
onde existam estas três coisas principais: (site: Universidade 

da família - www.udf.org.br)

1. A presença de Deus

 Jesus é o Emanuel, o Deus presente, e a 

presença de Deus pode ser obtida com o estilo de vida cristã 

da família. E isso inclui: - Orações em família e individuais; - 

Estudo da Bíblia individualmente e debates em família; - 

Frequência regular aos cultos e à igreja;

 Com os membros da família praticando estes 

itens, com corações gratos, a presença de Deus pode ser 

percebida no lar, que resulta em harmonia, perdão  e paz. 

2. Amor entre os pais

  Viver a fé cristã não é apenas orar ao levantar, ir 

dormir ou antes das refeições. É seguir os ensinamentos de 

Cristo e demonstrar o amor de Deus ao próximo mais 

próximo. Quando pais se amam verdadeiramente, 

fortalecendo o relacionamento a cada dia e estão bem um 

com o outro, os filhos sentem maior segurança. Como está 

em 1 Coríntios 13:5, o amor “não se porta com indecência, 

não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita 

mal”. 

 A vida do lar é focada no casal, se o casal vive 

bem, os filhos vão encontrar um ambiente de paz e alegria 

para crescerem com saúde física, emocional e espiritual.

3. Respeito e equilíbrio no lar

  Ao seguir os ensinamentos aprendidos nas 

escrituras, o respeito ao semelhante, especialmente aos que 

estão no lar, fluirá e tornará o local agradável, unido e feliz. 

 

 

 O lar e a família são os bens mais preciosos da 
maioria das pessoas. Voltar para casa depois de um longo 
dia de trabalho é realmente confortante! Estar perto das 
pessoas que mais amamos no mundo é indescritível. Parte 
de nosso conforto do lar é a harmonia da família.

 Manter a família unida e feliz é o maior desejo de 

pais amorosos que se preocupam em continuar mantendo o 

lar como um refúgio para todos. E isso fica fácil quando a fé é 

usada em favor da família. A Bíblia é o livro que Deus deu às 

famílias. É onde está escrito o que Deus requer de cada 

marido, mulher e filhos. É onde encontramos os critérios 

justos e santos para o nosso relacionamento com deus e uns 

com os outros.

 Filhos criados à luz da Palavra de Deus desde 

pequenos são mais propensos a sentirem-se seguros em 

todas as fases da vida, estando mais preparados para os 

desafios corriqueiros e seu crescimento pessoal. A Bíblia fala 

de Timóteo e da fé que ele aprendeu de sua mãe e de sua vó.

 O ideal é que os filhos cresçam em um ambiente 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Agosto
Curso para os Oficiais 

Aniversário da Missão Caiuá

 DATA               PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

22/08

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'

**

Em Romanos 14:10, Paulo nos adverte quanto ao 

julgamento inadequado ao nosso irmão, que pode 

também ser um filho ou cônjuge.

 Com hábitos espirituais inclusos na rotina 

familiar, será muito mais fácil alcançar a felicidade e 

harmonia entre os membros da família. E mesmo se os 

filhos, ao crescerem, optarem por não seguir a crença dos 

pais, eles levarão consigo o estilo de vida familiar em que 

foram criados e desejarão ter união em seus próprios 

lares. O exemplo sempre fala mais alto que os 

ensinamentos.

 A coordenação do ministério de Casais da 

igreja louva a Deus pela vida de cada casal que está 

participando deste encontro, tanto os casais da equipe, 

como os casais encontristas. Que Deus abençoe a todos 

neste 43º Encontro de Casais com Cristo, fortalecendo 

os laços do matrimônio e os sentimentos familiares. 

Nossa igreja está de portas abertas para recebê-los e 

ajudá-los nesta jornada.

Rev. Ildemar Berbert

Pastor da Igreja 

Esposo da Cenilse e pai da Ana Laura

NOSSOS TRABALHOS SEMANAIS       
Você que está participando do nosso Encontro de Casais 
com Cristo tem a oportunidade de conhecer um pouco mais 
sobre a nossa igreja, que é de tradição reformada e parte 
integrante do corpo de Cristo sobre a terra para promover e 
proclamar a glória de Deus entre os povos, seguindo um 
modelo bíblico de adoração e pregação, tendo a Palavra de 
Deus como única de fé e de prática. Seguem nossas 
atividades semanais:

Nossos Grupos Familiares são reuniões semanais que 
acontecem nos lares das pessoas. É um momento em que 
nos reunimos para estudar a Palavra de Deus, tirarmos 
nossas dúvidas e termos um momento de comunhão entre 
os irmãos. Com certeza há um grupo se reunindo próximo à 
sua casa! Veja o dia da semana que melhor lhe atende e 
entre em contato com o líder. Teremos o maior prazer em 
recebê-lo.

AGENDA SEMANAL

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

1) 9h: Escola Bíblica Dominical (Direcionada a 
todas as famílias, é feita a divisão por idades);

2) 19h: Culto Solene.

TERÇA-FEIRA

DOMINGO

1) 15h: Visita aos lares dos irmãos idosos e               
enfermos, “Vaso Novo”;

 2)19h:  Reunião de Oração de Mães e Pais                     
       (Projeto Ana e Jó).

1) 19h30m:  Curso de Teologia Básica;

1) 14h: Projeto Dorcas (trabalhos manuais como, 
corte, costura, bordado, crochê, etc.);

2) 20h: Célula dos Jovens.

1) 20h:  Célula dos Adolescentes.

1) 14h: Trabalho com as Crianças (UCP) e 
Juniores (UPJ);

2) 16h30m: Ensaio do Coral;
3) 20h: Culto dos Jovens.

   NOSSOS GRUPOS FAMILIARES 

CONTATO DIALÍDERESNOME DO GRUPO

TEMPO DE GRAÇA

TEMPO DE PLANOS

TEMPO DA PROMESSA

TEMPO DE SEMEAR E COLHER

TEMPO DE BÊNÇÃO

TEMPO DE CURA

TEMPO NOVO

TEMPO DE RENOVO

NOVO TEMPO

TEMPO DE ESPERANÇA

Salles e Lucinha

Adauton e Cláucia

Adair e Marinês

Fernando e Zinha

Eliberto e Meives 

Samara Scardini

Dario e Elsa

Milson e Marli

Carlos e Sheila

Leopoldo e Rose

99971-5727

99291-2309

99971-1997

98406-8026

99295-8772

99208-5114

99873-8332

99932-7944

TEMPO DE GRAÇA

98405-8747

98135-4060

2ª

2ª

5ª

2ª

5ª

6ª

5ª

2ª

5ª

6ª

5ª

    6ª

Rev. Werley Scardini 99972-7441

CÉLULA DOS JOVENS Vitor Azambuja 99968-8497

CÉLULA DOS ADOLESCENTES



Durante o culto mantenha o celular desligado!

19/08 - Antônia Gonçalves Santana - 99903-1156

          - Thyago Vinícius A. Vaz Azevedo - 9627-0235 

20/08 - Arnaldo dos Santos Vieira - 99922-7997 

           - Delvani Gonçalves de Oliveira - 99219-1371

           - Julia Cândido de Oliveira - 3423-1029

           - Osmar Santana de Souza - 99647-5781

23/08 - Adair Oliveira da Silva - 99971-1997

          - Beatriz V. Machado Azambuja - 99808-3667

          - Donizete de Araujo - 99972-0271

24/08 -  Aurelino Pereira da Silva - 3032-4187

          - Henrique Silveira de Sousa - 99938-3072

          - Ivete Brum Comin

25/08 - João Pedro Nelvo Rocha Moura - 3425-9043

          - Maria Leonice Assis Fernandes - 9607-1198

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  
Tema: "Reencontro com 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; 

 
VASO NOVO    

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, dia 21/08 

a Srª Eva Veiga, às 15h, na Rua José Teixeira Campos, 130, 
Vila Hilda. Conheça o trabalho deste ministério, que tem 
levado consolo aos lares dos irmãos idosos da igreja.

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.

 
ANIVERSÁRIO DA MISSÃO CAIUÁ    
Em gratidão a Deus celebraremos 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!

O curso de atualização e treinamento com os oficiais da 
Igreja, Presbíteros e Diáconos, terá nesta quarta-feira o seu 
terceiro encontro. Serão tratados os temas modernos que 
desafiam a igreja e as últimas resoluções do Supremo 
Concílio da IPB. O Pastor pede aos oficiais que não faltem. 
Os outros dois encontros foram muito abençoadores.

O Pastor convoca os membros da comissão Especial 
nomeada pelo Conselho para as comemorações dos 90 
anos da chegada da chegada dos missionários em 
Dourados. Membros da Comissão: Pr. Ildemar; Pbs. Adair, 
Nelvo, Eliberto, Reneval, Rogério, Augusto, Dc. Domingos, 
irmãs Cláucia, Elsa Renovato e Maria Auxiliadora (Doia). A 
reunião será nesta terça-feira, 21/08, às 19h, na sala do 
Conselho.

 
COMISSÃO ESPECIAL: CULTO 90 ANOS   

 
CEIA DO SENHOR    

 
CURSO PARA OS OFICIAIS  DA IGREJA    

Neste Domingo, pela manhã, teremos a Ceia do Senhor. 
Devemos nos preparar examinando os nossos corações 
quanto aos nossos p e c a d o s  e  n e c e s si d a d e s , 
perdoando a quem devemos perdoar. “Isto é o meu corpo 
oferecido por vós; fazei isto em memória de mim.” Lc 22.19b



Hoje: Domingos, Leopoldo, João, Tiago e Rodrigo  

Suco: João e Tiago 

Recolher Dízimo: Domingos e Leopoldo 

Agradecimento pelos Dízimos: Domingos 

Próximo: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar    

Suco: Aparecido e Fernando 

Recolher Dízimos: Adauton e Jucemar 

Agradecimento pelos Dízimos: Jucemar

 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. 58 - 60; Jr. 10 - 12;

Esta semana: Jr. 13 - 15; Jr. 31 - 33;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Rev. Wanderson  
Liturgia: Presb. Rogério 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar
Liturgia: Presb. Carlos    

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev.Werley
Liturgia: Reneval  Presb.   
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev.Werley
Liturgia: Presb. Rogério  

   

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Flávio e Clarice

Próximo: Nelvo e Líbia 

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã: Eliane                  Noite: Vitor        

GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson

Terça-feira:    8h - Rev. Ildemar  

                        14h - Rev. Ildemar    

Quarta-feira:  8h - Rev. Ildemar

                        14h - Rev. Wanderson

Quinta-feira:  8h - Rev. Ildemar

                     14h - Rev. Wanderson  

   Sexta-feira:    8h - Rev. Ildemar

                    14h - Rev. Wanderson                                     

   
 18 e 19/08 - Sara Nossa Terra
 24/08 - Erasmo Braga
 25 e 26/08 - Sara Nossa Terra
 29 e 30/08 - Exército 
 

  
 

Berçário Templo: Não Haverá  
Próximo: Solange
00 a 02 ano: Não Haverá 
Próximo: Andressa e Deise
3 a 4 anos: Não Haverá 
Próximo: Thais e Fabiana
5 a 6 anos: Não Haverá  
Próximo: Ana e Maria Vitória
7 a 9 anos: Não Haverá 
Próximo: Costa

ESCALA MULTIMÍDIA
 
 
Manhã: Rodolfo                Noite: Rodolfo            

 
 
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

“QUEM É ESTE QUE ATÉ O VENTO

E O MAR LHE OBEDECEM?”

I) Saudação à Igreja

II) Oração

III) Cântico: Ministério de Música

IV) Leitura Bíblica: Hb. 12.1-3

V) Hino “Firmeza na Fé”, nº 93 HNC

VI) Leitura Sequencial das Escrituras:

a. Provérbios 17

b. Oração Silenciosa

c. Oração Audível

VII) Hino “Brilho Celeste”, nº 114 HNC

a. Entrega Dízimos e Ofertas;

b. Oração Diácono Responsável

VIII) Cânticos;

IX) Oração com as crianças;

X) Exposição das Escrituras:

a. Marcos 4.35-41

XI) Oração Pastoral

XII) Bênção Apostólica

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

a. Apresentação dos Visitantes

b. Avisos da Semana

c. Confraternização no Salão

Para pensar: 

“A Bíblia não tem nada a dizer a um homem que 

não está arrependido. Sua primeira palavra é 

um chamado ao arrependimento.” 

 D.M. Lloyd Jones



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

Deus nos concede como recompensa pelo nosso trabalho 

deve ser desfrutado por nós com muita alegria. Salomão 

ensina: 

 Nada há melhor para o homem do que comer, beber e 

fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No 

entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, 

separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-

se? (Ec 2.24-25).

  Os meios lícitos para adquirimos bens, de acordo com 

a Palavra de Deus, são:

 1. Pedir a Deus que nos conduza a um trabalho que 

seja de Sua vontade para nós. 

 2. Orar para que façamos nossa tarefa de forma 

aprovada aos olhos de Deus, com honestidade e decência.  

 3. Esforçar-nos por viver com sensatez diante do 

Senhor, nada desperdiçando, ou gastando fora do que 

podemos com a renda que temos.

 4. Ser sempre diligente no trabalho: aplicado, 

esforçado, sem preguiça ou enrolação (Pv 13.11).

 5. Lembrar de que precisamos compartilhar todas as 

bênçãos que Deus nos concede com o nosso próximo. Não 

devemos ser avarentos ou mesquinhos com o que temos.

 6. Devemos pagar ao próximo justamente. Sem 

avareza.  

 7. Devemos compartilhar todas as coisas boas que 

nos concede com os nossos líderes espirituais, quando 

eles nos ensinam a Palavra de Deus apropriadamente (Gl 

6.6).  

 Uma boa regra que nos ajudará a não errar contra o 

oitavo mandamento está nas palavras de Jesus aos seus 

discípulos e a nós:  

Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês; 

pois isso é o que querem dizer a Lei de Moisés e os 

ensinamentos dos Profetas. (Mt 7.12)

 Trabalhemos honestamente. Administremos com 

sabedoria nossos recursos. E jamais toquemos 

indevidamente, naquilo que não é nosso!  

Deus te abençoe ricamente.

Pr.Werley Scardini 

 

 O oitavo mandamento é claro: “Não Furtarás” (Ex 

20.15). Assim, qualquer aquisição desonesta de bens ou 

propriedade alheia perturba o direito à propriedade privada, 

que é um princípio importante para a estabilização social.   

As perguntas 74 e 75 do Breve Catecismo de Westminster 

dizem o seguinte sobre o Oitavo Mandamento:  

 Que exige o oitavo mandamento? O oitavo 

mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento 

(avanço) das riquezas e do estado exterior, tanto nosso 

como do nosso próximo. Pv 22.1-16; Fp 2.4; Ex 23.4-6.

 Que proíbe o oitavo mandamento? O oitavo 

mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir 

injustamente o adiantamento da riqueza ou do bem-estar, 

tanto nosso como do nosso próximo. Pv 28.19; 1Tm 5.8; Tg 

5.1-4.

 Nenhuma pessoa tem o direito de furtar, roubar 

qualquer coisa que seja. O cristão muito menos! O apóstolo 

Paulo fala sobre a mudança que ocorre na vida da pessoa 

salva por Jesus: 

 Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, 

fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha 

com que acudir ao necessitado. (Ef 4.28)

 Qualquer tipo de furto é pecado e não faz parte da vida 

cristã. Em vez disso, devemos trabalhar, produzindo o que 

traz benefício a nós e ao próximo. Não podemos pegar 

dinheiro que não é nosso. Até mesmo as crianças precisam 

ser ensinadas que não podem pegar “moedinhas” dos pais 

sem pedir! 

 Não podemos roubar conhecimento alheio, como por 

exemplo, colar na hora de uma prova. 

 Não podemos roubar de Deus não devolvendo a Ele os 

Dízimos e as ofertas. Veja como isso é sério:

 Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e 

dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 

Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me 

roubais, vós, a nação toda. (Malaquias 3.8-9) 

 O jeito correto de obtermos riquezas, móveis, imóveis, 

o sustento de cada dia, ou qualquer outra coisa é o trabalho. 

A profissão honesta deixa nossa mente em paz; e aquilo que 

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

O OITAVO MANDAMENTO
 NÃO FURTARÁS


