
Tornou-se clássica a compreensão que esses 

três inimigos da Igreja são também inimigos de cada crente 

e de cada alma, que os deve combater, como toda a Igreja os 

combate. 

Vamos refletir sobre este assunto em três pastorais:

  O Mundo – o inimigo que nos assedia, nos 

atrai, nos ilude e nos seduz.

 Vivemos no mundo da aparência, da estética e 

da ilusão. Quanto mais ilusório, místico, mágico, 

encantador, e fantasioso ou irreal, mais as pessoas se 

encantam e gostam. 

O Dr. Russel Shedd diz que “o mundo é visto 

como uma rede que nos atrai e nos prende”. Precisamos 

entender o conceito Bíblico de mundo. Temos vários 

sentidos para a palavra “mundo”: 

a) O sentido metafísico, da criação de Deus: O 

Mundo criado por Deus. Que designa a variedade de seres 

criados por Deus, o cosmos. Nesse sentido, “mundo” é bom, 

absolutamente positivo, e não pode ser visto como inimigo 

da alma e da Igreja. Mas, como uma multidão de seres 

criados por um Deus bom e misericordioso. 

 b) Outro sentido para a palavra mundo é o 

mundo dos homens no estado em que se encontra 

depois do pecado de Adão e sua rebelião. Este mundo 

caído, ferido pelo pecado, mas que não se propõe a alma 

como objeto de inimizade porque é a ele, assim mesmo 

ferido e manchado, que se aplica a palavra da Misericórdia 

 

  
 Os três inimigos da alma são o mundo, a carne e 

o diabo. Isto significa que não precisamos ficar brigando uns 

com os outros, ou pensando que nossos inimigos são os 

nossos irmãos ou as pessoas a nossa volta. Não são. Não 

são os parentes que nos tiram do sério, não são os 

concorrentes, nem as pessoas que se opõem ao nosso 

trabalho ou que pensam diferente de nós. Não. Nossos 

inimigos são mais sutis e hostis do que isto. Eles tentam nos 

vencer e nos destruir constantemente. Precisamos 

identifica-los com mais clareza para enfrentá-los com mais 

firmeza. 

 Entendemos que são inimigos da alma, porque 

se opõe ao reino de Deus e à igreja: “A Igreja Militante é a 

Sociedade de todos os fiéis que ainda vivem na terra. 

Chama-se militante porque está obrigada a manter uma 

guerra incessante contra os mais cruéis inimigos: o mundo, 

a carne e o Diabo”.

OS TRÊS INIMIGOS DA ALMA DO CRENTE 
A CARNE 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Junho 
Conferência Fiel de Jovens

Jantar do Dia dos 
Namorados

Acampamento UMP

 DATA               PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

29/05 à 03/06

09/06

29/06 à 01/07

**

20h

**

      DATA                    PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

07/07

08/07

10 à 13/07

Julho
Ministério de Casais - Festiva
EBD Especial - Rev. Ademir

Escola Bíblica de Férias 

20h

09h

13h30

de Deus: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira 

que deu seu filho unigênito ... para que não pereça...” (Jo. 

3:16). E também: “Eu não vim para julgar o mundo, mas 

para salvá-lo” (Jo.12:47). 

Os filhos de Deus estão neste mundo, mas, 

não são deste mundo. 

 c) Um terceiro sentido da palavra “mundo” 

relaciona-se com o sistema deste mundo caído e 

rebelado contra Deus. Esse é o inimigo da alma. Jesus 

falou a Pilatos: “O meu Reino não é deste mundo, se meu 

Reino fosse deste mundo os meus ministros se 

empenhariam por mim. Mas o meu Reino não é deste 

mundo” (Jo. 18:36). Este mundo aqui descrito é o 

sistema articulado contra Deus e contra o seu povo. 

Articulado e orquestrado para desviar os filhos de Deus 

da verdade. Armado contra os filhos de Deus. 

Manipulado. Mal. Corrompido e corruptor.

 A este João alerta: “não ameis o mundo e nem 

as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo o 

amor do Pai não está nele” (I Jo.2:15,16). 

Muitos, por desfalecimento da fé e da 

esperança se apegam demais a este mundo e se esquece 

de sua verdadeira Pátria. Não podemos seguir as 

inclinações deste mundo rebelado que visa ridicularizar a 

mensagem da cruz, divinizar as coisas e secularizar a 

igreja. 

Cuidado com este mundo. Lembre-se, Jesus 

venceu o mundo e nós também venceremos. Vivemos no 

mundo, mas não somos mundanos. Pelo contrário, Jesus 

nos deixou aqui como “sal da terra e Luz do mundo”. E a 

vitória que vence o mundo é a nossa fé. E ainda, “maior é o 

que está em nós do que o que está no mundo”. Sejamos 

firmes em nossos propósitos.

Rev. Ildemar Berbert

CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO     

JANTAR DIA DOS NAMORADOS  AGENDA PASTORAL  

Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que de alguma 

forma nos ajudaram no aniversário da nossa igreja. Foi tudo 

uma bênção. Escola dominical,  almoço, culto e 

confraternização. Deus abençoe a vida de cada irmão. "Tudo 

o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, 

e não para os homens, Colossenses 3:23". 

 NOTA DE AGRADECIMENTO

Este fim de semana estamos com a ausência de nossos 

pastores na Escola Dominical. Rev. Werley está pregando na 

2ª. Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, MG; Rev. 

Wanderson está em Caldas Novas MG, acompanhando os 

Jovens no Congresso Fiel de Jovens; Rev. Evandro está de 

viagem ao Paraná por razões Familiares; Rev. Ildemar está 

em São José dos Campos SP, no casamento de seu irmão, e 

à noite estará na Igreja ministrando a Ceia.    

O Ministério de Casais, está organizando um maravilhoso 

jantar em comemoração ao dia dos namorados. Será neste 

Sábado, dia 09/06, às 20h, no Salão Social da Igreja. 

Adquira seu Ingresso (R$ 120,00 o casal), na Secretaria da 

Igreja, ou com a equipe Nova Aliança (Nelvo e Líbia).

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”.



Durante o culto mantenha o celular desligado!

03/06 - Thiago Vinicius F. Zanetti - (67)  99667-9190

04/06 - Sônia Laís Moraes Avelino - (67) 99292-6169

05/06 - Felipe Avelino Renovato - 98111-6997

          - José Antônio Ribeiro - 99972-6551

07/06 - Mateus Arno dos Santos - 99679-7499

          - Rodrigo Aparecido Vieira - 99214-8234

08/06 - Ana Júlia de Souza Carvalho - 3424-1353

          - Suelen da Silva Cavalvante - 99659-2517

09/06 - Adenir Cardoso Aram - 99976-0414

ANIVERSARIANTES! PARABÉNS!

 
PROJETO JÓ   

Convocamos todos os pais de nossa igreja para orarmos por 

nossos filhos terça-feira dia 05/06 às19h30m 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?”

 
CEIA DO SENHOR  

Hoje à noite celebraremos a Ceia do Senhor. Prepare seu 

coração para este momento tão sublime e, durante a ceia, 

reflita nestas palavras: “No momento em que os 

comungantes estão tomando, comendo e bebendo o pão e 

o vinho, eles devem todos conduzir os pensamentos para a 

morte de Cristo... Não se deve fazer nada no espaço de 

tempo entre o receber o sacramento, nada além de pensar 

naquilo que se está fazendo, ou seja, lembrar a morte de 

Cristo.” JEREMIAH BURROUGHS, um dos teólogos da 

Assembléia de Westminster.

Todas as irmãs estão convocadas para a reunião plenária 

da SAF, será no dia 05/06 às 20h, após a reunião do 

Projeto Ana. Convidamos todas as mulheres da igreja a 

fazerem parte deste trabalho. É uma bênção!

 
 PLENÁRIA DA SAF 

“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     

 
MINISTÉRIO DE CASAIS - FESTIVA 

Amados casais da Equipe Nova Aliança venham participar 

da Festiva de 2018. A Festiva será no dia 07 de julho às 

20h, nas dependências da Igreja e o  Palestrante será Rev. 

Ademir Ramos de Novais. Ele também estará conosco na 

EBD e Culto no dia 08/07. Este evento é o pontapé inicial 

para o 43° ECC que será nos dia 18 e 19 de agosto. Invista 

em seu casamento. Não fique de fora desta bênção.

 
 VASO NOVO 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, dia 

05/06 a Srª Eva Veiga, às 15h, na Rua José Teixeira 

Campos, n°130, Vila Hilda. Conheça o trabalho deste 

ministério, que tem levado consolo aos lares dos irmãos 

idosos da igreja. Participe!

Informamos que está disponível no balcão de informações

da igreja o livro “Manual Prático do Evangelista”. O livro é

de autoria de Antônio Carlos F. Menezes, está sendo

vendido no valor de R$ 20,00 reais.

 
   Livro “MANUAL PRÁTICO DO EVANGELISTA”

Informamos que no próximo Sábado, dia 09/06 a UCP e os 

ensaios do Coral, retoma suas atividades normalmente. 

 
ATIVIDADES AOS SÁBADOS   



Hoje: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar 

Suco: Adauton e Fernando   

Recolher Dízimo: Aparecido e Jucemar

Agradecimento pelos Dízimos: Aparecido

Próximo: Alexandre, Milton, Noel e Vinícius

Suco: Milton e Alexandre

Recolher Dízimos: Vinícius e Noel 

Agradecimento pelos Dízimos: Noel

 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: Jó. 13 - 15; Jó. 31 - 33; 

Esta semana: Jó. 34 - 36; Sl. 16 - 20;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

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

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev. Antônio Balbino 

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

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Sheila, Carlos, Jadson e Valesca       

Próximo: Flávio e Clarice  

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Vitor                        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             

 
 03/06 - Lucimar Sales
 09 e 10/06 - Sara Nossa Terra 
 16/06 - UPJ Maanaim 
 23 e 24/06 - Sara Nossa Terra
 29,30/06 e 01/07 - UMP

  
 

Berçário Templo: Solange
Próximo: Cida Cordeiro 
00 a 02 ano: Andressa e Deise 
Próximo: Maerli e Adriana   
3 a 4 anos: Thais e Fabiana 
Próximo: Meire e Karine 
5 a 6 anos: Ana Silva e Carolina  
Próximo: Olinda e Carolina   
7 a 9 anos: Costa
Próximo: Lucas   

ESCALA MULTIMÍDIA

 
 
Manhã: Lucas                  Noite: Rodolfo    

 
 
Rev. Wanderson - Grupo Semear e Colher - Segunda
Rev. Wanderson - Célula dos Jovens - Quinta-feira  



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: 

 “Porque, todas as vezes que comerdes este pão e 

beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até 

que ele venha” (I Cor.11:26).

Culto da Ceia do Senhor – “Isto é o meu Corpo...”

- Preludio musical

1. AO SENHOR TEU DEUS ADORARÁS...

- Oração de Louvor e Exaltação

- Leitura: Sl.122 (todos)

- Hino: “Bondoso Amigo” – 159, HNC

2. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM

- Leitura Continuada da Bíblia: Pv. 8

-Cântico:“Se Confessarmos os Nossos Pecados” (MM)

- Oração de confissão

- Ceia do Senhor: Mc.14:22-26; Hinos: 105, 146, HNC

- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 

    - Entrega dos dízimos e ofertas

    - Oração de gratidão – Diácono

 - Oração com as crianças 

3. SEGUE-ME...

- Mensagem da Palavra de Deus

- Oração Pastoral - (pelo povo de Deus)

- Bênção Apostólica

- Amém Tríplice

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

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana

- Chá no Salão Social da Igreja



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

 Nada e ninguém além de Cristo nos torna filhos de 
Deus, e inclinados a fazer o que lhe agrada. Por isso, nossa 
única maneira de cumprir o primeiro mandamento é 
recebendo Jesus como Salvador (Jo 14.6). 

 5. Que proíbe o primeiro mandamento? (Perg. 47). 
O primeiro mandamento proíbe o negar, ou deixar de 
adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus, como Deus, e 
nosso Deus; e dar a qualquer outro a adoração e a glória 
que só a Ele são devidas. (Sl 14.1; Rm 1.20-21, 25; Sl 8.11).
 O primeiro mandamento proíbe dois pecados 
claramente: O Ateísmo e a Idolatria. Ateísmo é a negação 
da existência de qualquer deus, inclusive o único Deus 
verdadeiro. Idolatria é o culto religioso de ídolos, isto é, 
imagens ou figuras. Em um sentido mais amplo, qualquer 
culto religioso que não seja oferecido ao Deus verdadeiro é 
chamado de idolatria.
 A idolatria pode ser praticada de forma externa ou 
interna. Externa, ao ter e adorar outros deuses e não o 
único Deus verdadeiro; podem ser anjos, pessoas, santos, 
animais, etc. Idolatria também é buscar adorar a Deus por 
representações visíveis. De forma interna a idolatria se 
manifesta ao dar a qualquer coisa no mundo a honra e o 
respeito que só a Deus são devidos. Isto é a idolatria do 
coração. 
 Jesus disse: “Se alguém que vir após mim, a si mesmo 
se negue” (Mt 16.24). Quem não faz isso, quebra o primeiro 
mandamento, pois, ama mais a si mesmo, do que a Deus. 

 6. Que se nos ensina especialmente pelas palavras 
"além de mim", no primeiro mandamento? (Perg. 48). 
As palavras "além de mim", no primeiro mandamento, 
ensinam-nos que Deus, que vê todas as coisas, toma 
conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se em 
seu lugar outro deus. Sl 139.1-3; Dt 30.17-18.
 Deus é onisciente. Ele vê todas as coisas (Jr 23.24). E 
não tolera que tenhamos em nosso coração e mente nada e 
ninguém que receba de nós mais respeito do que o que 
devemos dar a Ele mesmo. Deus é zeloso e santo e não 
divide seu povo com ninguém, muito menos sua glória com 
qualquer outro. (Is 42.8).  

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini

 Hoje começaremos a estudar cada um dos Dez 
Mandamentos olhando o que cada um exige que façamos e 
o que cada um deles nos proíbe fazer. 

 1. Qual é o prefácio (introdução) dos dez 
mandamentos? (Perg. 43). O prefácio dos dez 
mandamentos é: "Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da 
terra do Egito, da casa da servidão". (Ex 20.2)

 2 .  Q u e  n o s  e n s i n a  o  p r e f á c i o  d o s  d e z 
mandamentos? (Perg. 44). O prefácio dos dez 
mandamentos ensina-nos que nós temos obrigação de 
guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o 
Senhor nosso Deus e Redentor. (Dt 11.1; I Pe 1.15-19).
 O que nos motiva a viver uma vida santa segundo esta 
introdução é que: 1) Ele é nosso Senhor; 2) Ele é nosso 
Deus; 3) Ele é nosso redentor (“Te tirei da terra do Egito”). 
Devemos guardar estes mandamentos por ser Deus o 
nosso Criador e Dono. (Sl 100.2-3). Assim como Deus 
libertou Israel da escravidão do Egito, e agora dá ordens 
que este povo deveria obedecer, Cristo nos libertou do 
pecado e agora que Dele somos, devemos agradá-lo com 
uma vida santa e obediente. Precisamos fazer isto, viver de 
modo digno do Evangelho, com alegria e gratidão, Fp 1. 27; 
Cl 1.10; 1Ts 2.12; 2Ts 1.11.
 O livramento de Israel da casa da servidão (no Egito) 
tipifica para o crente o livramento espiritual do pecado e de 
Satanás. Assim, como é possível não louvarmos a Deus por 
tal livramento? Como não obedecê-lo?  

 3. Qual é o primeiro mandamento? (Perg. 45). O 
primeiro mandamento é: "Não terás outros deuses além de 
mim". (Ex 20.3).

 4. Que exige o primeiro mandamento? (Perg. 46). O 
primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer 
a Deus como o único Deus verdadeiro, e nosso Deus; e 
como tal adorá-lo. (I Cr 28.9; Dt 26.17; Sl 95.6-7).
Pelo primeiro Mandamento sabemos que: 1) Deus existe; 2) 
Deus é único, há somente um Deus (Dt 6.4); 3) Devemos 
adorar somente a Ele. Fazendo Dele o nosso único “objeto” 
de desejo, de alegria e adoração. (Dt 6.5). 4) Adoramos e 
glorificamos a Deus reconhecendo Cristo como nosso 
Salvador e Senhor, e então, vivemos esta vida fazendo a 
vontade Dele segundo está revelada em Sua Palavra.

TEMA ANUAL:’’TOME A TUA CRUZ E SIGA-ME’’                                      2º TRIMESTRE: JESUS, O CRISTO SOFREDOR

OS 10 MANDAMENTOS - PREFÁCIO E PRIMEIRO MANDAMENTO


