
em consideração ou sem o controle do Espírito 

Santo. A velha natureza humana constantemente 

tenta voltar ao velho hoemem. O desafio é 

“andarmos no espírito”, como nos ensina a Palavra 

de Deus.

 Neste caso os pecados mais comuns da 

carne são: “Prostituição, impureza, lascívia, 

idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, 

discórdias, dissensões, facções, invejas, 

bebedices, glutonarias”. Esses são os desejos mais 

gritantes de nossa carne. A carne está sempre 

pronta ao desejo de satisfação e inclinada sempre 

para o lado danoso. Paulo diz que a “carne milita 

contra o Espírito e o Espírito contra a carne por que 

são opostos entre si” (Gl.5:16,17). Gostamos de 

culpar os outros, mas quase sempre a culpa é 

nossa mesma. Mas nossa carne é tinhosa.

 Uma “pessoa carnal”, ou um crente carnal, 

como explica Paulo em I Coríntios 3, está 

relacionada a um viver imaturo, sem a maturidade 

 

 

 

 Começamos a ver no domingo passado 

sobre os três inimigos da alma do crente: O mundo, 

a carne e o diabo. Vimos o primeiro inimigo que é o 

mundo como fonte de corrupção e hoje veremos o 

segundo inimigo que é a carne.

 A Carne – Nossa natureza humana caída, 

inclinada para o mal

 A carne é uma expressão da Bíblia para 

falar de nossa natureza humana caída, carnal, 

corrompida. As inclinações da nossa carne, são as 

tentativas de satisfazer a si mesmo, sem levar Deus 

POR QUE SOU ASSIM?
A NOSSA CARNE 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Junho 
Acampamento UMP

Palestra para Mulheres - SAF
 Encontro dos Capelães - 

Culto

 DATA               PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

29/06 à 01/07

22/06

30/06

**

19h30

19h30

      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

da fé e sempre pronto para intrigas e divisões 

dentro do corpo de Cristo. Todo crente deve 

buscar o crescimento espiritual e não dar lugar à 

carne, ou seja, aos sentimentos de sua velha 

natureza.

 Os pecados da carne são diferentes 

em cada fase de nossa vida. Numa criança pode 

ser a ira. Num jovem os apetites sexuais e a 

bebedeira. Num adulto a ganância pelo dinheiro 

e poder. Num idoso a murmuração. Em todas as 

fases uma coisa há em comum: o desejo da 

carne de ser satisfeita.

 Estamos contemplando os inimigos de 

nossa alma. Estejamos atentos a eles. O Estudo 

da Palavra de Deus, a oração, o Jejum, a 

meditação e a adoração pública são elementos 

indispensáveis para o nosso fortalecimento 

espiritual e para o nosso combate a estes 

inimigos. 

 Sejam firmes! Confiem suas vidas aos 

cuidados de Jesus Cristo! Sejam vigilantes contra 

os desejos impróprios de sua natureza carnal e 

ouçam a palavra de Deus: “Andai no Espírito e 

jamais satisfareis à concupiscência da carne” 

(Gl.5:16).

Rev. Ildemar Berbert

CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO     

CAMPANHA DA JUNTA DIACONAL   SAF - CONVITE ESPECIAL AS MULHERES  

 MINISTÉRIO DE CASAIS - FESTIVA

A Presidente Nacional da CNSAFs Ana Maria Prado, estará  

em nossa Igreja, no dia 22/06 às 19h30min, ministrando uma 

Palestra especial para todas as mulheres presbiterianas de 

Dourados e região. Venham participar, e traga uma amiga. 

Desde já agradecemos. Divulguem, orem e participem em 

nome de Jesus. 

A junta diaconal está realizando uma campanha de doação 

de mantas ou cobertores que serão entregues, juntamente 

com uma marmita de sopa às pessoas que estão dormindo 

nas praças e calçadas de nossa cidade. O trabalho será 

realizado na sexta feira, dia 15/06 às 20h. Que possamos 

estar  orando e contribuindo com este trabalho. 

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”.

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.



Durante o culto mantenha o celular desligado!

10/06 - Débora Meirelles Arruda Martins - 992176677

          - Mariana Marques Espíndola

          - Vitor Assumpção Azambuja - 99614-4315

11/06 - Ana Julia Dantas Meichtryf

          - Fabiana A. Mesa Galvão - 99808-0403

          - Valdeilton Trindade - 99946-1027

13/06 - Antônio Balbino - 99601-5638

          - Antônia R. A. Anastácio da Silva - 9862-3731

          - Isabel Vera Cardozo - 99629-8268

          - Marco Antônio R. Santana -  3425-9158

14/06 - Tatiana Icassati Silva Calixto - 99856312

          - Vinícius Ramos Kowalski - 98165-4099

15/06 - Juliano dos Santos Lemos - 99204-1029

ANIVERSARIANTES! PARABÉNS!

 
CEIA DO SENHOR  

No próximo Domingo, pela manhã, 

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

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.

 
 OFERTA MISSIONÁRIA  

“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   

 
CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

 
 AGENDA PASTORAL 
Hoje à noite o Rev. Wanderson estará pregando na 

Igreja Presbiteriana de Itaporã, por ocasião do 

aniversário de 36 anos desta igreja. 

Foi criado um grupo  no whats app para que os membros 

possam divulgar seus produtos e serviços, valorizando 

a mão de obra da igreja e ajudando - nos mutuamente. 

Se você tem interesse em anunciar procure o irmão 

Cléber, 99293-2270. 

 
   Livro “MANUAL PRÁTICO DO EVANGELISTA”

Está em andamento o processo de ampliação da 

Congregação Presbiteriana Vista Alegre. Serão 

construídos banheiros e salas de aula. Oremos por esta 

obra! 

Ao final deste mês, Sábado dia 30/06 

às 19h30min, acontecerá em nossa 

igreja o pr imeiro encontro da 

Capelania Hospitalar Evangélica de 

Dourados. O encontro  será aberto a 

toda igreja, não deixe de participar. 

Que possamos estar sempre orando 

pelo trabalho destes irmãos. 

 
 I ENCONTRO DA CAPELANIA HOSPITALAR  

 
 CLASSIFICADOS IP DOURADOS  

Informamos que está disponível no 

balcão de informações da igreja o 

l i v r o  “ M a n u a l  P r á t i c o  d o 

Evangelista”. O livro é de autoria de 

Antônio Carlos F. Menezes, está 

sendo vendido no valor de R$ 20,00 

reais.



Hoje: Alexandre, Milton, Noel e Vinícius 

Suco: Milton e Alexandre   

Recolher Dízimo: Vinícius e Noel 

Agradecimento pelos Dízimos: Noel

Próximo: Aparecido, Edson, Gilson e Valter

Suco: Aparecido e Edson

Recolher Dízimos: Valter e Gilson

Agradecimento pelos Dízimos: Gilson

 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. 34 - 36; Sl. 16 - 20;

Esta semana: Sl. 21 - 25; Sl. 51 - 55;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Ildemar Rev. 
Liturgia: Presb. Carlos
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar  
Liturgia: Presb. Eliberto 

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

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

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Flávio e Clarice       

Próximo: Milton e Mary

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Vitor                        Noite: Vitor     

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Weley

Terça-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                        14h - Rev. Wanderson

Quarta-feira:  8h - Rev. Ildemar 

                        14h - Rev. Wanderson             

Quinta-feira:  8h - Rev. Ildemar

                     14h - Rev. Wanderson 

   Sexta-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                          8h - Rev. Wanderson             

 
 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: Cida Cordeiro 
Próximo: Elda
00 a 02 ano: Maerli e Adriana
Próximo: Cláudia e Nice    
3 a 4 anos: Meire e Karine 
Próximo: Ana Carolina e Giovanni 
5 a 6 anos: Olinda e Carolina  
Próximo: Elaina e Maria Carolina    
7 a 9 anos: Lucas   
Próximo: Nelvo 

ESCALA MULTIMÍDIA

 
 
Manhã: Rodolfo                   Noite: Rodolfo     

 
 
Rev. Werley - Tempo da Promessa - Segunda-feira
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: 

“Honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias 

de toda a sua renda” (Pv.3:9)

Por uma igreja 100% dizimista e fiel ao senhor

Entrega dos Dízimos e ofertas 

“Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro”

- Preludio musical

1. Adoremos ao Senhor nosso Deus 

- Oração de Louvor

- Leitura: Sl. 144 (responsiva)

- Hino: “Louvor” –  (Nº14, HNC)

2. Ao Senhor Pertence a Terra e a sua Plenitude

- Leitura Continuada da Bíblia: Pv. 9

- Oração de confissão

- Hino: “O Deus Fiel” –  (N°32, HNC)

                     -  Entrega dos dízimos e ofertas

- Oração de gratidão – Diácono

- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 

- Oração com as crianças 

3. E Jesus os Enviou...

- Mensagem da Palavra de Deus

- Oração Pastoral 

- Bênção Apostólica

- Amém Tríplice

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

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana

- Chá no Salão Social da Igreja



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

mandamento? (Perg. 52). As razões anexas ao segundo 
mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a sua 
propriedade em nós, e o zelo que Ele tem pelo seu culto. Sl 
45.11; 100.3; Ex 34.14; 1Co 10.22.
 “Eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso”, indica o 
cuidado que Deus tem com as suas próprias instituições, o 
seu ódio à idolatria e a toda falsa adoração, o seu 
desprazer com os idólatras e o fato de que Ele se ressente 
com tudo, na sua adoração, que se pareça com idolatria, 
ou que conduza a ela. Sendo a idolatria um adultério 
espiritual, como é freqüentemente retratada nas 
Escr i tu ras ,  o  desprazer  de  Deus  com e la  é , 
adequadamente, chamado de zelo. Ou seja, por ter ciúme 
do seu povo, Deus o quer apenas amando e voltado para 
Ele mesmo (Dt 32.21). 
     A punição dos idólatras. Deus considera que eles o 
odeiam, embora, talvez, finjam amá-lo. Ele visitará a sua 
maldade, isto é, Ele irá puni-la, muito severamente, não 
somente como uma infração à sua lei, mas como uma 
afronta à sua majestade e uma violação da Aliança. Ele 
visitará a maldade dos filhos, isto é, sendo este um pecado 
pelo qual as igrejas serão contaminadas, e uma carta de 
divórcio lhes será entregue, os filhos serão expulsos da 
Aliança e da comunhão, juntamente com seus pais, assim 
como os filhos foram aceitos com os pais, no início. Embora 
o Senhor tolere por muito tempo um povo idólatra, Ele não 
o tolerará sempre.  
 Aos fiéis Deus promete: “faço misericórdia até mil 
gerações daqueles que me amam e guardam os meus 
mandamentos”. Isto indica que este mandamento, embora 
seja uma proibição de falsas adorações, inclui a ordem de 
adorar a Deus como Ele instituiu. O segundo mandamento 
exige adoração interior com amor, alegria, esperança e 
admiração, bem como, ações exteriores como louvor, 
oração e solene obediência à Palavra de Deus. 
 Aprendemos, f inalmente,  que aqueles que 
verdadeiramente amam a Deus demonstrarão um 
constante interesse e esforço para obedecer aos seus 
mandamentos, especialmente aqueles relacionados à sua 
adoração, ao culto a Deus. Aqueles que O amam, e 
obedecem a estes mandamentos, receberão graça para 
obedecer aos outros mandamentos. 
 Deus tem misericórdia particular para com estas 
pessoas. Até mesmo os que amam a Deus precisam de 
misericórdia, e não alegam merecimento. Esta 
misericórdia se estenderá aos seus descendentes, muito 
além da ira àqueles que o odeiam, pois, esta ira somente 
alcança até a terceira ou quarta geração.
 Adoremos e cultuemos a Deus somente, como Ele 
determinou a nós. 
 

Extraído e adaptado. Deus te abençoe ricamente. 
Pr. Werley Scardini

 O Segundo Mandamento diz respeito às ordenanças 
da adoração, ou à maneira segundo a qual Deus deve ser 
adorado. Os homens, por causa da Queda de Adão, o 
Pecado Original, sempre imaginam formas erradas para 
servir a Deus. Por isso, o próprio Deus definiu, prescreveu 
como quer ser cultuado. Vamos ao Mandamento como 
interpretado no Breve Catecismo de Westminster.   
 1. Qual é o segundo mandamento? (Perg. 49). O 
segundo mandamento é: "Não farás para ti imagem de 
escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos 
céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da 
terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu sou 
o SENHOR, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade 
dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles 
que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações 
daque les  que  me  amam e  gua rdam os  meus 
mandamentos". Ex 20.4-6.
 2. Que exige o segundo mandamento? (Perg. 50). O 
segundo mandamento exige que recebamos, observemos 
e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças 
religiosas que Deus instituiu na sua Palavra.  Dt 12.32; Mt 
28.20; Jo 4.23-24.
 3. Que proíbe o segundo mandamento? (Perg. 51). 
O segundo mandamento proíbe o adorar a Deus por meio 
de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na 
sua Palavra. Rm 1.22-23; 2Rs 18.3-4.
Este mandamento proíbe a confecção de qualquer imagem 
de Deus, pois: Com quem comparareis a Deus? Ou que 
coisa semelhante confrontareis com ele? Is 40.18. Ou a 
imagem de qualquer criatura para uso religioso. Isto é 
mudar a verdade de Deus em mentira (Rm 1.25), pois uma 
imagem é mestra de mentiras, Hc 2.18-20. A imagem 
sugere que Deus tem um corpo, ao passo que Ele é um 
espírito infinito. Somos proibidos de criar imagens de Deus, 
segundo nossas próprias fantasias, como se Ele fosse um 
homem como nós. A nossa adoração deve ser dirigida pelo 
poder da fé, não pelo poder da imaginação. 
Quando cultuamos ao Deus verdadeiro, não devemos ter, 
diante de nós, nenhuma imagem, para orientar, estimular ou 
auxiliar nossa devoção. Embora a adoração tenha como 
desígnio final a Deus, ela não o agradará se for por meio de 
uma imagem. 
 O uso de imagens na igreja de Roma é tão claramente 
contrário ao que está escrito neste mandamento, e tão 
impossível de ser reconciliado com este texto, que em seus 
catecismos eles omitem este mandamento, unindo ao 
primeiro. E assim, ao terceiro mandamento, eles chamam 
segundo, e assim por diante. E, para completar o número 
dez, eles dividem o décimo em dois. Assim, cometeram dois 
grandes erros, nos quais persistem, e dos quais detestam 
ser corrigidos: eles tiram algo da Palavra de Deus, e 
acrescentam algo à sua adoração.
 4. Quais são as razões anexas ao segundo 

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

                        O SEGUNDO MANDAMENTO 


