo não é a sobre-
mesa após algum pão; pelo contrário, é ou o pão, 
ou nada. As pessoas deveriam ao menos entender e 
admitir isso antes de se considerarem cristãs” 
                   Dietrich Bonhoeff er.

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. Ildemar
Segunda à Sexta-Feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Domingos, Leopoldo, João e Rodrigo
Suco: Domingos e Rodrigo
Recolher Dízimos: Joãos 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: Reneval e Ana                    Próximo: Nelvo e Líbia

Piano - Manhã: Eliane           Piano - Noite: Lenita

29/02 - Flávia      07/03 - Erasmo Braga    08/03 - Cong. Vista Alegre

Vocal - Manhã: Elsa                        Vocal - Noite: Cenilse

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

Segunda-feira: - Tempo de Planos: Rev. Ildemar
                              - Líder: Adauton 
Quinta-feira:    - Tempo Novo: Rev. Evandro
           - Líder: Milson

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

Berçário I Templo: Joice /  Próximo: Sônia 
Berçário II: Débora e Roberta 
Próximo: Deise e Carolina
02 a 03 anos: Th ais, Ana Laura /Próximo: Érika e Karine
4 a 6 anos: Elaine, Fábio e Lorrainy
Próximo: Andressa e Lívia
7 a 10 anos: Débora Lazarine / Próximo: Madalena

Datashow: Lívia                     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
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 05: Ambição, como um vício se tor  

nou virtude - parte 1
Texto básico: Romanos 1.18-27

 Você já notou como práticas que antes 
eram consideradas vícios, agora são vistas por 
muitas pessoas como virtudes? Por exemplo, 
inquieto antigamente significava instável, não 
confiável, até mesmo desonesto. Hoje, porém, 
ser inquieto é estar vivo, se mexendo, suspeitar 
de autoridade e descontente com permanecer 
parado. Nossa ideia de “ambição” passou por 
transformação semelhante. Dizer que a ambi-
ção seja algo errado e pecaminoso soa contra 
produtivo hoje em dia. Como a ambição pode 
ser um vício e, consequentemente, pecado?

 Claro, se por ambição queremos sim-
plesmente dizer uma tendência ou iniciativa de 
marcar e alcançar alvos, não existe nada mais 
natural para nós com portadores da imagem 
de Deus. Deus nos criou em justiça e santidade, 
para estender seu reino até os confins da terra. 
Glorificar a Deus e ter nele nosso prazer era ob-
jetivo e alvo que toda manhã cumprimentavam 
Adão e Eva, enquanto eles amavam e serviam 
um ao outro com energética satisfação. Porém, 
em vez de conduzir sua esposa e toda sua pos-
teridade nesse “desfile de ações de graças”, Adão 
declarou independência do seu Rei. Os efeitos 
imediatos de sua ambição foram a rivalidade e 
autoafirmação – primeiro entre Adão e Eva, de-
pois entre Caim e Abel. 

 A solução de Deus foi, na plenitude 
do tempo, enviar seu filho. Onde o primei-
ro Adão procurou se livrar de sua posição de 
criado e ascender ao trono de Deus, o último 
Adão – que é Deus em sua própria natureza – 
deixou o seu trono e desceu até nossa miséria 
(Fp. 2.6-10).

 Nossa paixão pela vida e pela realiza-
ção de nosso desejo de lutar por um alvo ousa-
do foram essencialmente criados em nós por 
Deus. O que mudou depois da queda é a di-
reção deste impulso. Quando desligado de seu 

objetivo certo nosso amor fica focado em si 
mesmo; nossas paixões santas ficam viciadas, 
nos afastando dos passos de Deus e afastando-
-nos uns dos outros. Por causa do pecado vive-
mos em um mundo de “faz de conta”, como se 
Deus e nosso próximo fossem feitos para nós. 
Noutras palavras, vivemos vidas desnaturais – 
como se fôssemos ou pudéssemos nos tornar 
em alguém diferente da imagem de Deus, cria-
dos para amar a Deus e ao próximo.

 É por esta razão (ambição) que o im-
pulso para as realizações não é mais uma vir-
tude e nossa busca por significado não é mais 
uma virtude. Desde o primeiro dia da nossa 
queda em pecado, o mundo que imaginamos 
existir e os seres que presumimos inventar se 
mostraram como sombras vazias. Essa condi-
ção caída se expressa em idolatria e imoralida-
de sexual, onde até mesmo apagamos a luz da 
natureza.

 Em seu cerne, o pecado é o encobrir 
a gratidão para com Deus (Rm. 1.21). Por que 
a gratidão? Porque, em vez de ver-nos criados 
por nós mesmos, escolhendo nossa própria 
identidade e propósito, a cosmovisão bíblica 
nos diz que somos receptores de nossa exis-
tência. Devemos a razão de nossa existência a 
outro alguém. Nossa vida é dom de Deus; não 
vem de nossa própria realização. Nossa ingrati-
dão é a expressão mais clara de que temos ido-
latrado a nós mesmos. 

 Pense Nisso!

Continua semana que vem. 
 
Perguntas para Reflexão
• Você poderia citar outros exemplos de prá-

ticas pecaminosas que antes eram reprovadas e 
atualmente passaram a ser admiradas?

• Como conciliar a busca por alvos dignos 
(conforme descrita no segundo parágrafo do 
estudo) sem que ela seja contaminada pela 
ambição?


