
hoje um papel essencial na dinâmica e vida 

das igrejas presbiterianas. 

 Esses homens são definidos na bíblia 

como pessoas de boa reputação, cheias do 

Espírito e de sabedoria, respeitáveis, de uma 

só palavra e irrepreensíveis (Atos 6). Paulo 

afirma em 1Tm.3.13 “que aqueles que 

desempenharem bem o diaconato alcançam 

para si mesmos justa preeminência e muita 

intrepidez na fé em Cristo Jesus.”

 João Calvino deu grande importância 

ao diaconato em seus estudos, e enfatizou o 

valor do trabalho assistencial e de amparo aos 

necessitados, bem como o bom preparo 

espiritual dos oficiais que, segundo ele, devem 

possuir grande conhecimento da fé cristã para 

o conforto espiritual dos atendidos, lembra em 

sua pastoral, o Rev. Gilberto Pires de Morais.

 Conforme a Constituição da IPB (Art. 

25), a Igreja exerce suas funções na esfera da 

doutrina, governo e beneficência, mediante 

 

 

  No calendário eclesiástico da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, 9 de julho é o dia do 

Diácono. Essa data foi escolhida por ser 

aniversário da ordenação dos primeiros 

diáconos presbiterianos no Brasil. A Igreja 

Presbiteriana do Rio de Janeiro, fundada no 

dia 12 de janeiro de 1862, pelo Rev. Ashbel 

Green Simonton, elegeu os seus primeiros 

oficiais no dia 02 de abril de 1866. 

 O s  d i á c o n o s  e l e i t o s  f o r a m 

devidamente instruídos e ordenados no dia 09 

de julho de 1866. O diácono, ofício concebido 

na igreja primitiva, desempenha até os dias de 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Julho
EBD Especial - Rev. Ademir

Escola Bíblica de Férias 
III Semana Teológica - UMP

 DATA               PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

08/07

17 à 20/07

30/07 à 03/08

09h

13h30

19h30

      DATA                    PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

18 e 19/07

06 e 09/09

Agosto
43º Encontro de Casais

Setembro
Acampamento - UPA

**

**

oficiais que se classificam em ministros do 

Evangelho ou presbíteros docentes, 

presbíteros regentes e diáconos (nessa 

ordem). Esses últimos são eleitos pela 

igreja para dedicarem-se especialmente à 

arrecadação de ofertas para fins piedosos, 

ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos 

e à manutenção da ordem e reverência nos 

lugares reservados ao serviço divino (Art. 

53).

 Nosso desejo é que Deus abençoe 

toda a nossa Junta Diaconal, dando a cada 

diácono o privilégio de servir a Deus com 

integridade, unção e relevância. Que Deus 

abençoe as esposas e filhos de nossos 

diáconos e supra todas suas necessidades 

em glória.

 Parabenizamos os Diáconos de 

nossa Igreja nesta data tão memorável, 

incentivamos os novos diáconos eleitos e 

reeleitos para que exerçam com alegria e 

dedicação os seus mandatos e todos os 

membros da igreja a também servirem ao 

Senhor com alegria.

Rev. Ildemar Berbert

Tivemos ontem a noite a festiva para o 43º. ECC, com a 
Equipe Nova Aliança. A ocasião foi marcada com uma 
palestra com o Pr. Ademir Ramos, e um jantar de 
confraternização e comunhão. Aproveitamos para 
agradecer o Pr. Ademir e sua família que estão conosco 
este fim de semana. Além da palestra para os casais o Pr. 
Ademir estará falando na Escola Dominical e no culto a 
noite a convite do Conselho da Igreja. Que Deus abençoe a 
vida e ministério deste amado Pastor.

    FESTIVA DO ENCONTRO DE CASAISREUNIÃO DO CONSELHO     

Está chegando nossa Escola Bíblica de 

Férias (EBF), que acontecerá nos dias 

17 a 20 de julho entre 13h30min às 

17h. O tema este ano será "Aventuras 

no Reino Dourado", que tratará o livro 
de Daniel. As vagas são limitadas e 
restritas a crianças de 4 a 10 anos. Será 

cobrada uma taxa no valor de R$ 

30,00. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas 
com os organizadores ou na secretaria da igreja.   

 ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS   

O Conselho da IP Dourados esteve reunido na última terça-

feira, dia 03.07,  e comunica à Igreja suas decisões:

-Deu assento aos presbíteros reeleitos em assembléia 

realizada no dia 20.05.18 e reinvestidos no dia 24.06.18, por 

ocasião do Culto Vespertino: Adair Oliveira, Luis Roberto M. 

Araújo, Arnaldo Vieira e José Nelvo de Moura;

-Resolveu solicitar a transferência dos irmãos Walter 

Cavalcanti e Marilene Cavalcanti junto à Igreja Presbiteriana 

Ebenézer/MS;

-Também solicitou a transferência dos irmãos Jairo Morais 

Pereira, Valdecir Azevedo de Faria Pereira e Liamara de 

Faria Pereira junto à Igreja Presbiteriana Unida de São 

Paulo;

-Recebe, analisa e toma conhecimento do Relatório 

Financeiro referente a Junho/2018 e destaca a contenção de 

despesas por parte da tesouraria;

-Tratou da renovação dos vínculos com os pastores 

auxiliares e tomará decisão final na próxima Reunião do 

Conselho. 



Durante o culto mantenha o celular desligado!

08/07 - Érica Patrícia M. de Avelino Silva - 991523768

          - Joice Mara Lange Ferreira - 99962 6023

          - Marinês L. da Silva - 3426-6000 / 3421-6503

09/07 - Luís Maurício Vitro - 99995 8055

10/07 - Carlos Alberto R. M. Júnior - 99939-1050

          - Claudio Luiz Andreatta - 99286-1977

11/07 - Andréia Irala de Almeida Alves - 99988-3793

          - Maria Carolina Frost M. Vieira - 9260-0989

12/07 - Matheus Pereira Scardini - 99875-9175

14/07 - Nadir Alves da Silva - 3423-0259

ANIVERSARIANTES! PARABÉNS!

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 

Te m a :  " R e e n c o n t r o  c o m  a 

Essência". Dia:  06 á 09/09/2018. 
Preletor: Cleiton Quenã. Valor: R$ 
110,00 com possibilidade de redução 
do valor. Inscrições com: Samara 
Scardini: 99873-8332 João Vitor: 

98100-1706Lorrainy Alencar: 9656-5476; Ana Laura: 
98183-3153; João Gabriel: 98134-5870; 

 
 ACAMPAMENTO UPA - 2018  

Comunicamos que o Rev. Wanderson e sua esposa Flávia, 

estarão de férias entre os dias 08 a 30/07. Oremos por esta  

viagem. Pedimos as bênçãos de Deus sobre essa  família. 

 
AGENDA PASTORAL  

“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 

Está em andamento o processo de ampliação da 

Congregação Presbiteriana Vista Alegre. Serão construídos 

banheiros e salas de aula. Oremos por esta obra!

 
 CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE  

 
 III SEMANA TEOLÓGICA - UMP 

A União da Mocidade Presbiteriana - UMP 

está organizando a III Semana Teológica, 

que acontecerá entre os dias 30/07 a 

03/08, aqui na nossa igreja. As palestras 

serão às 19h30min e abordarão o tema 

"Princípios Bíblicos para Resolução de 

Conflitos". O preletor será o Seminarista Luiz Lacerda. O 

evento será gratuito e toda igreja está convidada.  

No próximo Domingo pela manhã, 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.

 
 CEIA DO SENHOR  

 
 ATIVIDADES - UPJ  
Comunicamos que não haverá atividade da UPJ no período 
dos dias 07/07 a 27/07, ́ pois a equipe estará em recesso e  
retornará as atividades no dia 28/07.  
REFORMA DA CALÇADA   
Nossa gratidão  aos irmãos que, liderados pelo presbítero 
Eliberto, realizaram a reforma da calçada de acesso aos 
cadeirantes, facilitando a vida daqueles que a utilizam. 



Hoje: Alexandre, Milton, Noel, Vinícius

Suco: Milton e Noel

Recolher Dízimo: Vinícius e Alexandre 

Agradecimento pelos Dízimos:  Vinícius  

Próximo: Edson, Gilson, Valter, Wandemburgo e Rodrigo 

Suco: Rodrigo e Gilson 

Recolher Dízimos: Vinícius e Alexandre

Agradecimento pelos Dízimos: Vinícius 

 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. 120 - 125; Pv. 1- 4;

Esta semana: Pv. 5 - 7; Pv. 23 - 25;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Rev. Ademir  
Liturgia: Presb. José Nelvo 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar 
Liturgia: Presb. Milton Mori 

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev. Werley
Presb. Carlos Liturgia: 

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

   

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: Vitor                   Noite: Vitor         

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Ildemar

Terça-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                       

Quarta-feira:  8h - Rev. Ildemar 

                               

Quinta-feira:  8h - Rev. Ildemar

                      

   Sexta-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                                    

  
 14 e 15/07 - Sara Nossa Terra
 28 e 29/07 - Sara Nossa Terra
 05/08 - Vila Matos
 08 e 09/08 - Erasmo Braga 
 

  
 

Berçário Templo: Elda
Próximo: Solange
00 a 02 ano: Adriana e Marli     
Próximo: Jivanete
3 a 4 anos: Thaís e Fabiana 
Próximo: Ana Carolina 
5 a 6 anos: Ana e Maria Vitória   
Próximo: Olinda e Carolina 
7 a 9 anos: Lucas 
Próximo: José Nelvo

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Rodolfo                 Noite: Rodolfo         

 
 
Rev. Ildemar-  Tempo de Graça- Líder: Salles Almeida e Lucinha
  



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
Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 3424-7918 / 98462-8913
Evaldo dos Santos (Secretário) - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
Alexandre Lopes Batista de Paiva – 3422-7225 / 99204-1110
Aparecido Cardoso Pereira – 99967-7778
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)
João Carvalho Soares - 99618-5283
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)
Rodrigo Aparecido Vieira - 3424-2691 / 99214-8234
Tiago Peixoto Andrade – 3424-7517 / 99853-1197
Vinícius Jose Lange Ferreira – 99962-6176
Wanderburgo Gomes da Silva - 99111-5353

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: 

“Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, 

crede também em mim” (Jo.14:1) Jesus nos 

convida a colocar Nele a nossa confiança a cada dia 

e jamais andar com os corações cheios de medos, 

dúvidas e inseguranças. 

- Prelúdio: Instrumental e Cântico de Louvor

I. LOUVAI A DEUS NO SEU SANTUÁRIO

- Oração de Louvor

- Leitura: Sl. 146 (todos)

- Hino: “O Grande Amor de Deus” - (n° 42 - HNC)

II. A ELE A GLÓRIA E O LOUVOR

- Leitura continuada das Escrituras: Pv.11

- Oração de Confissão de pecados

- Hino: “Serviço do crente” – n°315 - HNC) - 

Dedicação dos nossos dízimos e ofertas

- Oração de gratidão  (Diácono)

- Cânticos de louvor e Adoração ( M.M) 

- Oração com as crianças

III. PREGA A PALAVRA, INSTA...

- Mensagem da Palavra de Deus

- Oração Pastoral

- Bênção Apostólica

- Amém Tríplice

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

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana

- Confraternização: Chá no Salão



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

 Não podemos negligenciar nossas autoridades, 
principalmente, nossos pais. Muitas pessoas acham que 
se não concordam com alguém, por exemplo, seus pais, 
ele tem o direito de não obedecer. Esta ideia é contrária à 
Palavra de Deus. Eu devo obedecer aqueles que estão 
com autoridade sobre mim, porque Deus ordenou. Posso 
não concordar, e até não gostar, mas, desobedecer não é 
um direito que tenho. Imagine a confusão se um 
empregado, por exemplo, só obedecesse ao patrão se 
concordasse com todas as ordens! Imagine um soldado 
que só obedecesse ao Comandante quando quisesse. 
Nunca venceriam uma guerra! Obedeça, mesmo sem 
concordar. Pensar e agir diferente disso é agir contra a 
vontade de Deus. 
 São pecados cometidos contra a autoridade: a 
negligência aos superiores, a inveja deles, a rebelião, etc. 
E, da mesma forma, são pecados cometidos pelos 
superiores: negligenciar o amor pelos liderados, invejar se 
eles possuírem algum dom a mais que o próprio líder, 
deixar de se alegrar com o crescimento pessoal de um 
subordinado, etc. Este assunto é muito importante em 
relação à família, a Igreja, o emprego e nas áreas civis de 
nosso país. 
 Obviamente, é um grave pecado se um líder der uma 
ordem ao subordinado que o leve a pecar. Isto não pode 
ser obedecido, pois, “antes importante obedecer a Deus do 
que aos homens” (At 5.29). Neste sentido Efésios 6.4 pode 
ser interpretado também.  
 4. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento? 
(Perg. 66). A razão anexa ao quinto mandamento é uma 
promessa de longa vida e prosperidade (quanto sirva para 
glória de Deus e bem do homem) a todos aqueles que 
guardam este mandamento. Ef 6.2-3; Ex 20.12.
 “Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os 
teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá” (Ex 20.12). 
Há benção prometidas por Deus para todos aqueles que 
honrarem pai e mãe, ou as autoridades constituídas. Estas 
bênçãos são espirituais e também temporais, ou seja, são 
bênçãos de vida longa e prosperidade. Não é apenas viver 
uma vida longa, mas, viver bem durante a vida toda, com a 
consciência em paz em relação a se estar vivendo para a 
glória de Deus, de se estar fazendo à Sua vontade.
 Que todos nós sejamos obedientes e honremos 
aqueles que Deus colocou sobre nós com autoridade, e 
quando estivermos em posição de liderança, que o 
façamos com coração humilde e numa posição de servo de 
Deus e do nosso próximo.
                                                          Pr. Werley Scardini

 Ter autoridade envolve responsabilidade. Quanto mais 
autoridade maior é a responsabilidade de quem a tem. Do 
outro lado, todos nós que estamos debaixo de uma 
autoridade instituída por Deus devemos ter muito respeito 
por ela. É isso que nos ensina o exige o Quinto 
Mandamento. 
 1. Qual é o quinto mandamento? (Perg. 63). O quinto 
mandamento é: "Honra teu pai e a tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te 
dá". Ex 20.12.
 2. Que exige o quinto mandamento? (Perg. 64). O 
quinto mandamento exige a conservação da honra e o 
desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas 
diferentes condições e relações, como superiores, 
inferiores ou iguais. Ef 6.1-3; Rm 13.1-2; 12.10.
 O que significa “pai e mãe” neste mandamento? Não é 
apenas a respeito dos pais naturais de uma pessoa, mas 
também aqueles que estão em autoridade acima dela na 
idade, nos dons e na responsabilidade. 
Isto não quer dizer que há pessoas mais importantes que 
outras, e sim, que há dons e funções superiores a outros 
dons e funções. E aqueles que estão em funções e dons 
inferiores, devem se submeter á autoridade daqueles que 
estão acima nestas funções. 
 Isto deve acontecer, não apenas na relação de pais e 
filhos, mas também, em outras áreas da Igreja e da 
sociedade, nas relações entre governantes e governados, 
pastores e congregações, mais velhos e mais novos, etc. 
 As pessoas que estão sob autoridade devem respeitar, 
honrar, ouvir a instrução e obedecer às ordens de seus 
superiores, aceitando com profundo respeito a repreensão 
dos mesmos quando necessário, pois, toda autoridade vem 
de Deus, como Paulo escreve em Romanos 13.1-2: “Todo 
homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque 
não há autoridade que não proceda de Deus; e as 
autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo 
que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação 
de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos 
condenação”.  
 Claro que o contrário também é necessário, ou seja, 
aqueles que exercem autoridade devem, em relação aos 
seus subordinados, cuidar, ensinar, amar, orar, e liderar com 
humildade e bondade, entendendo que sua função é para 
benefício do próximo, e não de si mesmo, Rm 12.10.  
 3. Que proíbe o quinto mandamento? (Perg. 65). O 
quinto mandamento proíbe negligenciarmos ou fazermos 
alguma coisa contra a honra e dever que pertencem a cada 
um em suas diferentes condições e relações. Rm 13.7-8. 

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

                O QUINTO MANDAMENTO


