
crianças a um relacionamento com Deus. Ensina sobre a 

obediência aos pais e fortalece a criança em seu caráter 

e em seu desenvolvimento pessoal. Elas aproveitam o 

tempo para fazer novas amizades, num ambiente sadio 

e propício ao crescimento delas. Além de tirarmos os 

nossos filhos do sofá, da televisão e da internet. Elas 

precisam desse espaço para o seu crescimento.

 Será nos dias 17 a 20 de julho (de terça a 

sexta), próxima semana, para crianças de 4 a 10 anos de 

idade. A programação começa às 13h30 e termina às 

17h, na Igreja.  A EBF deste ano tem como tema “As 

Aventuras no Reino Dourado”, uma visão panorâmica do 

reino de Deus no livro do Profeta Daniel. As inscrições 

estão sendo feitas na Secretaria da Igreja e as vagas são 

limitadas. 

 A Igreja vem investindo nesse projeto desde a 

chegada dos missionários na região até hoje e se tornou 

um marco na vida de nossas igrejas e famílias. Todos 

temos “orgulho de ser da EBF”. 

 Damos as boas-vindas as mais 130 crianças 

já inscritas até esta data, também às suas famílias. 

Nosso alvo este ano é alcançar 200 crianças de 4 a 10 

anos de idade com a EBF. Encorajamos a nossa equipe 

de trabalho, sob a coordenação do Presbítero Rogério 

Renovato, e as orientadoras Crysthiany e Cláucia e os 

mais de 60 voluntários dispostos e preparados para 

 

 Está chegando a Escola Bíblica de Férias - 
EBF para as crianças. 

 A Escola Bíblica de Férias é uma programação 

especial com crianças, promovida pela igreja, que visa 

atender as crianças no período de férias e colocá-las 

diante da Palavra de Deus. Inclui atividades especiais 

para o público infantil, com música, histórias bíblicas, 

teatro, recreação, brincadeiras e deliciosos lanches. As 

crianças amam participar da EBF e isto marca a vida 

delas para sempre. É comum encontrarmos em 

Dourados adultos que ainda se lembram de sua infância 

na Escola Bíblica de Férias da igreja. 

 Além de agregar crianças no período de férias 

escolares, a EBF desenvolve atividades sociais e 

educativas com elas. Incentiva nos estudos. Encoraja as 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - EBF
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Julho
Escola Bíblica de Férias 

III Semana Teológica - UMP

 DATA               PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

17 à 20/07

30/07 à 03/08

13h30

19h30

      DATA                    PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

18 e 19/08

06 e 09/09

Agosto
43º Encontro de Casais

Setembro
Acampamento - UPA

19h30

**

servirem a Deus neste projeto. 

 Orientamos aos pais que a entrada dos 

carros será pela rua Dr. Camilo Ermelindo e a saída 

pelo Av. Weimar Torres. E com alegria a Igreja coloca 

toda a sua estrutura a disposição das crianças e de 

suas famílias para bem atendermos a nossa 

comunidade em mais uma Escola Bíblica de Férias. 

Pelo menos cinco escolas da cidade estão 

convidadas.

 Além da Escola Bíblica de Férias, a igreja 

tem um currículo contínuo para as crianças e os pais 

na Escola Bíblico Dominical. Todos os domingos às 9h 

da manhã, com estudos sistemáticos das Escrituras, 

visando a formação moral, espiritual e social de 

nossas famílias. Não precisa ser membro da igreja 

para ser aluno de nossa Escola Dominical. Maiores 

informações na secretaria da igreja no fone: 

3421.0381. Aos sábados também temos os trabalhos 

das crianças e juniores, das 14h às 16h30, com 

atividades especiais para o publico infantil e pré-

adolescente.

 Desejamos a todas as crianças e equipe de 

trabalho uma maravilhosa Escola Bíblica de Férias, e 

que “As Aventuras no Reino Dourado” os leve até a 

presença de Jesus Cristo, o Rei deste reino, onde você 

encontrará salvação e vida eterna. Deus abençoe as 

nossas crianças e as protejam nestes tempos 

confusos!

Rev. Ildemar Berbert

Todas as sextas feiras a partir das 19:30hs estaremos  nos 

reunindo no salão da igreja para momento de trabalho e 

oração em virtude do 43° E.C.C que será  nos dias 18/19 de 

agosto de 2018. Convide um casal! Fichas de inscrições 

disponíveis com a coordenação.

     ENCONTRO DE CASAIS - EQUIPE NOVA ALIANÇA III SEMANA TEOLÓGICA - UMP      

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   

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.  A IPB tem hoje 84 Sínodos, 351 Presbitérios, 3.967 Igrejas e 

Congregações, 4.475 pastores, 12.622 Presbíteros, 17.140 

diáconos e 649.510 membros. A IPB está presente em 

todos os Estados de nossa Confederação Brasileira. 

Oremos por esta importante reunião, que terá a presença 

de 1.404 representantes dos Presbitérios (Deputados), e 

pela eleição da Nova diretoria da IPB.

    DADOS ESTATÍSTICOS DA IPB

 CONSELHO MISSIONÁRIO    
O conselho missionário visitará dia 05 de agosto o campo 

de Taquapery na cidade de Coronel Sapucaia. Oremos pelo 

trabalho missionário desses irmãos!



Durante o culto mantenha o celular desligado!

15/07 - Carlos Henrique R. de F. - 98136-9046

          - Saulo França Brum - 99976-6861

16/07 - Alisson Fernandes Carneiro - 99909-8362

17/07 - Renato José de Lima - 99622-7731

18/07 - Virgínia de Oliveira C. Alencar - 99972-2564

19/07 - Brenda Meireles Postaue - 99285-8937

          - Jilsinéia Servignini Pegoraro - 99688-8394

20/07 - Elias Mota de Souza - 66 99968-2598

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 

Convocamos todos os pais de nossa igreja para orarmos por

nossos filhos terça-feira dia 17/07 às19h30m na igreja. 

Assuma o Compromisso de juntamente, com outros pais, 

orar por sua família e lembrese: “Se não orarmos por nossos 

filhos, quem há de fazê-lo?”

 
PROJETO JÓ    

“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 

 
 VASO NOVO  
O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, dia 17/07 

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

Bussuan, 2940, Vila Planalto. Conheça o trabalho deste 

ministério, que tem levado consolo aos lares dos irmãos 

idosos da igreja. Participe!

 
 ACAMPAMENTO UPA - 2018  

A Igreja Vila Matos está promovendo um Costelão no 

Maanaim no dia 05 de agosto. O evento será em prol de 

melhorias no templo (forro e luminárias) da Igreja. O almoço 

acontecera às 11h30min até 13h30min. O cardápio será 

costela, arroz, pirão, salada e mandioca. Os convites estão 

sendo vendidos a R$ 25,00  na  Igreja Vila Matos (99895-

3279) e na secretaria da nossa Igreja. Participem!

 
 COSTELÃO DA IGREJA VILA MATOS   

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; 

Nossa igreja louva a Deus pela vida de nossos missionários 

Rev. Gerson Troquez e Marília que servem a Deus em 

Senegal, na África, em campos missionários da APMT. O 

Rev. Gerson é o pregador do culto desta noite, e trará também 

as notícias dos campos missionários da África. Oremos pela 

pregação da Palavra de Deus no Senegal e nos países 

vizinhos. Oremos pelos missionários que tem dedicado as 

vidas ali.

 
 GRATIDÃO A DEUS PELA VIDA DOS MISSIONÁRIOS 

 
AGENDA PASTORAL    

O Pr. Ildemar, Cenilse e Ana Laura estarão de viagem nesta 

quarta-feira (18/07) para Minas Gerais, para as Bodas de 

Diamante de seus pais. De lá ele segue para São Paulo, 

para a 39ª Reunião do Supremo Concílio da IPB, dias 22 a 

29/07, em Águas de Lindóia, SP. O Rev. Ildemar é um dos 

representantes do PRDO no SC/IPB, juntamente com o 

Rev. Marco Aurélio, Presbs. Wisnton e Maurício. 

Hoje 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    



Hoje: Edson, Gilson, Valter, Wandeburgo e Rodrigo

Suco: Rodrigo e Gilson

Recolher Dízimo: Edson e Wandeburgo

Agradecimento pelos Dízimos: Edson 

Próximo: Domingos. Leopoldo, João e Tiago 

Suco: Leopoldo e João 

Recolher Dízimos: Domingos e Tiago 

Agradecimento pelos Dízimos: Domingos 

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

Esta semana: Pv. 26 - 28; Ec. 10 - 12;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Rev. Gerson Troquez
Liturgia: Presb. Milton Mori 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Evandro 
Liturgia: Presb. Reneval 

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev. Werley
Presb. ElibertoLiturgia: 

PRÓXIMO DOMINGO:

Liturgia: Presb. José Nelvo

   

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Edi, Lenice e Thayná   

Próximo: Roseli e Maria 

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Vitor                   Noite: Vitor         

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Werley

Terça-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                       

Quarta-feira:  8h - Rev. Werley

                               

Quinta-feira:  8h - Rev. Werley

                      

   Sexta-feira:    8h - Rev. Werley 

                                    

  
 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: Solange
Próximo: Cida Cordeiro
00 a 02 ano: Jivanete e Alana   
Próximo: Cláudia e Nicy
3 a 4 anos: Ana Carolina 
Próximo: Meire e Karine 
5 a 6 anos: Olinda e Carolina 
Próximo: Elias e João Pedro
7 a 9 anos: José Nelvo
Próximo: Costa 

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Juliano                 Noite: Juliano          

 
 
Rev. Werley -  Novo Tempo- Líder: Leopoldo e Rosemari
  



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: 

“A pregação dura produz corações brandos e a 

pregação branda produz corações duros.” 

Jonh MacArthur

3º. Domingo: Culto Missionário

- Prelúdio: Instrumental e Cântico de Louvor

I. Todos os povos te exaltarão

- Oração de Louvor

- Leitura: Is.56:1-8 (leitura responsiva)

- Hino: “Avante, ó crentes” - (nº 311- HNC)

II. O Senhor ama a justiço e o juízo

- Leitura continuada das Escrituras: Pv.12

- Oração de Confissão de pecados

- Hino: “Linda Melodia” –(nº104-HNC)- Dedicação 

dos nossos dízimos e ofertas

- Oração de gratidão (Diácono)

- Cânticos de louvor e Adoração ( M.M) 

- Oração com as crianças

III. E será pregado este Evangelho do reino a 

todas as nações

- Mensagem da Palavra de Deus (Rev. Gerson 

Troquez – Missionário em Senegal)

- Hino: “O serviço do Crente” - (nº 315- HNC)

- Oração Pastoral

- Bênção Apostólica

- Amém Tríplice

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

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana (EBF)

- Confraternização: Chá no Salão



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

Co 7.9-10). Davi declara: “Confessei-te o meu pecado 
e a minha iniquidade”. Sem rodeios, sem desculpas 
ou negação. O verdadeiro cristão, aquele que nasceu 
de novo não brinca com o pecado. Pois o pecado é o 
maior mal que existe. 

 O pecado é pior que o Diabo! Em 1 Coríntios 5.5, 
Paulo ordena a Igreja que uma pessoa que cometia o 
pecado de incesto deveria ser "entregue a Satanás 
para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja 
salvo no Dia do Senhor [Jesus]". Veja que esta pessoa 
seria salva no Dia do Senhor após ser entregue a 
Satanás. Possivelmente sofreria nas mãos dele, 
p o r é m ,  r e t o r n a r i a  d e  s u a  r e b e l d i a .      
Contudo, nunca encontramos na Bíblia que alguém 
entregue ao pecado retornasse de sua rebeldia. Por 
que isso? Porque nada é pior do que o pecado. Nem 
mesmo o Diabo é tão maligno quanto ele. Por isso, 
fuja do maior mal que há: o pecado! 

 Adão e Eva foram expulsos do Paraíso por causa 
do pecado. O pecado fez a morte entrar no mundo. 
Para nos salvar do pecado, Deus entregou seu próprio 
Filho. O maior mal de todos não poderia ser perdoado 
por qualquer valor, a não ser o próprio sangue de Deus 
(At 20.28).

 Por outro lado, ser salvo do maior mal que há, o 
pecado, é a maior benção que existe! E deve produzir 
em nós a maior alegria, maior adoração ao Salvador, 
maior devoção pessoal, maior disposição obedecê-lo. 
Façamos isto, sem demora! Se falta estes frutos em 
nós, ou se eles estão apagados, é preciso buscar o 
Senhor Jesus urgentemente! Só Ele pode nos dar o 
que precisamos para termos a verdadeira fé Cristã. 

 Hoje vimos apenas dois frutos do Cristianismo 
verdadeiro. Veremos outros nas próximas semanas. 
Mas, você poderia enumerar, no seu grupo familiar, 
outras provas? Claro que usando referências Bíblicas! 

Deus te abençoe ricamente.

Pr. Werley Scardini

 Vamos dar uma pausa de 03 semanas nos estudos 
baseados no Breve Catecismo de Westminster. 

 Examinaremos alguns frutos ou provas do 
Verdadeiro Cristianismo. Qual a razão para esta 
tarefa? O apóstolo Paulo responde em 2 Co 13.5: 
Examinem-se para ver se realmente estão na fé; 
provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus 
Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido 
reprovados (NAA). No contexto de 2 Coríntios, Paulo 
se defende dos que o acusavam de falso apostolado, 
ordenando que eles é que precisavam testar a própria 
fé. 

 Por isso, cremos ser saudável à nossa vida 
examinarmos nossos valores e condutas e ver se 
reconhecemos Cristo em nós. Para isso, examinemos 
alguns destes frutos. 

 1. Amor por Deus (Sl 42.1; 73.25; Lc 10.27). Você 
ama a Deus? Acha fácil responder esta pergunta? Pois 
saiba que não é. Em Romanos 8.7-8 lemos: Porque, se 
vocês viverem segundo a carne, caminharão para a 
morte; mas, se, pelo Espírito, mortificarem os feitos do 
corpo, certamente viverão. Porque a inclinação da 
carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à 
lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que 
estão na carne não podem agradar a Deus. 

 Se pecamos descontroladamente, se não 
labutamos dia e noite para mortificar nossa carne, que 
é inimiga de Deus que declaramos adorar, como 
poderemos responder que amamos o Senhor, nosso 
Deus, de todo o seu coração, de toda alma, com todas 
as nossas forças e entendimento? 

 Motivos para amar a Deus temos de sobra: 
Devemos amá-lo porque Ele ouve nossas orações, Sl 
116.1. Devemos amá-lo porque ele nos amou primeiro, 
1 Jo 4.10,19. Devemos amá-lo porque enviou seu Filho 
Jesus Cristo morrer no nosso lugar, nos perdoar e 
salvar, quando éramos ainda pecadores, Rm 5.8. 

 Neste tema, amor por Deus, poderíamos continuar 
muito ainda, mas já temos o bastante para olharmos se 
temos este fruto do verdadeiro Cristianismo em nós.  

 2. Arrependimento do pecado (Sl 32.5; Pv 28.13; 2 

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

              FRUTOS DO VERDADEIRO CRISTIANISMO – PARTE 01
2 CORÍNTIOS 13.5


