
Deus na terra?

 É aí que entra a Igreja, a comunidade que inclui 

todas as pessoas deste mundo que seguem a Deus 

verdadeiramente. A Bíblia usa a expressão “Corpo de Cristo” 

para expressar nossa nova identidade terrena. Somos 

chamados a representar Cristo como ele é, principalmente 

aos que sofrem: [...] Deus de toda consolação, que nos 

consola em todas as nossas tribulações, para que, com a 

consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os 

que estão passando por tribulações. Pois assim como os 

sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por 

meio de Cristo transborda nossa consolação – 2 Co. 1.3-5.

 Há somente uma única maneira positiva de 

entender como o Corpo de Cristo pode ministrar a uma 

pessoa em sofrimento: vendo-o em ação. Já vi isso e darei 

um exemplo ao contar a história de Martha, uma pessoa que 

passou por grande sofrimento e teve muitas dúvidas. Ela era 

uma mulher de 26 anos de idade, muito atraente, quando a 

conheci em Chicago. Um dia, sua vida mudou drasticamente 

quando ela contraiu uma doença neurodegenerativa, que 

progride paulatinamente até afetar os movimentos 

involuntários, como a respiração, levando a pessoa à morte. 

Na fase final do tratamento, Martha queria sair do hospital 

 

 Como Deus se sente em relação ao nosso 
sofrimento? Olhe para Jesus. Ele reagiu com tristeza e dor 
diante das pessoas que sofriam. Quando o amigo de Jesus 
morreu, ele chorou. E, depois, com poder sobrenatural, 
curou os sofredores. Duvido que os discípulos de Jesus se 
sentissem atormentados com as perguntas como: “Será que 
Deus se importa com o ser humano?”, porque eles tiveram 
provas visíveis todos os dias do cuidado de Deus. Eles 
simplesmente olhavam para o rosto de Jesus e o viam 
realizando a missão de Deus na terra.

 Apesar disso, Jesus não permaneceu na terra. 

Hoje não podemos ir a Jerusalém, alugar um carro e 

agendar um encontro pessoal com ele. O que podemos 

fazer hoje? Como sentir o amor de Deus? Temos o Espírito 

Santo, claro, um sinal verdadeiro da presença de Deus em 

nós. E temos a promessa do futuro quando Deus restaurará 

o mundo e encontrará conosco face a face. Mas o que dizer 

neste momento? Temos a prova física e visível do amor de 

BOLETIM Nº 1471 • 29 DE ABRIL DE 2018
                                  

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (efetivo)

Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic

Rev. Werley Scardini

Rev. Evandro Modesto de Pinho (colaborador)

    66 Anos Proclamando o Evangelho
        Organizada em 27 de maio de 1951

A “COMUNIDADE TERAPÊUTICA” DE DEUS



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Maio       
Congresso da Família
Congresso da Família

Congresso da Família - EBD
Congresso da Família - Culto 

 DATA            PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

04/05

05/05  

06/05 

06/05 

19h30

19h30 

09h

19h

DATA           PROGRAMAÇÃO            HORÁRIO 

 20/05

 27/05

 27/05

 27/05

Eleição dos Oficiais 
Aniversário da Igreja - EBD

Aniversário da Igreja - Almoço
Aniversário da Igreja - Culto

09h

09h

12h

19h 

por, pelo menos, duas semanas para receber as amigas, 

uma a uma, a fim de despedir-se. Mas as duas semanas 

no apartamento apresentaram um problema. Como 

receber a ajuda de que necessitava vinte e quatro horas 

por dia? O governo prestava assistência para que ela 

fosse mantida num hospital, mas não em casa, em razão 

dos cuidados intensivos de que necessitava. Apenas um 

grupo da região de Chicago ofereceu-se para cuidar de 

Martha com amor e sem remuneração: o Reba Place 

Fellowship. Aquela comunidade cristã adotou Martha 

como um projeto e apresentou-se como voluntária para 

suprir tudo o que fosse necessário a fim de realizar seus 

últimos desejos. Dezesseis mulheres reorganizam a vida 

para cuidar dela. Dividiram-se me grupos, revezaram 

para cuidar dos filhos pequenos e foram para luta. Ao final, 

Martha não aceitou Jesus por medo; ela finalmente 

encontrou o amor de Deus nas mulheres do Reba Place. 

Em um culto muito comovente, ela deu seu testemunho 

em voz fraca e foi batizada. Ela encontrou Deus durante o 

sofrimento, porque foi durante ele que ela compreendeu 

quem Ele realmente era, por meio do amor e da 

compaixão expressos nas ações daquelas mulheres 

cristãs à sua volta. E suas dúvidas acerca de Deus aos 

poucos desapareceram.

 Que Deus  faça  de  nós  uma “ Ig re ja 

Terapêutica”, confortando os que sofrem por meio do 

Evangelho. 

Extraído e Adaptado do livro “Os Sons da Fé” de Philip 

Yancey. 

CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO

Está em andamento a Campanha de ofertas e doações 

para a conclusão do salão social da igreja. Durante este 

restante de ano trabalharemos neste projeto de conclusão 

das obras do salão:  Ar condicionado, som e a marquise da 

frente.  Nos próximos dias será instalada a parte de 

iluminação. Ore ao Senhor e disponha o seu coração a 

participar desta obra. Os envelopes e o “Livro de Ouro” para 

as doações se encontram com os diáconos na porta da 

igreja. “Deus ama quem dá com alegria”.

Ajude a aquecer uma família no inverno desse ano. 

Nossa meta é ajudar  famílias carentes de nossa cidade, 

para isso, estaremos recebendo até junho, doações de: 

cobertores, lençóis, agasalhos, casacos, roupas e 

calçados em geral. A caixa para doação encontra-se na 

saída do templo.“Mais bem-aventurado é dar do que 

receber”. At 20.35

CAMPANHA DO AGASALHO - JUNTA DIACONAL 

Vem aí nosso Congresso da Família nos dias 04, 05 e 

06/05. Confira a programação:

04/05 - Palestra - Rev. Paulo Andreussi às 19h30min

05/05 - Palestra - Rev. Paulo Andreussi às 19h30min         

06/05 - EBD Especial - Rev. Paulo Andreussi às 09h

 06/05 - Culto - Rev. Paulo Andreussi às 19h

CONGRESSO DA FAMÍLIA SAF - REUNIÃO DO DEPARTAMENTO MENSAGEIRO DA PAZ 

A diretoria da SAF convoca às irmãs para participar da 

Reunião do Departamento Mensageiro da Paz, que será 

nesta quinta-feira dia 03/05 às 19h30min, na casa de 

nossa irmã Meire Diana, que fica na Rua Major Capilé, nº 

6610, Edifício Josefina, Bloco Itália, Ap 102. Às 19h ás 

irmãs estará se encontrando na igreja, para saírem 

juntas. Não Percam! 



Durante o culto mantenha o celular desligado!

29/04 - Rosa Maria Dolores Arnal - 99852-7287

          - Thaís D’Kacla Santos Alencar - 99844-4658

30/04 -  Crysthiany Lais M. A. Renovato - 98208-6857

02/05 - Ester Roque de Oliveira - 3424-9926

03/05 - Deborah Priscila Mattoso - (95) 98123-7662

          - Pedro Gabriel Castilho Corona - 99804-7735

          - Raíssa Barbosa da Silva - 98187-7179

04/05 - Edimar Carneiro de Oliveira - 99989-9259

05/05 - Fernando Massahiro Okada - 98406-8026

ANIVERSARIANTES! PARABÉNS!

 
ANIVERSÁRIO DA IGREJA   

 
NOTA DE AGRADECIMENTO DA FEDERAÇÃO DA MOCIDADES 
Com a graça do nosso bom Deus, durante os dias 20 e 21 

de abril foi realizado na Igreja Presbiteriana Central de 

Dourados o II Simpósio Reforma Jovem, com a presença 

do Rev. Augustus Nicodemus Lopes.

Em tempos de superficialidade e heterodoxia no meio 

evangélico brasileiro, é uma grande bênção vermos tantos 

i rmãos  em Cr i s to  com tamanho  in te resse  no 

aprofundamento do conhecimento das Escrituras e das 

doutrinas reformadas, como ocorreu nesse simpósio.

E além da gratidão ao Senhor, a Diretoria da Federação de 

Mocidades do PRDO se alegra com todos aqueles que, de 

alguma maneira, contribuíram para que o evento 

ocorresse.Por isso agradecemos ao apoio do Presbitério 

de Dourados, na pessoa do Rev. Ildemar Berbert; ao 

conselho da Igreja Presbiteriana Central de Dourados, que 

nos cedeu o espaço; ao Rev. Augustus Nicodemus Lopes; a 

todos os colaboradores da organização; às nossas 

cozinheiras e a todos os inscritos, vindos de 27 igrejas 

diferentes.

Durante o evento ainda foram arrecadados mais de 200 

quilos de alimentos não perecíveis, os quais serão 

oportunamente doados.

A todos o nosso muito obrigado. E lembre-se: ano que vem 

tem mais!

"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e 

sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no 

Senhor, o vosso trabalho não é vão". 1Co 15:58.Soli Deo 

Glória. Em Cristo, Diretoria da Federação de Mocidades do 

PRDO.

Hoje o Rev. Ildemar estará pregando na Igreja Presbiteriana 

Central de Campo Grande e o Rev. Wanderson pregará na 

Congregação Presbiterial de Caarapó.   

 
AGENDA PASTORAL

A diretoria da mocidade está fechando a lista de nomes 

para Conferência Fiel de Jovens 2018. O congresso tratará 

sobre o tema "Inconformados: Renovando Nossa Mente", 

que será realizados nos dias 31/05 á 03/06 em Caldas - MG. 

Se você tem interesse em participar, procure algum 

representante da diretoria da mocidade. "não vos 

conformeis com este século, mas transformai-vos pela 

renovação da vossa mente, para que experimenteis qual 

seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus". Rm 12.2

 
CONFERÊNCIA FIEL DE JOVENS    

Nossa igreja completará este ano 67 anos de organização. 

O preletor será o Rev. Carlos Orlandi Júnior da Igreja 

Presbiteriana Esperança, de Campo Grande. As 

comemorações acontecerão no Domingo, dia 27/05. 

Confira a programação:

- Escola Dominical Especial - Rev. Carlos Orlandi Junior;

- Almoço Comemorativo;

- Culto Solene - Rev. Carlos Orlandi Júnior.

 
ELEIÇÃO DOS OFICIAIS - 20/05/2018  

Conforme o cronograma aprovado pelo conselho da igreja, 

está em andamento o curso para os candidatos indicados 

aos ofícios de diácono e presbítero. A Assembléia 

Extraordinária será no dia 20/05 às 09h. Oremos por esses 

irmãos!

 
CEIA DO SENHOR  

Neste próximo Domingo, celebraremos a Ceia do Senhor. 

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



Hoje: Adenir, Domingos, Leopoldo e Tiago

Suco: Leopoldo e Adenir   

Recolher Dízimo: Domingos e Tiago 

Agradecimento pelos Dízimos: Tiago    

Próximo: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar

Suco: Aparecido e Jucemar 

Recolher Dízimos: Fernando e Adauton 

Agradecimento pelos Dízimos: Adauton

 DIÁCONOS DE PLANTÃO 

1-Site da igreja: www.ipbdourados.org.br 
(boletim, estudos e notícias).

2 -Cultos on-line: www.tvipbdourados.com.br

3- TV Grandourados: canal 6, todos os dias às 21h; 

4- Rádio Grande Fm 92,1 às 6h20 (segunda, quarta, 
sexta e domingo).

5- Jornal O Progresso: Sábado no Artigo do Dia.

Semana Passada: I Cr. 1- 4; I Cr. 20 - 22;

Esta semana: I Cr. 23 - 25; II Cr. 13 - 15;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Rev. Werley   
Liturgia: Presb. Rogério  
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Paulo Andreussi 
Liturgia: Todos os Presbíteros  

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev. Evandro
Liturgia: Presb. Milton Mori 
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Werley
    

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Reneval, Ana e Andressa    

Próximo: Nelvo e Líbia   

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Eliane                          Noite: Vitor 

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Werley

Terça-feira:    Feriado

Quarta-feira:  8h - Rev. Ildemar 

                        14h - Rev. Wanderson                

Quinta-feira:  8h - Rev. Ildemar

                     14h - Rev. Wanderson 

   Sexta-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                          8h - Rev. Wanderson              

 
29/04 - Assembléia de Deus
05/05 - UCP
06/05 - Jesus é o Rei
 

Berçário Templo: Elda    
Próximo: Cida 
00 a 01 ano: Jivanete e Alana  
Próximo: Andressa e Deise   
2 a 3 anos: Eliane e Fabiana 
Próximo: Ana Carolina e Giovanni
4 a 6 anos: Ana e Maria Vitória 
Próximo: Elaine e Maria Carolina     
7 a 9 anos: Fábio   
Próximo: Fábio  

 
 

Rev. Werley - Tempo de Esperança
Rev. Wanderson - Célula de Jovens  
Rev. Ildemar - Tempo Novo  

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Samara                          Noite: Juliano 



Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Rev. Werley Scardini - 99972-7441
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
Valter Brasilino Lemos (Vice-Presidente) - 99972 2472
Evaldo dos Santos (Secretário) - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
Adenir Cardoso Aran – 3421-3312 / 99976-0414
Alexandre Lopes Batista de Paiva – 3422-7225 / 99204-1110
Aparecido Cardoso Pereira – 99967-7778
Aparecido Prudente dos Santos – 98427-0915
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)
José Leopoldo Lange Zanetti – 98135-4060 
Jucemar Almeida Arnal – 3032-2066 / 99613-0617
Milton Ferreira da Silva – 3421-9920 / 99927-1841
Noel Fukuda Nogueira – 3421-3991 / 99987-6140
Paulo Rodrigues Lima - 99673-7128 (Congregação)
Ronaldo Santos de Moura Guerra – 3425-6558 / 99954-9471
Tiago Peixoto Andrade – 3424-7517 / 99853-1197
Vinícius Jose Lange Ferreira – 99962-6176

Pr. Gerson e Marilia Troquez (Dakar/Senegal)
Pr. Fernando Dantas (Madri/Espanha)
Pr. Francisco Villalba (Pedro Juan Cabalero/Paraguay)
Miss. Fábio Cristiano N. Barros 
Missão Caiuá - Apoio aos Campos

ACAMPAMENTO MAANAIM

CONGREGAÇÃO JARDIM VISTA ALEGRE

MISSIONÁRIOS

DIÁCONOS

CONSELHO

Para pensar: 

"O Senhor , seu Deus, está no meio de você, poderoso 

para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a 

renovará no seu amor, e se encherá de júbilo por causa de 

você"                                                          Sofonias 3:17

- Prelúdio Instrumental

- Oração Silenciosa  

1. ADOREMOS A DEUS EM TODA E QUALQUER 

CIRCUNSTÂNCIA.

- Leitura: At 16.25.

- Oração de Invocação ao Nosso Deus 

- Hino: “Louvor e Glória” n.47 HNC

2. TRISTES PELO PECADO, MAS ALEGRES PELO 

PERDÃO DE DEUS.

- Leitura Continuada das Escrituras: Prov. 4

- Oração de confissão de pecados

- Participação Musical - Luiz Cordeiro

- Hino: “Exaltação e Louvor” - (n. 39 HNC) 

- Garantia de perdão: Rm 6.11

3. CÂNTICOS DE LOUVOR AO NOSSO DEUS E 

DEVOLUÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS.

4. ORAÇÃO COM AS CRIANÇAS

5. PREGAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS

6. RITOS FINAIS 

- Cântico

- Oração Pastoral e Bênção Apostólica

-----------------------------------------------------

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana

- Poslúdio 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

   VEM AÍ O CONGRESSO DA FAMÍLIA, DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO. NÃO PERCAM!

 3. Que é vocação eficaz? (Perg.31). Vocação eficaz é 
a obra do Espírito Santo, pela qual, ao convencer-nos do 
nosso pecado e da nossa miséria, iluminar nossos 
entendimentos pelo conhecimento de Cristo, e renovar a 
nossa vontade, nos persuade e habilita-nos a abraçar 
Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. (I 
Ts 2.13; At 2.37; 26.18; Ez 36.25-27; II Tm 1.9; Fp 2.13; Jo 
6.37, 44-45).

A expressão 'Vocação' tem um sentido duplo. O 
primeiro sentido é o chamamento da Palavra que é feito a 
todos os pecadores (sem distinção) que ouvem 
graciosamente o convite de Jesus para que venham a Ele e 
que tenham salvação e vida eterna. Contudo, este 
chamado geral é insuficiente para habilitar o ouvinte a crer 
em Jesus.
 O segundo sentido de vocação, que temos em vista 
aqui, se refere ao chamado interior operado pelo Espírito 
Santo, que acompanha a Palavra, pelo qual o pecador, não 
apenas é convidado por Jesus, mas também é 
interiormente capacitado a crer e abraçar o Senhor Jesus 
Cristo como seu Salvador.  

Quando isto acontece, o Espírito dá uma visão clara da 
culpa do pecado e um reconhecimento da ira de Deus 
contra o pecado e o pecador. Isto fere a consciência do 
homem que em seu coração pergunta: “O que devo fazer 
para ser salvo?” (At 2.37). O Espírito Santo faz isto 
apontando Cristo ao homem, e fazendo-o ver que Jesus é 
“da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação e 
redenção” (I Co 1.30). 
 O Espírito Santo, ao aplicar a redenção adquirida por 
Jesus a alma, renova a nossa vontade e nos faz dispostos a 
abraçar Jesus pela fé. Sem esta ação do Espírito, o homem 
não tem esta vontade e não pode ser salvo. E claro, a 
vocação eficaz não pode falhar, pois é obra do Espírito 
Santo.   

Aplicações: 
1) Seja dedicado a Deus nos exercícios espirituais, para 
que possa confirmar sua vocação e eleição (II Pe 1.10).
2) Seja agradecido pelo Espírito Santo ter vocacionado 
você a vir e crer em Jesus. Mostre gratidão servindo-o. 

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini

 Como a Salvação em Jesus Cristo nos alcança? Qual o 
papel do Espírito Santo para sermos alcançados e salvos 
por Jesus? É isso que veremos hoje. Imperdível! E que 
cresçamos no conhecimento da salvação eterna de nossa 
vida.
 1. Como nos tornamos participantes da redenção 
adquirida por Cristo?  (Perg.29).  Tornamo-nos 
participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz 
aplicação dela a nós pelo Seu Santo Espírito. (Jo 1.12; 3.5-
6; Tt 3.5-6).
 A Palavra “Redenção” nesta pergunta aponta para a 
doutrina completa da salvação revelada na Bíblia. Toda a 
obra de Cristo a nosso favor deve ser lembrada: Seu 
nascimento, vida e obra, morte na cruz, ressurreição, 
subida para o céu e a sua promessa de vir segunda vez 
para jugar o mundo, bem como buscar e viver eternamente 
com os escolhidos do Pai Celeste. A nossa redenção foi 
comprada pelo precioso sangue de Cristo: 

 “Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los 
da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse 
preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro 
ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de 
Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem 
mancha”. (I Pedro 1.18-19, NTLH). É importante sempre 
lembrar que a nossa redenção foi “adquirida por Cristo”. A 
Bíblia ensina que não somos capazes de nos salvar nem de 
aplicar a nós a Redenção (Rm 3.23). 
 2. Como nos aplica o Espírito a redenção adquirida 
por Cristo? (Perg. 30). O Espírito aplica-nos a redenção 
adquirida por Cristo, operando em nós a fé, e unindo-nos a 
Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. (Gl 2.20; Ef 
2.8; I Co 12.12-13).

Não podemos aplicar a nós mesmos a Redenção, 
somente o Espírito Santo opera esta graça. A redenção é 
colocada em nossa alma (todo o nosso ser) pelo Espírito. 
Ele nos une a Cristo, nos liga a Ele, nos faz um com ele. Este 
é um ato que somente Deus, pelo Seu Espírito, pode fazer.
 Quando a redenção comprada por Jesus Cristo é 
aplicada à alma do homem, este passa de morto em seu 
pecado ao estado de vivo (Ef 2.1; Jo 3.5-6), e então recebe 
de Deus o dom de crer em Cristo (Ef 2.8). Esta união que 
temos com Jesus não pode ser dissolvida ou anulada, pois 
esta ajuntamento contém em si a perseverança de Deus (Jo 
6.37,39).  

Tema Anual:’’TOME A TUA CRUZ E SIGA-ME’’                                                              1º Trimestre: Jesus, o Cristo de Deus 

NOSSA REDENÇÃO EM CRISTO – OBRA DO ESPÍRITO SANTO 


