
antes de ensinar algo a seus filhos, vive o que 

ensina; antes de inculcar nos filhos a verdade, ele a 

tem em seu coração; ele ensina o caminho aos 

filhos e ensina-os no caminho. Precisamos de pais 

que sejam modelos de honestidade para os filhos. 

Precisamos de pais que sejam homens de valor! 

Nossas famílias carecem de pais que assumem 

seu papel com zelo e fervor. Que sejam líderes de 

seus lares, com uma liderança saudável e firme, 

pois vivemos em tempos difíceis.

 Nossos pais são os nossos conselheiros 

e provedores. Eles merecem todo o nosso carinho 

e respeito. São guerreiros e valentes. São 

corajosos e perseverantes. São fortes e 

dedicados. São marcantes em nossa formação e 

em nosso caráter. Como é bom crescer sob os 

cuidados de um pai de verdade, um pai que 

assume a sua função e missão diante de Deus e da 

família. 

 Claro que já vimos pais abusando de seu 

ofício e de sua autoridade, com opressões e 

descuidos, mas isto não anula o sublime papel dos 

 

 

 Neste dia dos pais, um dia de muitas 

reflexões, alguns ficam a perguntar: “O que dizer a 

meu pai neste dia? ”

Muitos nem tem mais como fazer, pois não tem 

mais o pai para dizer qualquer coisa. Talvez para 

agradecer os seus cuidados, os seus conselhos, o 

seu apoio e sustento. Outros para pedir desculpas 

pelas ingratidões e a falta de respeito. Outros 

ainda podem fazer isto neste dia, aproximar de seu 

pai e lhe dizer o que sente em seu coração, falar de 

seu amor por ele, e falar o quanto ele é importante 

em sua vida. 

 Um pai de verdade é um homem que faz 

a diferença na vida dos filhos, é exemplo para eles; 

DIA DOS PAIS
O QUE DIZER A MEU PAI NESTE DIA?
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Agosto
43º Encontro de Casais
Curso para os Oficiais 

Aniversário da Missão Caiuá

 DATA               PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

18 e 19/08

15/08

25/08

**

19h30'

09h

      DATA                    PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

06 e 09/09

08/09

28 a 30/09

Setembro
Acampamento - UPA
Mackenzie Voluntário 
Acampamento - UCP

**

7h30'

**

pais como sacerdotes dos lares.

 Em nossos tempos modernos a figura 

pa te rna  es tá  passando  po r  a l gumas 

adaptações. A nova geração de pais representa 

um novo estilo paterno. Com as mulheres saindo 

mais de casa, os pais estão tendo mais 

responsabilidades domésticas: a) Divisão de 

tarefas do lar (homens lavando louças); b) 

Divisão das responsabilidades financeiras – 

“Mulheres trabalhando fora de casa e pagando 

contas”; c) Afastamento da mãe como 

mediadora da relação Pai/filho, agora os dois 

tem que resolver a demanda; d) Nova 

distribuição na tarefa de criação dos filhos – 

“pais trocando fraldas”; e) E os pais estão mais 

presentes na vida dos filhos. Mas o pai tem uma 

função especial que não pode ser ofuscada em 

nome de tempos modernos. Filhos precisam de 

pais.

 A Igreja parabeniza a todos os pais pelo 

seu dia, e desejamos que todos os nossos lares 

tenham harmonia e segurança, vivendo 

segundo o modelo que Deus estabeleceu para a 

família cristã. Deus abençoe a todos os pais 

neste dia!

Rev. Ildemar Berbert

Pastor da igreja e pai da Ana Laura 

No próximo Domingo acontecerá o 43° Encontro de 

Casais. Todos da equipe Nova Aliança estão 

convocados para reunirem-se hoje às 15h no local do 

Encontro, para estarem orando pelo o Ministério de Casais 

e pela vida dos participantes. 

     43° ENCONTRO DE CASAIS 

REUNIÃO DO CONSELHO    
O Pastor convoca todos os membros do Conselho para 

reunião nesta terça-feira, dia 14/08, às 18h na sala do 

Conselho. Os membros que tiverem algum assunto a ser 

levado ao conselho podem procurar um dos Presbíteros, 

ou deixar na secretaria da igreja, até às 12h da Terça.

ENCONTRO DA FEDERAÇÃO DE UPHS       

O Presbitério de Dourados (PRDO) realizará um Encontro 

de Homens da Federação de UPHs, que ocorrerá neste 

sabádo, 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!

CURSO PARA OS OFICIAIS  DA IGREJA     

O Pastor iniciou na quarta passada um curso de atualização 

e treinamento com os oficiais da Igreja, Presbíteros e 

Diáconos, e louva a Deus pela disposição e o interesse dos 

oficiais pelo reino de Deus. Isto mostra o comprometimento 

de cada um com o seu ofício. O curso continua por mais 

quatro semanas e inclui a visitação às novas famílias da 

igreja.

No próximo fim de semana o Ministério de casais estará 

realizando o 43º. Encontro de Casais Com Cristo. Seguem 

as orientações Pastorais: Toda a igreja deve estar orando 

por este trabalho durante esta semana; Todos os casais do 

ministério devem participar ativamente deste trabalho e 

colocar suas vidas a serviço do Senhor; Os membros que 

não fazem parte do ministério devem dar todo apoio aos 

trabalhos normais da igreja para suprir a ausência dos 

membros do ministério. Rogamos a Deus um tempo de 

salvação na vida de nossos convidados.

     EQUIPE NOVA ALIANÇA  



Durante o culto mantenha o celular desligado!

12/08 - Diva Uchôa Bezerra - 98137-5282

14/08 - Eclair Holsback Rolon da Silva - 3425-3820

15/08 - Pedro Henrique Lima Gonçalves - 998458316

          - Thiago Kroth Nogueira - 9971-4717 (Pai)

17/08 - Adriana Souza Araújo Queiroz - 99861-0506

18/08 - Italívio Azambuja Vedovato - 99901-0405

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; 

 
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!

No dia 8 de setembro nossa 

igreja se juntará ao Projeto 

Mackenzie Voluntário de São 

Paulo para um dia dedicado aos 

nossos irmãos na Aldeia Lima 

Campo. A saída da igreja será 

às 7h30min com retorno às 17h. 

O valor para transporte é de R$ 15,00 por pessoa. As 

inscrições podem ser feitas na secretaria da igreja! Pedimos 

aos irmãos que façam a inscrição o quanto antes, as vagas 

são limitadas! Nosso Conselho Missionário está em 

parceria com o Mackenzie há alguns anos e este ano vamos 

participar juntos como igreja! Você pode participar através 

de doações ou trabalhando no evento; Maiores informações 

com Daiany Penzo (9999-0919) ou na Secretaria da Igreja. 

 
 MACKENZIE VOLUNTÁRIO 

 
 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 matrícula no Balcão de 

Informações.

 
PROJETO JÓ    
Convocamos todos os pais de nossa igreja para orarmos por

nossos filhos terça-feira dia 14/08 às 19h30m na igreja. 

Assuma o Compromisso de juntamente, com outros 

pais,orar por sua família e lembre- se: “Se não orarmos por 

nossos filhos, quem há de fazê-lo?” 
PROJETO ANA    
“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.
 
ANIVERSÁRIO DA MISSÃO CAIUÁ    

Em gratidão a Deus estaremos celebrando dia 25/08 às 09h

um culto especial para comemorar o aniversário de 90 anos 

da Missão Caiuá e 10 anos de existência da Igreja Indígena 

Presbiteriana no Brasil. O culto será realizado na sede da 

Missão Caiuá e toda igreja está convidada. Participem!



Hoje:  Edson, Gilson, Valter e Wandeburgo  

Suco: Wandeburgo e Edson 

Recolher Dízimo: Valter e Gilson

Agradecimento pelos Dízimos: Gilson

Próximo: Domingos, Leopoldo, João, Tiago e Rodrigo    

Suco: João e Tiago 

Recolher Dízimos: Domingos e Leopoldo 

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

Esta semana: Is. 58 - 60; Jr. 10 - 12;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Rev. Ildemar 
Liturgia: Presb. Adair 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson 
Liturgia: Presb. Arnaldo  

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

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

   

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: Vitor                   Noite: Eliane         

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Werley

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                                     

   
 11/08 - Campeonato de Pipas
 18 e 19/08 - Sara Nossa Terra
 24/08 - Erasmo Braga
 25 e 26/08 - Sara Nossa Terra
 

  
 

Berçário Templo: Elda 
Próximo: Não Haverá 
00 a 02 ano: Adriana e Marli 
Próximo: Não Haverá  
3 a 4 anos: Meire e Karine
Próximo: Não Haverá 
5 a 6 anos: Elaine e Maria Carolina 
Próximo: Não Haverá 
7 a 9 anos: Nelvo
Próximo: Não Haverá 

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Lavínia                Noite: Lavínia           

 
 
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

- Prelúdio: Instrumental 

"Dia da entrega dos dízimos e ofertas"

I. Louvai a Deus no seu Santuário

- Oração de Louvor

- Leitura: Isaías 12 (leitura uníssono)

- Hino: “Rei Sublime” - (n° 19 - HNC)

- Solo: Luiz Cordeiro

II. Que Darei ao Senhor por todos os seus 

benefícios?

- Leitura Salmo 116 – "Que darei ao Senhor?"

- Cântico: “Te agradeço” – Consagração dos nossos 

dízimos e ofertas

- Oração de gratidão (Diácono)

- Salmo 16 – Letícia Hass 

- Leitura continuada das Escrituras: Pv.16

- 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: 

“Como um pai se compadece de seus filhos, assim o 

Senhor se compadece dos que o temem” 

(Sl.103:13)



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

Devemos também amar “de coração uns aos outros” (I Pe 
1.22), para que o respeito pelo próximo seja uma decisão 
de cada um de nós. 

 2. Que proíbe o sétimo mandamento? (Perg. 72). O 
sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, 
palavras e ações impuras. Mt 5.28; Ef 5.3-4.
 Deus proíbe toda forma de falta de castidade ou 
pureza. Este mandamento é quebrado com ações, desejos 
impuros e, até mesmo, conversas impróprias. O apóstolo 
Paulo escreveu: 
 Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza 
não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como 
convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não 
digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém; 
pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem 
sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou 
avarenta — porque a avareza é idolatria — tem herança no 
Reino de Cristo e de Deus. (Ef 5:3-6).
 As pessoas sem Deus usam argumentos inválidos 
para incentivar o relacionamento sexual antes (fornicação) 
e fora do casamento. Por exemplo: “Se você ama a pessoa 
de verdade não tem problema”. Isso é mentira! Este 
argumento tenta transformar o mal em bem, o pecado em 
virtude. A Bíblia não autoriza este tipo de pensamento. 
Livros, revistas, filmes, novelas, tipos de danças, etc., 
convencem pessoas a terem relacionamentos sexuais 
livres e sem responsabilidade.
 Aprendemos em 1 Ts 5.22 que devemos: “nos abster 
de toda forma de mal”. Apocalipse registra o destino de 
todos aqueles que se deixam vencer por este mal e, dentre 
outras coisas, estes impuros serão lançados no lago de 
fogo e enxofre (Ap 21.8). 
 Preservemos nossa pureza pois fomos criados à 
imagem de Deus e Ele nos deu normas seguras para 
seguirmos. Necessitamos andar no temor do Senhor em 
todos os momentos. Nosso corpo é templo do Espírito 
Santo, não somos de nós mesmos. Somos de Deus! 
Oremos todos os dias, como o salmista ao nosso Deus, 
pedindo pureza para a alma.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim 
um espírito reto. Sl 51.10.
                                             Deus te abençoe ricamente.                  

Pr. Werley Scardini

 O sétimo mandamento é: “Não adulterarás”. Ele é 
aplicável tanto a homens quanto às mulheres. O seu 
objetivo é proteger a santidade do relacionamento 
matrimonial. Deus instituiu o casamento no momento da 
criação do homem e da mulher: “Por isso, deixa o homem 
pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma 
só carne”, Gn 2.24. Deus ainda abençoou esta relação 
como meio para encher a terra: “Homem e mulher os criou. 
E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, 
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.” (Gn 1.27-28). 
 Na lei dada por Deus a Moisés, a penalidade por 
infidelidade no relacionamento matrimonial era a morte: “Se 
um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será 
morto o adúltero e a adúltera”, Lv 20.10. O adultério também 
é chamado de “tamanho pecado” (Gn 20.9) e “tamanha 
maldade” e pecado contra Deus (Gn 39.9; Mt 5.27; Tg 2.11). 
É claríssimo o modo como este mandamento é ignorado 
pelo mundo. Vejamos as exigências e proibições deste 
Mandamento. 

 1. Que exige o sétimo mandamento? (Perg. 71). O 
sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria 
castidade, e da do nosso próximo, no coração, nas palavras 
e nos costumes. I Ts 4.4; Ef 4.29; 5.11-12; I Pe 3.2.
 A palavra "castidade" do latim castus, significa "puro". 
O sexo foi criado por Deus para uso dentro do casamento; o 
matrimônio deve ser realizado perante autoridade civil 
competente para isso, e entre pessoas com capacidade de 
tomarem decisões com maturidade suficiente. 
 São muitos os textos bíblicos em que Deus exige do 
seu  povo  pu reza  no  uso  do  p róp r io  co rpo .  A 
responsabilidade de manter-se puro para o casamento é 
dever tanto dos homens como das mulheres. O sétimo 
mandamento exige pureza nos atos e também nos 
pensamentos. O pecado sempre brota, primeiramente, no 
coração. Portanto, a fonte primária para a quebra deste 
mandamento é o coração. Jesus disse: 
 “Ouviste que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos 
digo: Qualquer que olhar para uma mulher com intenção 
impura, no coração, já adulterou com ela.” (Mt 5.27-28).
 O melhor modo de nos mantermos puros e não 
quebramos este mandamento é nos relacionando de forma 
correta com o nosso Deus. Já vimos como anteriormente. 

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

O SÉTIMO MANDAMENTO
NÃO ADULTERARÁS (EX 24.14)


