
restaurada. Deus é o criador e preservador da família. 

Pelejai por vossa família!

Não cremos que a família seja mais uma 

espécie em extinção em nosso planeta. Por isto lutamos 

por ela nos moldes que Deus a criou, para o bem de 

homens e mulheres, pais e filhos. 

Como podemos construir uma família que seja 

o palco das bênçãos divinas e esteja de acordo com o 

que o Senhor preparou para ela? Qual o nosso grande 

desafio, como família, nestes tempos modernos?

 Vejamos algumas normas básicas do Criador 

que devem ser respeitadas:

          1. A família inicia no casamento. Casando-se 

legalmente. Unindo-se a outra pessoa, um homem e 

uma mulher, e essa união começa pelo princípio divino 

e com a benção do Senhor.

 2. Vivendo a alegria do casamento, onde 

impera o respeito mútuo, as palavras são ditas com 

gentileza e simpatia, ambos se completam e não há 

competição entre os sexos.

 3. Vivendo diariamente o amor e o respeito 

mútuo, expressados por ações, como o perdão, a 

gratidão, a dedicação e a boa vontade.

 4. Gerando filhos, que são herança do 

 

 “Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e 

pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, 

vossa mulher e vossa casa” – Ne.4:14

Este fim de semana estamos realizando o 

Congresso da Família Cristã. Como está a sua família? 

Se ela estiver dentro da vontade do Senhor, ela está bem. 

Está segura. Mesmo sofrendo alguns problemas ou 

muitas adversidades. O lugar mais seguro para a família 

é dentro da vontade de Deus.

Para isto, todos nós, como pais, mães, filhos, 

irmãos, crianças, jovens, casados, solteiros ou viúvos 

precisamos fazer um grande esforço de nossa parte para 

manter o nosso lar onde o amor e a união prevaleçam 

sobre todas as dificuldades que lidamos diariamente. 

Não há uma família tão perfeita que não tenha nada a 

melhorar e nem tão arrasada que não possa ser 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Maio       
Congresso da Família - EBD
Congresso da Família - Culto 
Café da Manhã  de Dia das 

Mães

 DATA            PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

06/05 

06/05 

13/05
 

09h

19h

08h

DATA           PROGRAMAÇÃO            HORÁRIO 

20/05

 27/05

 27/05

 27/05

09/06

Eleição dos Oficiais 
Aniversário da Igreja - EBD

Aniversário da Igreja - Almoço
Aniversário da Igreja - Culto

Junho 
Jantar do Dia dos Namorados 

09h

09h

12h

19h 

20h

Senhor, e criando-os nos conselhos da Palavra de 

Deus e na disciplina bíblica.

 5. Construindo juntos um amor profundo 

baseado em princípios de fidelidade emocional e 

física, em lealdade e amor.

 6. Educando os filhos com amor, carinho, 

e disciplina na medida certa, com o auxílio do 

Senhor nosso Deus.

 7. Orando juntos como casal e como 

família todos os dias para alinhar seus pensamentos 

com os pensamentos do Senhor e receber ajuda do 

Alto para fortalecer o casamento, criar os filhos, 

administrar a família e também colher as bênçãos 

prometidas pelo Senhor.

 8. Usando o privilégio da paternidade e da 

maternidade para santificar a família através do 

exemplo, honrando e protegendo uns aos outros.

 9.  Vivendo em família e na comunhão do 

Senhor, de tal forma que o seu lar venha a ser uma 

extensão de reino de Deus aqui na terra. Uma 

extensão da igreja de Jesus Cristo.

 Pelejai por sua família! Peça a ajuda de 

Deus para cumprir esse propósito! Espero que esse 

Congresso da Família seja uma benção para toda a 

sua casa. Deus abençoe a sua família. Famílias 

fortes, sociedade forte.

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert

Pastor da Igreja

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. A iluminação já está sendo instalada. 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”.

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos os 

diáconos para a reunião mensal, que ocorrerá no dia 08 de 

Maio (terça-feira) às 19h30m nas dependências da igreja.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL  

REUNIÃO DO CONSELHO DO MAANAIM  

O presidente do Conselho do Maanain convoca toda a 

diretoria, para participar da reunião, que ocorrerá na terça - 

feira dia 08 de Maio às 18h nas dependência da igreja.  

Nossa igreja manifesta grande alegria e gratidão a Deus 

pela vida de nossos preletores do Congresso da Família, 

Rev. Paulo Andreussi e sua esposa Vera. O casal veio 

acompanhado de sua filha Ana Paula. Rogamos as mais 

ricas bênçãos de Deus sobre a vida desta família.

GRATIDÃO AOS PRELETORES: REV. PAULO E VERA ANDREUSSI 

O Pr. Ildemar convoca os membros do Conselho para 

reunião nesta próxima terça-feira dia 08/05 ás 18h, para a 

sua reunião mensal. Os membros que tiverem algum 

assunto a apresentar ao Conselho podem procurar um dos 

presbíteros, pastores ou entregar na secretaria, até terça -

feira ás 12h.

REUNIÃO DO CONSELHO   



Durante o culto mantenha o celular desligado!

07/05 - Daniela Carvalho Alencar - 99974-4545

          - Larissa G. N. M. de Araújo Soares - 98112-7959

          - Wandernei Wolf - 99996-4956

10/05 - Crislene Gonçalves - 99971-2689

           - Flávia Kroth Nogueira - 99976-0161

11/05 - Candida Marta Souza Araujo - 99902-2428

          - João Vitor Recco Soares - 98100-1706

12/05 - Rosicler Pereira - 99606-0431

ANIVERSARIANTES! PARABÉNS!

 
ANIVERSÁRIO DA IGREJA   

 
PROJETO JÓ 
Convocamos todos os pais de nossa igreja para orarmos 

por nossos filhos terça-feira dia 08/05 às 19h30m na 
igreja. Assuma o Compromisso de juntamente, com outros 
pais, orar por sua família e lembre-se: “Se não orarmos por 
nossos filhos, quem há de fazê-lo?”

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  

Especialmente neste mês de maio, a Ceia será 

celebrada no próximo Domingo, dia 13/05, durante o 

Culto Vespertino  .“Isto é o meu corpo oferecido por vós; 

fazei isto em memória de mim.” Lc 22.19b

 
VASO NOVO 
O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira dia 08/05, 

a Srª Adelina Pedrotti Wolf, às 15h, na Rua Hilda Bergo 
Duarte, nº 1410, Vila Planalto. Conheça o trabalho deste 
ministério, que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja. Participe!

A UPJ, UPA, UMP e UPH estará realizando no próximo 

Domingo, dia 13/05, às 08h, um delicioso café da manhã 

para dia das mães. Você mãe é nossa convidada de 

honra. Não Perca!

 
 CAFÉ DA MANHÃ DE DIA DAS MÃES

“Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu a 

petição que eu lhe fizera”. I Sm 1.27 O Projeto ANA tem 

por objetivo principal conscientizar, despertar e estimular 

as auxiliadoras presbiterianas a orar individual e 

diariamente por seus filhos de oração. Mãe, ore por seu 

filho! Se você não conhece este projeto venha e participe 

conosco. Terças-feiras às19h, na igreja.

 
PROJETO ANA   

Hoje o Rev. Wanderson está em Campo Grande fazendo a 

prova para a Capelania da Aeronáutica.  

 
AGENDA PASTORAL

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     



Hoje: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar

Suco: Aparecido e Jucemar   

Recolher Dízimo: Fernando e Adauton 

Agradecimento pelos Dízimos: Adauton

Próximo: Alexandre, Milton, Noel e Vinícius

Suco: Milton e Vinícius  

Recolher Dízimos: Noel e Alexandre

Agradecimento pelos Dízimos: Alexandre 

 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. 23 - 25; II Cr. 13 - 15;

Esta semana: II Cr. 16 - 18; II Cr. 34 - 36;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Rev. Paulo Andreussi  
Liturgia: Todos os Presbíteros 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar
Liturgia: Presb. Adair  

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev. Werley

PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Werley 
Liturgia: Presb. Reneval     

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Nelvo e Líbia    

Próximo: Aparecido e Fernando     

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Vitor                          Noite: Eliane  

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Ildemar

Terça-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                        14h - Rev. Wanderson

Quarta-feira:  8h - Rev. Ildemar 

                        14h - Rev. Wanderson                

Quinta-feira:  8h - Rev. Wanderson

                     14h - Rev. Wanderson 

   Sexta-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                          8h - Rev. Wanderson              

 
06/05 - Jesus é o Rei
12/05 e 13/05 - Brasa Viva
19/05 - Congregação Batista da Paz 
 

Berçário Templo: Sala Conjunta - Rev. Evandro  
Próximo: Solange 
00 a 01 ano: Sala Conjunta - Rev. Evandro 
Próximo: Adriana e Jivanete   
2 a 3 anos: Sala Conjunta - Rev. Evandro
Próximo: Thais e Fabiana
4 a 6 anos: Sala Conjunta - Rev. Evandro
Próximo: Ana Silva e Maria Vitória     
7 a 9 anos: Sala Conjunta - Rev. Evandro 
Próximo: Costa

 
 

Rev. Werley - Tempo de Esperança
Rev. Wanderson - Célula de Jovens  
Rev. Ildemar - Tempo da Promessa  

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Lucas                          Noite: Rodolfo 



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: 
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor! Jos.24:14 

“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; 

as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram 

novas” (2 Cor.5:17)

Uma boa semana para você e para a sua família. 

Volte em paz para a tua casa!

- Encerramento do Congresso da Família

- Prelúdio Instrumental

1. Bendizei ao senhor em todo tempo

- Leitura: Sl.127, 128 (Mulheres e homens)

- Oração de Louvor e adoração

- Hino: “Brilho Celeste” n.114, HNC

2. A Tua Palavra é a verdade

- Leitura Continuada das Escrituras: Pv.5

- Oração de confissão de pecados

- Hino: “Ao Deus Grandioso” - n. 26, HNC – Entrega 

dos Dízimos e ofertas

- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 

- Oração com as crianças 

3. Pregação da Palavra de Deus

- Mensagem da Palavra de Deus

- Cântico: “Vem desfrutar do amor de Deus” (M.M)

- Oração Pastoral - (Gratidão, confiança e 

compromisso)

- Benção Apostólica

- Amém Tríplice

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

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

 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 

NOSSAS BÊNÇÃOS EM CRISTO – OBRA DO ESPÍRITO SANTO 


