
os que exercem esse ofício devem buscar em Jesus 

Cristo a graça necessária para o cumprimento de seus 

deveres. E os membros da igreja devem sustentar os 

braços destes oficiais, auxiliando-os em oração e 

zelando por uma vida digna do Evangelho de nosso 

Senhor Jesus Cristo.

 Da mesma forma o Ofício do Diácono é 

também instituído por Deus na sua igreja para o bem 

do seu povo. Aprouve a Cristo que a sua amada Igreja 

fosse abençoada com os trabalhos dos Diáconos e 

que a seu cargo estivesse o socorro dos necessitados 

e o zelo com a ordem do culto.

 Este Ofício é tão conceituado nas Escrituras 

que para exercê-lo os crentes eleitos devem ser 

escolhidos entre homens de boa reputação, cheios do 

Espírito Santo e de sabedoria. Homens piedosos, 

apegados à palavra de Deus e honrados no meio da 

Igreja. Eles são também chamados de Ministros da 

Caridade, da Distribuição e da Ordem. 

 Os membros da Igreja devem honrar estes 

Oficiais, amá-los, respeitá-los, apoiar o seu ofício e 

orar por eles. Uma vez ordenados e investidos em 

seus cargos os oficias da Igreja vão “pastorear o 

 Jesus Cristo é o Rei e cabeça da Igreja, 

tendo Ele todo o poder no céu e na terra. Aprouve a 

Ele, instituir os oficiais da igreja para a governar, em 

seu Santo Nome, e de conformidade com a sua Santa 

Palavra.

 Desta forma, Cristo governa a sua igreja, 

através dos oficiais eleitos e empossados para esse 

fim. Esses oficiais precisam ser eleitos pelo rebanho 

para a sua legalidade. Assim, o governo da Igreja de 

Cristo está, por divina autoridade, a cargo destes 

oficiais. 

 Há na igreja de Cristo duas classes de 

Presbíteros. O Presbítero Docente, chamado pastor, 

ou os ministros do Evangelho, estes pregam e 

governam. Os Presbíteros regentes, identificados 

apenas como Presbíteros, estes governam e não 

pregam, por ofício. Lemos em I Tm.5:17 a seguinte 

instrução apostólica: “Os presbíteros que governam 

bem, sejam estimados por dignos de dupla honra, 

principalmente os que trabalham na palavra e na 

doutrina”. 

 O ofício do presbítero regente é, portanto de 

grande importância e solene responsabilidade. Todos 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Junho 
 Culto: Encontro dos Capelães 

Julho
Ministério de Casais - Festiva

 DATA               PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

30/06

07/07

19h30

20h

      DATA                    PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

08/07

17 à 20/07

16 à 20/07

30/07 à 03/08

EBD Especial - Rev. Ademir
Escola Bíblica de Férias 
Colônia de Férias - UPJ

II Semana Teológica - UMP

09h

13h30

**

19h30

rebanho de Deus”, com temor e tremor. Eles irão 

zelar pela Unidade, a Pureza e a Paz da Igreja de 

Cristo. 

 Desta forma, o pastoreio do rebanho de 

Deus está no corpo de oficiais da igreja e não na 

figura do “pastor”, isoladamente. Além disso, os 

membros também fazem parte do pastoreio do 

rebanho cada vez que um irmão aconselha o outro, 

que ora um pelo outro, que visita um ao outro, que 

ensina a palavra numa classe de Escola Dominical, 

que repreende um faltoso, que encoraja um 

desanimado e que participa com assiduidade dos 

trabalhos da igreja, está pastoreando a família da fé.

 Nossa igreja se alegra hoje em reinvestir 

quatro Presbíteros e sete Diáconos, sendo três 

deles ordenados. A Deus toda a Glória. 

Rev. Ildemar Berbert

Pastor da Igreja

REUNIÃO DO CONSELHO  

O Conselho da IP Dourados esteve reunido na última terça-
feira, dia 19/06, e tomou as seguintes decisões que traz ao 
conhecimento da Igreja:
- Marcou para o dia 26/06, às 18h30m, o exame dos alunos 
que terminaram a classe primeiros passos;
- Examinou e considerou aptos a serem recebidos como 
membros os irmãos Adeum Márcio Ioris Folle (batismo e 
pública profissão de fé) e sua esposa Maria Lúcia da Silva 
(jurisdição a pedido).
- Recebeu por transferência, Rodolfo Leite Schwarrz, 
oriundo da IP em Chapada dos Guimarães/MT
- Registra o falecimento de nossa irmã Adelina Pedroti Wolf. 
Dá-se baixa em seu nome no rol de membros e louva-se a 
Deus pela vida de sua serva e dedicação ao reino de Deus e 
à IP Dourados;
- Verificou a idoneidade do processo eleitoral da última 
assembléia para eleição de oficiais, ocorrida no dia 20.05.18, 
e homologou os resultados da mesma, conforme art. 83, letra 
“d” da CI/IPB, considerando aptos ao exercício do cargo 
todos os oficiais eleitos, a saber: presbíteros: Adair Oliveira, 
Luis Roberto M. Araújo, Arnaldo Vieira, José Nelvo. 
Diáconos: Noel Fukuda, Tiago Peixoto, Adauton Cortez, 
Wanderburgo Gomes, Eduardo Cavalcanti, João Carvalho 
Soares, Rodrigo A. Vieira. A ordenação e investidura dos 
mesmos será no dia 24/06/18, por ocasião do Culto 
Vespertino;
- Resolve homenagear os diáconos que estão encerrando 

seus mandatos: Adenir Cardoso Aram, Aparecido Prudente e 
Oclacildes Fernandes, também no culto do dia 24/06;
- Resolve ministrar um Curso de Oficiais para diáconos e 
presbíteros, às quartas-feiras, a partir do segundo semestre 
de 2018;
- Recebe relatório financeiro relativo a maio/18. Toma-se 
conhecimento, elogia-se a contenção de despesas e 
diminuição do passivo;
- Pastorado 2019: recebe-se ofício do PRDO comunicando a 
data limite de 31/08/2018 para a igreja se posicionar quanto 
aos seus pastores para 2019. O assunto fica sobre a mesa 
para ser discutido e será decidido em reunião no dia 03.07.18;
- Férias ao Pr. Wandersone e a Administradora: concede-se 
férias para o Pr. Wanderson Alves Neto Nikolic e a 
administradora Flávia S. Nikolic no período de 8 a 28 de julho 
de 2018;
- Agenda Pastoral: Rev. Ildemar comunica que estará ausente 
do dia 18 ao dia 29 de julho, ocasião em que terá compromisso 
familiar e participará como delegado da Reunião do Supremo 
Concílio da IPB em Águas de Lindoia/SP;
- Resolve comemorar os 90 anos da chegada dos Missionários 
a Dourados e nomeia a seguinte comissão para organizar as 
celebrações dos 90 anos do primeiro Culto protestante em 
Dourados, em 2019: Rev. Ildemar, Presb. José Nelvo, Presb. 
Adair, Presb. Rogério Renovato, Presb. Reneval, Presb. 
Eliberto, Presb. Linderval Augusto, Diác. Domingos, Sra. 
Cláucia Beloti, Sra. Elza, Sra. Maria Auxiliadora G. Duarte.



Durante o culto mantenha o celular desligado!

24/06 - Joana Costa da Silva Brasil - 99974-4457
          - Magaly Fernandes Vedovato - (67) 99901-0405
          - Rosimar A. Brites Yoshimura - 99605-3551
25/06 - Célia Minhos de Oliveira Nelvo - 99971-8976 
          - Pedro João Fengler - 98124-2201
          - Telma Martins Siqueira - 99886-9502
26/06 - Aparecido Prudente dos Santos - 98427-0915
27/06 - Linderval A.Monteiro - 98161-2955 / 98413-3842
28/06 - João Paulo Servignini Cruz Gonçalves
29/06 -  Lorenzo Andreatta Itamura
          -  Pedro Colman Satorre - 98411-1927
30/06 - Caio Eduardo Castellani Duarte - 99642-4253
          - Milton Ossamu Mori - 99263-3693
          - Pedro Henrique D. V. Cardoso - (67) 3424-2043

ANIVERSARIANTES! PARABÉNS!

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS  

 
VASO NOVO 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, dia 26/06 

o Sr José Adauto, às 15h, na Rua Mustafá Salem Abdo 

Sater, nº 245, Parque Alvorada. Conheça o trabalho deste 

ministério, que tem levado consolo aos lares dos irmãos 

idosos da igreja. Participe!

Ao final deste mês, Sábado dia 30/06 às 19h30min, 
acontecerá em nossa igreja o primeiro 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  

A Escola Bíblica de Férias (EBF) está 
chegando! Será do dia 17 à 20 de julho às 
13h30. Trabalharemos sobre a vida de 
Daniel. Para realização desse trabalho 
precisamos da sua ajuda nos seguintes 
setores:

Professores para crianças de:

 - 4 anos;  

- 5 a 6 anos; 

 -7 a 8 anos;  

- 9 a 10 anos;

 2 responsáveis para cada oficina:

 - Atividades; 

- Criatividade; 

- Brincadeira; 

Teatro: 4 personagens. Jovem, pré adolescente ou adulto.  
Pessoas para nos ajudar no som e data show.
Caso você esteja disponível e possa nos ajudar, entre em 
contato com a Crys (98208-6857) ou Cláucia (99291-
5926). Não deixe de falar conosco, pois estaremos 
fechando todos os detalhes nesse dia.

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”.

 
 CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO 

A diretoria da SAF convoca as irmãs para participar da 
Reunião do Departamento Mensageiras da Paz, que será 

nesta seta-feira, dia 29/06 às 19h30min, na casa de 
nossa irmã Sandra Maria Jorge Bispo, que fica na Rua 

General Osório, 2329, Vila Rui Barbosa. Às 19h as irmãs 
estarão se encontrando na igreja, para saírem juntas. 
Não Percam!

 
  SAF - REUNIÃO DO DEPARTAMENTO MENSAGEIRAS DA PAZ

O conselho convoca os irmãos que encerraram as aulas na 

classe "Primeiros Passos" a comparecerem na próxima 

terça-feira, dia 26/06, às 18h30min na sala de reuniões do 

Conselho para serem examinados com vistas ao batismo e 

pública profissão de fé.  

 
CONVOCAÇÃO DA CLASSE PRIMEIROS PASSOS

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.

 
 
 RENASCER  REUNIÃO DO DEPARTAMENTO 
Convidamos as mulheres  para reunião do Departamento 

Renascer, será no dia 28/06 quinta-feira às 19h30min. 

Na residência da amiga Hortência Maria Gonçalves 

Ferreira Rua: Osório Nunes Siqueira, nº639, Jardim 

Flórida II. Orem e participem. Relatoras: Cenilse e Eliane. 
MINISTÉRIO DE CASAIS - FESTIVA    



Hoje: Adenir, Domingos, Leopoldo e Tiago

Suco: Domingos e Tiago

Recolher Dízimo: Leopoldo e Adenir

Agradecimento pelos Dízimos: Leopoldo

Próximo: Adauton, Aparecido, Eduardo, Fernando e Jucemar

Suco: Adauton, Eduardo e Fernando

Recolher Dízimos: Aparecido e Jucemar

Agradecimento pelos Dízimos: Aparecido 

 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: Sl. 86 - 90;

Esta semana: Sl. 119;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Ildemar Rev. 
Liturgia: Presb. José Nelvo 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar  
Liturgia: Todos Presbiteros  

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev. Werley 
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: Carlos                     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             

  
 23 e 24/06 - Sara Nossa Terra
 07/07 - DNA
 14 e 15/07 - Sara Nossa Terra
 16 à 20/07 - Colônia de Férias UPJ

  
 

Berçário Templo: Solange
Próximo: Cida
00 a 02 ano: Jivanete e Alana   
Próximo: Andressa e Deise 
3 a 4 anos: Thais e Fabiana 
Próximo: Meire e Karine
5 a 6 anos: Ana Silva e Carolina    
Próximo: Elaine e Maria Carolina 
7 a 9 anos: Fábio 
Próximo: Lucas 

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Raquel                   Noite: Raquel      

 
 
Rev. Wanderson -Tempo de Bênção - 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 e obedecer: 
“Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os que os 

governadores dos povos os dominam e que os maiorais 

exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre 

vós; pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre 

vós, será esse o que vos sirva; e quem quiser ser o 

primeiro entre vós será vosso servo; tal como o Filho do 

homem, que não veio para ser servido, mas para servir e 

dar a sua vida em resgate por muitos”

                                                                     Mt.20:25-28 

Culto de Ordenação e Investidura dos Oficiais da Igreja

“Exaltai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo” 
(Sl.33:1)

- Prelúdio: Instrumental

I.  A DEUS, A GLÓRIA E O LOUVOR

- Oração de Louvor

- Leitura: Mt.28:18-20 (todos)

- Hino: “Pendão Real” - (n° 303 - HNC)

II. COMPADECE-TE DE MIM, Ó DEUS

- Leitura: Sl. 51:1-6

- Oração de confissão de pecados

- Cânticos de louvor e Adoração com entrega dos dízimos 
e ofertas

III. SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA

- Ordenação e investiduras dos Oficiais da Igreja

- Presbíteros: Adair, Arnaldo, Luis Roberto e José Nelvo

- Diáconos:  Eduardo Cavalcanti, João Carvalho Soares, 
Rodrigo Vieira, Noel Fukuda, Thiago Peixoto, Adauton 
Cortez, Wanderburgo Gomes.

- Homenagens aos Diáconos que encerraram o mandato 
(Adenir Aram, Aparecido Prudente e Oclacildes 
Fernandes (Catito)

- Hino: “Fidelidade na Luta” (n° 306 – HNC)

- Oração com as crianças 

III. FIEL É A PALAVRA...

- Mensagem da Palavra de Deus

- Oração Pastoral

- Benção Apostólica

- Amém Tríplice

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

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana

- Confraternização: Chá no Salão



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

Senhor como uma bênção espiritual, um dia que deve 
ser usado para descanso e adoração a Deus. Pelo 
contrário, muitos esperam este dia programando pecar 
mais nele do que nos outros dias da semana. Usar o dia 
do Senhor para pecar de forma comissionada, ou não o 
usar como Deus determina é uma quebra deste 
Mandamento. E isto, traz graves consequências para a 
nação e para os cristãos que quebram este 
mandamento.  
 4. Quais são as razões anexas ao quarto 
mandamento? (Perg. 62). As razões anexas ao quarto 
mandamento são: a permissão que Deus nos concede 
de fazermos uso dos seis dias da semana para os 
nossos interesses temporais; o reclamar ele para si a 
propriedade especial do dia sétimo, o seu próprio 
exemplo, e a benção que ele conferiu ao dia do 
descanso. Ex 31.15-16; Lv 23.3; Ex 31.17; Gn 2.3.
As quatro razões são em detalhes:
 1)Deus, de modo liberal, nos deu seis para nossos 
empreendimentos e afazeres. Aliás, na nossa cultura, 
grande parte da população trabalha de segunda a sexta 
(05 dias) e outra grande parcela trabalha meio 
expediente do sábado, na maior parte do tempo. Diante 
disto, não temos razões para não darmos a Deus a 
guarda de um dia como nos é exigido, Ex 31.15.
 2) Deus como criador de todas as coisas, inclusive 
dos dias da semana, exige o uso de um dia como sendo 
direito especial Dele. E não é um dia perdido, mas, à 
medida que usamos este dia como Ele determina, 
estaremos recebendo alegria e comunhão com o nosso 
Deus Criador. Lv 23.3 diz que este dia é de santa 
convocação, dia de culto e comunhão com Deus!
 3) Deus mesmo nos deu exemplo ao descansar um 
dia após seu trabalho de criar todas as coisas (Gn 2.2-
3). Descansar um dia em cada sete, traz repouso e 
renovo espiritual e físico ao homem. Devemos seguir o 
exemplo de Deus para a sua glória, Ex 31.17.
 4) O uso correto deste dia será motivo para Deus 
derramar bênçãos sobre seu povo (Jr 17.24-26)
 Uma pergunta importante: Se está escrito sábado, 
porque nós cristãos Evangélicos, guardamos o 
domingo? Veremos as respostas bíblicas para esta 
questão no próximo estudo, nas perguntas 59 e 60 do 
Breve Catecismo. 

Deus te abençoe ricamente
Pr. Werley Scardini

 É notório a todos nós que o grande número de 
cristãos evangélicos que há no Brasil, não tem tido na 
sociedade a influência positiva que poderia e precisa ter. 
Em alguns escândalos de conhecimento nacional há 
presença de “evangélicos”. Esta triste situação se dá por 
causa do baixo nível de obediência às ordens bíblicas. 
Uma das desobediências claras à Palavra de Deus tem 
sido a negligência com o Dia do Senhor. 
 1. Qual é o quarto mandamento? (Perg. 57). O 
quarto mandamento é: Lembra-te do dia de sábado, para 
o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. 
Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR, teu Deus; não 
farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua 
filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, 
nem o forasteiro das tuas portas para dentro; porque, em 
seis dias, fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo o 
que neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o 
SENHOR abençoou o dia de sábado e o santificou. Ex 
20.8-11.
 2. Que exige o quarto mandamento? (Perg. 58). O 
quarto mandamento exige que consagremos a Deus os 
tempos determinados em sua Palavra, particularmente 
um dia inteiro em cada sete, para ser um dia de santo 
descanso a Ele dedicado. Lv 19.30; Dt 5.12; Is 56.2-6.
O sábado (palavra hebraica que significa “descanso”) é 
chamado de santo descanso porque foi consagrado e 
separado por Deus para esta finalidade. Este 
mandamento faz parte da Lei Moral e deve ser guardado 
por todos os cristãos através de todas as gerações. 
Jesus nos deu testemunho dele, pois além de Cristo ser 
nosso Senhor é Senhor também do sábado (Lc 6.5).
 3. Que proíbe o quarto mandamento? (Perg. 61). 
O quarto mandamento proíbe a omissão ou a 
negligência no cumprimento dos deveres exigidos, e a 
profanação deste dia por meio de ociosidade ou por 
fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por 
desnecessários pensamentos, palavras, ou obras 
acerca de nossos negócios e recreações temporais. Jr 
17.21-22; Lc 23.56.
 É bem evidente que muitas denominações e Igrejas 
locais fazem concessões em muitas ordens bíblicas, e 
muitas delas se referem à guarda do dia do Senhor. Os 
profetas do AT testemunharam muitas vezes que a 
“profanação do sábado” era um dos motivos que levou 
Deus a derramar juízo sobre a nação de Israel (Ne 13.17-
18; cf. Jr 17.19-27). 
 A sociedade secularizada não vê o sábado do 

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

                  O QUARTO MANDAMENTO (PARTE 1)


