
trabalham, que cuidam do lar e dos filhos, que ama a Palavra 

de Deus e aprende nela a serem mulheres sensatas e sábias.

 Neste lar você encontra filhos saudáveis. Que 

crescem segundo a graça de Deus, em virtude, santidade, 

respeito, proteção e muito amor. São filhos obedientes aos 

pais. São filhos que honram os pais e que lutam por um 

ambiente de paz e harmonia. Filhos que jamais trazem 

desonras à casa paterna. E os irmãos se amam, se respeitam 

e crescem em amizade e proteção um com o outro. 

 No próximo domingo estaremos comemorando o 

Dia dos Pais. No sábado a Direção da Escola Dominical 

preparou o campeonato de pipas, para ver os pais e filhos em 

atividades conjuntas e os pais felizes recordando a sua 

infância. Dê essa alegria a seu pai. Não perca esta 

oportunidade de participar e viver este tempo tão precioso e 

passageiro.

 Estamos nos aproximando de mais um Encontro 

de Casais Com Cristo, tempo de investirmos no casamento, 

no relacionamento conjugal. Tempo de sermos trabalhados 

na oficina de Deus, nos aperfeiçoando e santificando. Nunca 

desista do seu lar, do seu casamento. O mundo e satanás 

estão atacando a família, para afrontar a Deus. Resista em 

oração.

 Se você deseja ter um lar abençoado, você 

precisa ser uma bênção dentro dele. Todos desejam que seu 

lar seja uma bênção de Deus. É tempo de dedicação ao 

nosso lar. Que bênção é viver num lar verdadeiramente 

cristão!

Rev. Ildemar Berbert

 

 Meu lar é uma bênção de Deus. Sempre que leio 

o salmo 128 fico meditando em cada palavra trazida ao meu 

coração pela palavra de Deus e logo agradeço a Deus pelo 

meu lar.  Começo a lembrar também do meu lar paterno, 

meu tempo de criança na companhia de meus pais e meus 

irmãos “à roda da mesa” e logo agradeço a Deus e concluo 

“meu lar paterno foi uma bênção de Deus” para mim e para 

os meus irmãos.

 O lar cristão, onde reina a paz de Cristo e os 

valores da Palavra de Deus, é um ambiente abençoado por 

Deus e uma escola para a formação do caráter humano e a 

formação de uma sociedade saudável. Ali encontramos um 

pai de verdade. Homem valente e corajoso. Trabalhador, 

provedor, sóbrio e responsável. Firme. Conselheiro. 

Sacerdote do lar. Homem abençoado. Sua esposa e seus 

filhos estão sob sábios conselhos e firme liderança.

 Neste lar você encontra uma esposa equilibrada, 

realizada e dedicada. Mãe por excelência. Esses lares 

possuem mulheres honradas e respeitadas. Auxiliadoras 

idôneas e companheiras incansáveis. Mulheres virtuosas e 

cheias da graça de Deus. Que honram o matrimônio, que 

MEU LAR, UMA BÊNÇÃO DE DEUS
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Agosto
Campeonato de Pipas

43º Encontro de Casais
Culto de Aniversário da IPB

 DATA               PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

11/08

18 e 19/08

11/08

10h

19h30'

19h30'

      DATA                    PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

06 e 09/09

28 a 30/09

Setembro
Acampamento - UPA
Acampamento - UCP

**

**

 Faleceu nesta quarta-feira, 01/08, 

nossa amada irmã Maria Hass, 

esposa do Dr. Jonas Hass Silva 

Junior, Desembargador do Estado 

do MS. Nascida na cidade de Garça 

- SP, no dia 05 de abril de 1963, filha 

de Antônio Alves dos Santos e 

Adél ia  Augusto dos Santos. 

Mudou-se para Dourados em 29 de 

março de 2001, por motivo de 

transferência de seu marido, Juiz 

de Direito. Fundou aqui na década de 90 a Livraria da 

Bíblia, onde dedicou-se na distribuição da literatura 

Evangélica e, especialmente, a Bíblia. Foi recebida como 

membro da Igreja Presbiteriana de Dourados no dia 

29/03/2001, vinda por transferência da IP de Santo 

Amaro, onde professou a sua fé em Cristo e foi batizada 

no dia 28/03/1978, pelo Rev. Jacó Silva. Serviu a Deus na 

obra da Evangelização, trabalho que fazia em todo o 

tempo, especialmente em sua livraria. Agregava jovens. 

Maria estava de viagem em São Paulo e no dia 17 de 

julho teve um AVC, levada para o Hospital onde foi 

tratada, teve três intervenções cirúrgicas, e dadas as 

complicações de sua saúde veio a óbito na tarde desta 

quarta-feira, dia 01 de agosto. Seu corpo foi levado para a 

Igreja Presbiteriana de Campo Belo/SP, e foi sepultada 

dia 02/08/2018, na capital Paulista. Deixa o esposo, Dr. 

Jonas Hass, e duas filhas, Joice e Letícia, além de 

amigos e irmãos com quem conviveu por longos anos.

“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus 

santos”. SL. 116.15

Todas as sextas feiras a partir das 19h30min 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 e 19 

de agosto de 2018. Convide um casal! Fichas de 

inscrições disponíveis com a coordenação.

     ENCONTRO DE CASAIS - EQUIPE NOVA ALIANÇA

10º CAMPEONATO DE PIPAS   
Convidamos a igreja para participar 

do 10º Campeonato de Pipas, que 

será dia 11/08 a partir das 10h na 

chácara Maanaim. O almoço será 

servido às 12h, sendo necessário 

que levem bebidas que forem 

consumi r,  p ra tos  e  ta lheres . 

Solicitamos também que cada família leve 1kg de charque 

na secretaria da igreja até o dia 09/08. As inscrições são 

gratuitas e podem ser realizadas na secretaria da igreja ou 

no domingo com a Cláucia. 

  REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL     
O presidente da Junta Diaconal convoca a todos os 

diáconos para a reunião mensal, que ocorrerá nesta terça-

feira dia 07/08 às 19h30' nas dependências da igreja.

  REUNIÃO PLENÁRIA DA SAF    
A Presidente da SAF, convoca todas as sócias para 

comparecerem à reunião Plenária, que se realizará na 

próxima terça-feira dia 07/08, após a reunião de oração do 

Projeto Ana. Orem e participem em nome do Senhor Jesus.

NOTA DE FALECIMENTO - MARIA APARECIDA DOS SANTOS HASS SILVA  

ENCONTRO DA FEDERAÇÃO DE UPHS       
O Presbitério de Dourados (PRDO) realizará um Encontro de 

Homens da Federação de UPHs, que ocorrerá no dia 18 de 

agosto das 14 a 17h, na Igreja Presbiteriana Ebenezer. O  

preletor será o Rev. Celso Gama, o evento será um momento 

importante para edificação dos irmãos. Participem!

CURSO PARA OS OFICIAIS  DA IGREJA     
O Rev. Ildemar convoca todos os Presbíteros e Diáconos   

para participar do curso de atualização dos oficiais que 

iniciará dia 08/08, às 19h30min. O curso   será aplicado às 

quartas-feiras e terá duração de quatro encontros.



Durante o culto mantenha o celular desligado!

07/08 - Edi Michele A. G. Carneiro - 99626-3832

09/08 - Louise Viegas Wolf - 3422-8133

          - Manoel Ferreira Bezerra - (67) 3423-1212

10/08 - Gustavo Henrique C. L. Verde - 99900-7978

11/08 -  Nery Ribeiro Penzo - 99909-5632   

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 

 
 ACAMPAMENTO UPA - 2018  

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 da 

inscrição: R$ 80,00, após o dia 02/09 

será cobrado R$ 100,00. Inscrições 

com: Samara Scardini: 99873-8332 

João Vitor: 98100-1706; Lorrainy Alencar: 9656-5476; Ana 

Laura: 98183-3153; João Gabriel: 98134-5870; 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, dia 07/08 
a Srª Adalice Alves da Silva Zatt, às 15h, na Rua S dois, 415, 
Vila São Braz. Conheça o trabalho deste ministério, que tem 
levado consolo aos lares dos irmãos idosos da igreja. 

 
VASO NOVO    

 
CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE    

Está em andamento o processo de ampliação da 

Congregação Presbiteriana Vista Alegre. Serão construídos 

banheiros e salas de aula. Se você deseja contribuir 

financeiramente ou com materiais de construção, pode 

procurar o Rev. Werley. Ore por esta obra!

 
 ANIVERSÁRIO DA IPB

O Presbitério de Dourados (PRDO), está convidando todas 

as igrejas para participarem do Culto de Aniversário de 159 

anos da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), que acontecerá 

no dia 11/08 às 19h30min na Igreja Presbiteriana Vila 

Matos. Participem! 

O Presbitério de Dourados (PRDO) realizará um Encontro 

de Homens da Federação de UPHs, que ocorrerá no dia 18 

de agosto das 14 às 17h, na Igreja Presbiteriana Ebenezer. 

O  preletor será o Rev. Celso Gama, o evento será um 

momento importante para edificação dos irmãos. 

Participem!

 
ANIVERSÁRIO DA MISSÃO CAIUÁ  

O Conselho missionário reuniu-se nesta quinta-feira e 

comunica à igreja os seguintes assuntos: a) Visita ao campo 

missionário na aldeia  Taquapery dia 02/09;  b) Mackenzie 

Solidário – Vamos participar do Mackenzie Solidário com 

caravanas de São Paulo, dia 08/09, na aldeia Lima Campo. 

Vagas limitadas. Faça sua inscrição no balcão de 

informações; c) Projeto Ticunas, Alto Amazonas – Em 

fevereiro de 2019 iremos custear mais um módulo do curso 

de treinamento de obreiros, CEBIPAM. O Rev. Ildemar irá 

dar o módulo de abril 2019; d) Conferência Missionária – 

dias 27 e 28 de outubro o conselho missionário está 

promovendo mais uma conferência missionária. O preletor 

será o Rev. Fábio Ribas da Missão Caiuá. Na ocasião 

faremos um almoço missionário para arrecadar fundos para 

missões (Projeto Ticunas). Participe das missões. Você 

pode orar, ir e contribuir. Deus te abençoe.

 
 CONSELHO MISSIONÁRIO 

Hoje, 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”

 
 CEIA DO SENHOR  

 
 CLASSE DE PRIMEIROS PASSOS   
 Àqueles que desejam tornar-se membros de nossa igreja, 
nós oferecemos uma turma especial chamada de 
“Primeiros Passos”. Nesta turma você terá a oportunidade 
de nos conhecer melhor e tirar suas dúvidas. As inscrições 
estão abertas. Faça sua matricula no Balcão de 
Informações.



Hoje: Alexandre, Eduardo, Milton, Noel e Vinícius  

Suco: Noel e Vinícius 

Recolher Dízimo: Alexandre e Milton

Agradecimento pelos Dízimos: Milton

Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wandeburgo   

Suco: Wandeburgo 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: Is. 16 - 18; Is. 34 - 36;

Esta semana: Is. 37 - 39; Is. 55 - 57;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Rev. Ildemar 
Liturgia: Todos os Presbíteros
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar 
Liturgia: Presb. Adair  

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev.Werley

PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev.Werley
Liturgia: Milton Mori  

   

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Flávio e Clarice 

Próximo: Reneval, Ana e Andressa

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Eliane                  Noite: Vitor         

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Ildemar

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

                    14h - Rev. Wanderson                                     

   
 05/08 - Vila Matos
 08 e 09/08 - Erasmo Braga 
 11/08 - Campeonato de Pipas
 18 e 19/08 - Sara Nossa Terra
 

  
 

Berçário Templo: Cida  
Próximo: Elda 
00 a 02 ano: Cláudia e Nicy
Próximo: Adriana e Marli 
3 a 4 anos: Ana Carolina e Giovanni 
Próximo: Meire e Karine
5 a 6 anos: Elias e João Pedro  
Próximo: Elaine e Maria Carolina
7 a 9 anos:  Lucas 
Próximo: Nelvo

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Lívia                Noite: Lívia           

 
 
Rev. Wanderson - Célula de Jovens - Líder Vitor          



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 - 3038-1575 / 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

1º Domingo: Culto da Ceia do Senhor

- Prelúdio: Instrumental e Cântico de Louvor

I. A Ti, ó Trino Deus, toda Glória e Louvor!

- Oração de Louvor

- Leitura: Sl. 23 (leitura uníssono)

- Hino: “Pastor Divino” - (nº 117 - HNC)

II. Examine-se, pois, o homem a si mesmo

- Leitura continuada das Escrituras: Pv.15

- Hino: “Firme nas promessas” (n° 177- HNC) - Dedicação 

dos nossos dízimos e ofertas

- Oração de gratidão (Diácono)

- A Ceia do Senhor (texto e hinos)

- Cânticos de louvor e Adoração ( M.M) 

- Oração com as crianças

III. A semente é a palavra de Deus

- Mensagem da Palavra de Deus

- Oração Pastoral

- Bênção Apostólica

- Amém Tríplice

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

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana

- Confraternização: Chá no Salão

Para pensar e obedecer: 
O Aborto: Embora a Bíblia não mencione especificamente 

o aborto, ela fala implicitamente sobre o valor das 

crianças não nascidas. O Sexto mandamento, “não 

matarás”, implica que você não deve matar crianças não 

nascidas, que estão sendo geradas no útero da mãe; ou 

seja, você não deve abortar uma gravidez” (A doutrina 

cristã, John Frame). Oremos por este assunto que será 

votado no STF esta semana, e a tendência é a 

descrimilização do aborto em nosso país. Milhares de 

crianças serão mortos na útero de suas mães se isto 

acontecer.



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

tudo o que nos proporciona bem-estar e traz saúde deve 
ser exercido por nós. Isto é obedecer a Ordem de Deus. 

 3. Que proíbe o sexto mandamento? (Perg. 69). O 
sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida, ou a 
do nosso próximo injustamente, e tudo aquilo que para isso 
concorre. At 16.27-28; Gn 9.6; Pv 24.11-12; 1Jo 3.15.
 Claramente é proibido tirar a vida de alguém e/ou tirar 
a própria vida. Este mandamento, obviamente, proíbe o 
suicídio. A vida é um dom de Deus, ele a criou e nos 
presenteou com ela, somente Ele tem o direito de tirá-la, I 
Sm 2.6. 
 Pode surgir a pergunta: É possível uma pessoa 
cometer suicídio e ser verdadeiramente salva? O Rev. 
Leonard T. Van Horn, responde assim esta pergunta:
 Na realidade, está é uma pergunta que só Deus pode 
responder. Digamos que seria de fato raro uma pessoa 
salva em Jesus tirar a própria vida. Ela poderia estar 
confusa e desequilibrada pela tentação de Satanás ou tão 
perturbada por um distúrbio mental ou emocional, que num 
momento de loucura chegasse a se matar. No entanto, isso 
é algo que é melhor deixar nas mãos de Deus. O 
mandamento está declarado e precisamos crer nele.  
 Claro que neste ponto acima, a questão do suicídio, as 
opiniões são bem diversas. Contudo, devemos ficar com a 
ordem de Deus em primeiro lugar: Não Matarás.
Existe alguma situação em que matar uma pessoa seja 
lícito? O mesmo Rev. Leonard responde:
 Um cristão estaria dentro dos limites da Palavra se 
executasse outra pessoa [Onde existir pena de morte] sob 
e dentro da lei publica (pense por exemplo em alguns 
estados norte-americanos que tem pena de morte de 
assassinos (Nm 35.30). Ele poderia matar numa guerra se 
fosse legítima (em defesa de liberdade civis e religiosas) 
depois que todos os outros meios tivessem sido esgotados 
(Êx 22.2; Jz 11.12-34). Ele poderia matar quando fosse 
questão de autodefesa (Ex 22.2). 
 O que deve ficar claro para nós é que devemos 
defender a vida, em nós e no próximo. Qualquer ato, ou 
mesmo palavras, que de alguma forma firam qualquer 
pessoa deve ser evitada por nós, para não corrermos o 
risco de quebrar o sexto mandamento: “Não Matarás!”. 
 Deus te abençoe ricamente.
                                                         Pr. Werley Scardini

 Você entende o que o sexto mandamento significa? A 
Bíblia nos ensina muito com a pequena ordem: “Não 
Matarás”. O sexto Mandamento nos leva a refletir muito 
seriamente sobre o que está no nosso coração a respeito do 
próximo. Vejamos a interpretação de Êxodo 20.13 feita pelo 
Breve Catecismo do Westminster. 

 1.Qual é o sexto mandamento? (Perg. 67). O sexto 
mandamento é: "Não matarás". Ex 20.13. 

 2. Que exige o sexto mandamento? (Perg. 68). O 
sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para 
conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Sl 
132.3-4; At 27.33-34; Rm 12.20-21; Lc 10.33-37.
Obviamente, matar em Êxodo 20.13 significa “cometer 
assassinato”. Isto é, não se deve tirar a vida de alguém 
injustamente. O contrário também é verdade, ou seja, 
devemos agir empregando todos os esforços lícitos para 
conservar a vida. 
 Este mandamento também exige de nós que 
pensemos sempre o bem em relação ao nosso próximo; 
fugindo e resistindo às tentações e ocasiões de tirar a vida 
de alguém. Pense, por exemplo, em alguém que dirige 
embriagado, assumindo o risco de ferir ou matar alguém. 
Este risco que se assume pode ser entendido, ao meu ver, 
na quebra deste mandamento.
 Jesus ensinou que por trás do sexto Mandamento, indo 
além de suas letras, há um princípio que é muito mais amplo 
ainda. Pense nas palavras de Jesus:
 Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: 
'Não matarás', e 'quem matar estará sujeito a julgamento'. 
Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão 
estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a 
seu irmão: 'Racá' (Tolo), será levado ao tribunal. E qualquer 
que disser: 'Louco! ', corre o risco de ir para o fogo do 
inferno. ( Mt 5:21,22).
 Se ficarmos irados contra alguém, desejando o seu 
mal, alimentando raiva em nosso coração, estaremos 
quebrando o sexto Mandamento, I Jo 3.15. Você percebe 
como isso é sério? 
 Devemos considerar também que obedecemos este 
mandamento ao fazermos uso correto de tudo àquilo que 
pode trazer bem à nossa vida e ao nosso próximo: a 
alimentação, os remédios, o trabalho, o sono, o lazer, enfim, 

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

O SEXTO MANDAMENTO
NÃO MATARÁS


