
celebrado pela primeira vez, nos moldes atuais, 

e m  9  d e  m a i o  d e  1 9 1 4 .  A p e s a r  d a 

comercialização da data, continua sendo um dia 

muito celebrado nas famílias, igrejas, escolas e 

na sociedade em geral, como um dia para 

valorizar essa pessoa tão ímpar na vida de todos 

nós, as nossas queridas mamães. 

Mãe, é uma figura tão ímpar que 

percorre os nossos sentimentos humanos. Onde 

elas são encontradas estão sempre na liturgia de 

suas funções. Acolhendo. Cuidando. Amando. 

Orando. Assim é a mãe da gente. 

Os cuidados de mãe, são cuidados 

diferentes. Regados de carinho, amor e 

dedicação. Um sentimento sincero que constrói o 

emocional humano. Claro que estou me referindo 

a uma mãe que teme o Senhor, como o caso de 

Ana. Referindo-se aos cuidados com seu filho 

Samuel, a Bíblia assim registra: “Sua mãe lhe 

trazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lha 

trazia quando, com seu marido, subia a oferecer 

 

  

 O Dia das mães nasceu nos Estados 

Unidos por volta do ano de 1858, a partir de uma 

missão muito especial. Uma mulher temente a 

Deus, de nome Ann Maria Reeves Jarvis, fundou 

o “dia de amizades das mães”, em forma de 

clube, com o objetivo de diminuir a mortandade 

de crianças em famílias de trabalhadores e para 

melhorar as condições dos feridos em guerra, na 

guerra de Sucessão que assolou os Estados 

Unidos. Estas mães sofridas por seus, lutaram 

pela paz em seu país. 

Ann Jarvis, a idealizadora do “Dia das 

mães”, era membro da Igreja Metodista. Foi 

DIA DAS MÃES
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Maio       
Café da Manhã do Dia das 

Mães
Eleição dos Oficiais 

Aniversário da Igreja - EBD

 DATA            PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

13/05
 

20/05

 27/05

08h

09h

09h

DATA           PROGRAMAÇÃO            HORÁRIO 

 27/05

 27/05

09/06

Aniversário da Igreja - Almoço
Aniversário da Igreja - Culto

Junho 
Jantar do Dia dos Namorados 

12h

19h 

20h

o sacrifício anual” – I Sam.2:19. 

Fico olhando as mães em nossa 

igreja neste ir e vir de famílias com os filhos 

morando e estudando fora de casa. Cada 

viagem é uma mudança, cada ida ou vinda é 

uma bagagem de mimos e cuidados.

 Hoje, pelo dia das mães, queremos 

de uma forma bem amável homenagear 

nossas queridas mamães, demonstrando-

lhes nosso carinho e apreço. Claro que não 

devemos homenageá-las somente neste dia, 

mas, esse dia é especial. 

 A Bíblia manda os filhos honrarem as 

mães. Este dever precisa ser para nós, não 

uma obrigação, mas uma forma de gratidão por 

aquela que mantem seus cuidados o tempo 

todo sobre nós.

 Parabéns a todas as nossas mães, e 

que Deus abençoe a vida de todas as mães de 

nossa igreja e de nosso país. 

Rev. Ildemar Berbert

Pastor da Igreja

ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO   

O Conselho da Igreja esteve reunido na última terça-feira, 

dia 08/05, e tomou as seguintes decisões que passa a 

comunicar a igreja:

- Recebeu a lista de nomes dos irmãos que cumpriam as 

exigências do edital para serem candidatos aos ofícios de 

diácono e presbítero e publicará os nomes em momento 

devido.

- Recebeu a carta de transferência do irmão Carlos Alberto 

Ribeiro Magalhães Junior e decidiu arrolá-lo como membro 

de nossa igreja.  

RESOLUÇÕES DO CONSELHO   

Em comemoração aos  67 anos da nossa igreja, teremos 

um delicioso almoço no Domingo, dia 27/05. Os convites já 

estão à venda, no valor de R$ 10,00 e crianças até 7 anos 

não pagam. Adquira seu ingresso na secretaria da igreja ou 

com a diaconia.  



Durante o culto mantenha o celular desligado!

13/05 - Paulo da Silva - 99243-6565

14/05 - Ana Beatriz Pedroso da Silva - 99800-3843

15/05 - Eulália Maria de Souza Lopes - 99976-2848

          - Levi Roque Ribeiro - 99909- 0027

19/05 - Thayná Cristina Stofel Andrade - 981504567

          - Vitor Bacchi de Faria Reis - 3421-8118

ANIVERSARIANTES! PARABÉNS!

 
  CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO

Agradecemos a Deus pela vida da Elisa Neimaier Meichtry 

Pietramale. Que o Senhor abençoe ricamente esta nova 

vida, que veio ao mundo para honra e glória do Seu nome e 

alegria para seus pais, Hilário Antônio Rolim Pietramale e 

Sandra Neimaier Meichtry Pietramale. Elisa nasceu no dia 

08/05 às 18h55min no Hospital Evangélico, pesando 3,075 

kg. Deus abençoe essa família

 
FRALDAS NO VARAL    

 
ELEIÇÃO DOS OFICIAIS - 20/05/2018  

Todos os membros da Igreja estão convocados para  

Assembléia da Igreja no dia 20/05/2018, às 9h, para a 

eleição de oficiais. Serão eleitos 4 Presbíteros e 7 

Diáconos. Vejam os nomes dos irmãos no Edital na porta 

da Igreja. Esse processo deve ser regado de oração. 

Cremos na direção do Espírito Santo sobre a vida da 

igreja.

 
CEIA DO SENHOR  

Hoje à noite teremos 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.

 
VASO NOVO 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira dia 15/05, 

a Sr Edgar Henrique de Melo Cézar, às 15h, na Rua Izzat  

Bussuan, nº 2940, Vila Planalto. Conheça o trabalho deste 

ministério, que tem levado consolo aos lares dos irmãos 

idosos da igreja. Participe!

Nosso carinho a todas as mães pelo seu dia. As mães 

cristãs são mães amadas e honradas dentro de nossos 

lares. Mães que oram pelas famílias. Mães que se dedicam 

em sua função. Mães que não somam esforços para ver os 

filhos caminhando pelas veredas de Cristo. Queremos dizer 

a todas as nossas mães que nós as amamos.

 
  FELIZ 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   

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     

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”.

 
OFERTA MISSIONÁRIA 

No próximo domingo é dia de vir preparado para Investir na 

obra missionária. Deus nos deu esta Missão de continuar o 

Ministério de Cristo sobre a terra. Contribua com alegria 

para a obra missionária.



Hoje: Alexandre, Milton, Noel e Vinícius

Suco: Milton e Vinícius     

Recolher Dízimo: Noel e Alexandre

Agradecimento pelos Dízimos: Alexandre

Próximo: Aparecido, Edson, Gilson e Valter 

Suco: Aparecido e Edson

Recolher Dízimos: Valter e Gilson

Agradecimento pelos Dízimos: Valter 

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

Esta semana: Ed. 1- 4; Ne. 11 - 13;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

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

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev. Werley

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

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Aparecido e Fernando    

Próximo:  Edi, Lenice e Thayná    

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Eliane                          Noite: Vitor   

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson 

Terça-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                        14h - Rev. Wanderson

Quarta-feira:  8h - Rev. Ildemar 

                        14h - Rev. Ildemar              

Quinta-feira:  8h - Rev. Ildemar

                     14h - Rev. Wanderson 

   Sexta-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                          8h - Rev. Wanderson              

 
19/05 - Congregação Batista da Paz
20/05 - Sara Nossa Terra 
24 e 25/05 -  Daiany Penzo  
 

Berçário Templo: Solange    
Próximo: Elda
00 a 01 ano: Adriana e Jivanete 
Próximo: Jivanete e Alan   
2 a 3 anos: Thais e Fabiana 
Próximo: Meire e Karine
4 a 6 anos: Ana Silva e Maria Vitória  
Próximo: Olinda e Carolina     
7 a 9 anos: Costa
Próximo: José Nelvo

 
 

Rev. Wanderson - Tempo de Planos - Segunda - Feira
Rev. Wanderson - Célula de Jovens - Quinta - Feira  
Rev. Werley - Tempo de Renovo - Sexta - Feira

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Raquel                          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: 

"O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça 

resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha 

misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante o rosto e 

te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre Israel, e 

eu os abençoarei” (Nm.6:24-27).

-“Bom é render graças ao Senhor e cantar 

louvores ao teu nome ó Altíssimo, anunciar de 

manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a 

tua fidelidade” (Sl.92:1)

1. Convocação ao Culto – Salmo 96

2. Oração de Louvor a Deus

3. Hino: “Vencendo vem Jesus” –   nº 147 HNC

4. Leitura continuada da Bíblia: Pv.6

5. Oração de confissão de Pecados
6. Recepção de novos membros: 
     - Isabela Gondim 
Carlos Alberto R. M. Junior. 

7. A Ceia do Senhor (I Co.11:23-29; Hinos: 105, 

267 HNC)

8. Cânticos de Louvor - M.M. (Com entrega de 

dízimos e ofertas)

9. Oração com as crianças

10. Pregação da Palavra de Deus

11. Oração Pastoral

12. Hino: “Oração por Proteção” – n° 400 HNC

13. Bênção apostólica

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

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

nascemos de novo e fomos justificados por Deus. Não há 

como um cristão falar que nasceu de novo e tem fé em 

Jesus, se não faz a vontade de Deus nem deseja se 

santificar a cada dia. A santificação é uma graça e um 

dever. 

2. Quais são as bênçãos que nesta vida 

acompanham a justificação, adoção e santificação ou 

delas procedem? (Perg. 36) As bênçãos que nesta vida 

acompanham a justificação, adoção e santificação, ou 

delas procedem, são: certeza do amor de Deus, paz de 

consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça, e 

perseverança nela até ao fim. (Rm 5.1-5; 14.17; Jo 1.16; Fp 

1.6; I Pe 1.5).

1. Certeza do amor de Deus: Certeza de sermos filhos 

de Deus e herdeiros da vida eterna em Cristo (Rm 5.5; 

8.16).

2. Paz de consciência: Paz interior, pois fomos 

justificados pela fé em Cristo (Rm 5.1).

3. Gozo no Espírito: A alegria da Salvação; a sensação 

do favor de Deus em nós. Esta alegria é nos dada pelo 

Espírito Santo que habita no crente (Rm 14.17; Gl 5.22).

4. Aumento de graça: O Espírito Santo aumenta a 

nossa fé, amor, submissão, paciência, mansidão, etc. (Gl 

5.22,23).

5. Perseverança na graça até o fim: Deus guarda o 

crente até o fim. Assim, ele não pode cair da graça, ou 

perder a salvação, pois Deus o sustenta. Deus é fiel em 

suas promessas ao seu povo (I Pe 1.5; Jo 6.37-39).

Que alegria sabermos de tantas bênçãos que temos 

em Cristo. Que louvemos a Deus por tão grande salvação e 

com gratidão vamos desenvolver nossa salvação com 

temor e tremor! 

Deus te abençoe ricamente.

Pr. Werley Scardini

 Veremos hoje, no arcabouço do Breve Catecismo de 

Westminster, o significado de santificação dentro das 

Benção que temos em Cristo que são aplicadas pela Obra 

do Espírito Santo. Vamos apenas relembrar a pergunta 32 

do Catecismo que nos trouxe aqui: Que bênçãos gozam 

nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? 

Àqueles que são eficazmente chamados gozam, nesta 

vida, da justificação, adoção e santificação, e das diversas 

bênçãos que acompanham estas graças ou delas 

procedem.    

1. Que é santificação? (Perg. 35). É a obra da livre 

graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o 

nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a 

morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. 

(II Ts 2.13; Ef 4.20-24; Rm 6.4-6,14; 12.1-2; II Co 7.1).

Diferente da Justificação, que é um ato único e imediato 

de Deus no homem, a Santificação é um processo efetuado 

em etapas no homem até que ele chegue à perfeição na 

glória eterna. A justificação muda o estado do homem, de 

morto em seus delitos e pecados, para filho vivo de Deus (Ef 

2.1). A justificação é um ato de Deus em nós. Porém a 

Santificação é a obra de Deus que nos renova por dentro à 

medida que usamos os meios de graça: oração, leitura e 

meditação na Palavra de Deus, comunhão dos santos, etc. 

Santificar é separar de um uso comum para um uso 

sagrado. Na santificação o nosso coração (vontade) é 

transformado, nossa mente renovada, e assim, ficamos 

cada vez mais parecidos com Jesus (Rm 12.1-2; II Co 3.16-

18). Na santificação procuramos mortificar a carne, isto é, 

não fazermos as vontades que existem em nós que são 

contra a Palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, na 

santificação, fortalecemos o nosso espírito, o que nos leva a 

obedecer a Deus, assim, nós nos oferecemos a Deus (Rm 

6.11; 13).   

A santificação é uma prova de que temos fé em Jesus, 

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

NOSSAS BÊNÇÃOS EM CRISTO – OBRA DO ESPÍRITO SANTO 


