
A igreja do Novo Testamento iniciou suas ativida-
des em meio a muita luta e tribulação. Ao mes-

mo tempo, ela estava impactada pela ressurreição de 
Cristo e por suas preciosas promessas. Foi assim que 
Deus manifestou a sua graça entre os gentios e entre 
os judeus naqueles dias e o poder do Espírito Santo 
veio sobre a igreja iniciante.

O grande desafio da igreja, também hoje, é permane-
cer fiel à palavra do Senhor, firme na fé e perseverante, 
até a volta de Cristo. Sabendo que Aquele que fez a pro-
messa é fiel. E a igreja é o corpo de Cristo nesta terra. 
Ela está guardada em Cristo, nas regiões celestiais. Ela 
é invencível. Mas nunca teve dias fácies para a igreja 
nesta terra. Jesus nos alertou que assim como Ele foi 
perseguido e rejeitado, assim também os seus discípu-
los serão perseguidos e rejeitados neste mundo. 

Cada crente deve manter firme a sua fé em Deus, 
sem esmorecer. A perseverança dos santos é a marca 
de que fomos selados pelo Espírito santo para a Dia da 
Redenção. É na perseverança que a salvação do crente 
é confirmada. É na perseverança que a santificação do 
crente é aperfeiçoada. É na perseverança que os filhos 
de Deus dão o testemunho de sua fé inabalável. “É na 
perseverança que ganhareis as vossas almas”, disse Je-
sus. E aquele que perseverar até o fim será salvo.

Muitos fazem uma profissão de fé, são catetizados 
nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e logo que 

MANTENHA SUA FÉ FIRME EM DEUS

vem a primeira provação de sua fé já desanimam. Ou-
tros se afastam como se o ato de ter sido batizado já 
lhes garante a salvação. Mas é na perseverança que o 
crente desenvolve a sua salvação com temor e tremor. 
Somos confirmados na perseverança. 

Em Atos.2:42, vemos como os primeiros crentes 
perseveravam: “Na doutrina dos apóstolos”, ou seja, 
não seguiam os ventos de doutrinas e nem se desvia-
vam das sãs doutrinas ensinadas pelos apóstolos de 
nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que elas vinham 
do próprio Cristo. Eles perseveravam “na comunhão 
e no partir do pão”, ou seja, estavam reunidos assidu-
amente em adoração a Deus, nos trabalhos da igreja, 
e no sacramento da Ceia do Senhor. Perseveravam 
“nas orações”, clamando a Deus por suas almas e pe-
los desafios que estavam diante deles naqueles dias, 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir 
do pão, e nas orações, em cada alma havia temor...”  (At.2:42,43)

@ipdourados
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DATA ....................................................................PROGRAMAÇÃO .................................................. HORÁRIO 
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29/08 ..................................................................................... Curso para os Oficiais.......................................................... 19h30

SETEMBRO
06 e 09/09 ............................................................................. Acampamento - UPA .......................................................... **
08/09 ..................................................................................... Mackenzie Voluntário ......................................................... 7:30
28 a 30/09 ............................................................................. Acampamento - UCP .......................................................... **

CONSELHO DA IGREJA

SAF - DEPARTAMENTO RENASCER

VASO NOVO

CURSO PARA OFICIAIS DA IGREJA

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO

- O Conselho da IP Dourados esteve reunido no dia 
14/08/18 e comunica à Igreja suas decisões:

- Por motivo de falecimento, deu baixa nos seguintes 
nomes do rol de membros da Igreja: Maria Aparecida 
dos Santos Hass Silva e Valdir Lemes da Silva;

- Recebeu relatório da Comissão de Exame de Con-
tas referente ao 2º trimestre de 2018. Segue o parecer: 
“em relação aos documentos apresentados, relativo ao 
2º trimestre/2018 e os lançamentos contábeis, a Comis-
são de Exame de Constas informa que os mesmos estão 
em conformidade, não encontrando nenhuma irregu-
laridade”. 

- O Rev. Werley apresenta relatório do andamento 
das obras na Congregação Vista Alegre. Toma-se co-
nhecimento;

- PASTORADO 2019. O Rev. Werley comunica ao 
Conselho que aceitou o convite da 2ª Igreja Presbite-
riana em Juiz de Fora para ser pastor efetivo da mesma 

Convidamos as mulheres para reunião do Departamento 
Renascer, será no dia 31/08 sexta-feira às 19h30min. Na  
da casa da irmã Adriana Andrade. Rua Moacir Vieira de 
Matos, n° 1205, Jardim Flor de Maio. Orem e participem!

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, dia 
28/08 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 ir-
mãos idosos da igreja.

O curso de atualização e treinamento com os ofi-
ciais da Igreja, Presbíteros e Diáconos, terá nesta 
quarta-feira o seu quarto encontro. Temos tido um 
tempo de estudo e atualização dos trabalhos dos 
oficiais da Igreja. Um tempo de bênção e de traba-
lho.

O Pastor Ildemar, convoca os membros do conselho 
para se reunir nesta terça-feira às 19h, na sala de reu-
niões do Conselho.

sem esmorecer. Oravam para se manterem firmes na 
fé. Oravam para terem comunhão com Deus e para 
usufruírem deste maravilhoso meio de graça. E “em 
cada alma havia temor”, eles estavam cheios do temor 
de Deus e de desejos de servirem a Deus em meio a 
lutas e perseguições. Muitos deles morreram perseve-
rantes e firmes. Assim também devemos ser.

Esse é o nosso desafio como igreja de Cristo nestes 

dias. Não basta professar a fé, temos que perseverar na 
fé, perseverar na comunhão, no partir do pão e nas ora-
ções. É assim que Deus mantém seus filhos sobre a face 
da terra, enquanto aguardamos a volta de Cristo. Deus 
lhe dê perseverança. 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja 

em 2019. Diante disso, o Conselho Louva a Deus pela 
vida e ministério de seu servo e sua família, agradece o 
período em que o mesmo exerceu seus trabalhos na IP 
Dourados e resolve procurar obreiro visando dar con-
tinuidade aos trabalhos na Congregação Vista Alegre 
para o ano de 2019.

- Resolve renovar os laços pastorais com o Rev. Wan-
derson A. N. Nikolic e com o Rev. Evandro Modesto de 
Pinho para o ano de 2019, nos moldes atuais.

- Foram eleitos os seguintes nomes para o Conselho 
Administrativo da Escola Presbiteriana Erasmo Braga: 
Titulares: Presb. Rogério Dias Renovato e Maria Auxi-
liadora Galvão Duarte. Suplentes: Presb. Adair Oliveira 
da Silva e Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic. Também 
foram eleitos os seguintes nomes para o Conselho Fis-
cal: Diác. Milton Ferreira (presidente), Presb. Milton 
Ossamu Mori e Odivaldo Delarissa. Suplentes: Presb. 
Eliberto Liebich, José Nelvo de Moura e Sônia Iácono.



AVISOS

CLASSE DE PRIMEIROS PASSOS

CLASSE DE PRIMEIROS PASSOS

MACKENZIE VOLUNTÁRIO

CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO

ACAMPAMENTO UPA - 2018

PROJETO JÓ

PROJETO ANA    

CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE

 Àqueles que desejam tornar-se membros de nossa igreja, 
nós oferecemos uma turma especial chamada de “Primei-
ros 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.

No dia 8 de setembro nossa igreja se 
juntará ao Projeto Mackenzie volun-
tário de São Paulo para um dia de-
dicado 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! Pe-
dimos aos irmãos que façam a inscrição o quanto an-
tes, as vagas são limitadas! Nosso Conselho Missioná-
rio 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. 

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. Ins-
crições com: Samara Scardini: 99873-8332 João Vitor: 
98100-1706; Lorrainy Alencar: 9656-5476; Ana Laura: 
98183-3153; João Gabriel: 98134-5870; 

Convocamos todos os pais de nossa igreja para orarmos 
por nossos fi lhos terça-feira dia 28/08 às 19h30m na 
igreja. Assuma o Compromisso de juntamente, com ou-
tros pais,orar por sua família e lembre- se: “Se não orar-
mos por nossos fi lhos, quem há de fazê-lo?”

“Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu a pe-
tição que eu lhe fi zera”. I Sm 1.27 O Projeto ANA tem por 
objetivo principal conscientizar, despertar e estimular as 
auxiliadoras presbiterianas a orar individual e diariamen-
te por seus fi lhos de oração. Mãe, ore por seu fi lho! Se 
você não conhece este projeto venha e participe conosco. 
Terças-feiras às19h, na igreja.

Está em andamento o processo de ampliação da Con-
gregação Presbiteriana Vista Alegre. Serão construídos 
banheiros e salas de aula. Se você deseja ofertar recursos 
fi nanceiros ou materiais de construção, pode procurar o 
Rev. Werley. Ore por esta obra!

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”.

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Banco Itaú Agência: 0464 - Conta Corrente: 03386-9
CNPJ: 03.441.763/0001-66 - Caso efetue depósito na conta, 
favor colocar o comprovante dentro do envelope de dízimo.

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

26/08 -  Ana Carla da Silva Vasque - 99218-7320
27/08 - Arthur Araújo Queiroz 
          - Nicoly da Silva Andrade - (67) 3021-2141
28/08 - Valesca Amaro Cechin - 981399451
29/08 - Eber Gabriel B. Oviedo - 99860-5132 
          - Reinaldo Manfrim Duarte Júnior - 3421-3345
30/08 - Aparecido Cardoso Pereira - 3422-8484
          - Clenilda Maria F. Carneiro - 99638-7326
          - Marli Viegas Machado - 99999-3565
          - Rosana da Silva Vasque - 9265-2938
01/09 - Adalice A. da Silva Zatt - 99909-9991 (fi lho)
          - Livia Feitosa Liebich - 98142-6397
          - Samara Pereira Scardini - 99873-8332 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

26/08 -  Ana Carla da Silva Vasque - 99218-7320

‘‘Ensina-nos a contar os nossos dias, para que 
alcancemos coração sábio’’ - Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!



Culto do reencontro do 43º 
Encontro de Casais com Cristo 

“Se o Senhor não edifi car a Casa, em vão trabalham 
os que a edifi cam” (Sl.127:1)
- Prelúdio: Ministério de Música
I. Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Sl.34 (responsiva)
- Hino: “Sempre Vencendo’’ n.49 HNC
II. Coração contrito, não desprezarás, ó Deus!
- Leitura Continuada das Escrituras: Pv.18
- Oração de confi ssão de pecados
- Hino: “Hino de Gratidão” n.62 HNC - Entrega dos 
dízimos e ofertas
- Apresentação da equipe e casais do 43º ECC 
- Cânticos de Louvor (ML) 
- Oração com as crianças
III. “Segue-me...”
 - Edifi cação da Palavra de Deus
- Oração de intercessão a Deus pelas famílias
- Benção Apostólica
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

Para pensar
“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a 
toda criatura” Leve sua família a um de nossos 

grupos familiares esta semana. 
Ore pela vida espiritual do povo de Deus!

PROGRAMA DO CULTO CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA 

AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Ildemar
Terça-feira: 8h - Rev. Ildemar /  14h - Wanderson
Quarta-feira: 8h - Rev. Ildemar  / 14h - Wanderson        
Quinta-feira: 8h - Rev. Ildemar /  14h - Wanderson 
Sexta-feira: 8h - Rev. Wanderson 

Hoje: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar  
Suco: Aparecido e Fernando 
Recolher Dízimo: Adauton e Jucemar
Agradecimento pelos Dízimos: Jucemar
Próximo: Alexandre, Eduardo, Milton, Noel e Vinícius     
Suco: Eduardo e Noel
Recolher Dízimos: Milton e Vinícius 
Agradecimento pelos Dízimos: Vinícius 

Hoje: Nelvo e Líbia 
Próximo: Aparecido e Fernando 

Manhã: Vitor                  Noite: 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

Domingo: 9h Escola Dominical - 19h Culto
Segunda a Sexta : 07h15min - Reunião de Oração 
Quarta-feira: 19h30 - Estudo Básico de Teologia 
Sábado: 20h - Culto de Jovens e Adolescentes 

Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Carlos   
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson / Liturgia: Todos os Presbiteros

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

Berçário Templo:  Solange   /  Próximo: Cida
00 a 02 ano: Andressa e Deise  /  Próximo: Jivanete e Alana
3 a 4 anos: Th ais e Fabiana  /  Próximo: Ana Carolina e Giovanni
5 a 6 anos: Ana e Maria Vitória  /   Próximo: Elaine e Maria Carolina
7 a 9 anos: Costa /   Próximo: Lucas

Manhã: Juliano                 Noite: Juliano

29 e 30/08 - Exército           14 e 15/09 - Erasmo Braga 
06 a 09/09 - Acampamento UPA



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

O NONO MANDAMENTO

Você já mentiu para alguém? A resposta prová-
vel e rápida será: Já! E se mudarmos o tempo 

verbal e o colocarmos no presente e perguntarmos: 
Você mente para o próximo? Nem uma “mentiri-
nha”? Talvez, alguns de nós já comece a engasgar um 
pouco e pensar em um jeito de mudar de assunto. 
Contudo, não devemos fazer isso. 

As pessoas estão mentindo tão facilmente que 
podemos imaginar, falsamente, que algum tipo de 
mentira é tolerável. Vejamos no nono Mandamento 
se isso é aceitável. 

1. Qual é o nono mandamento? (Perg. 76). O 
nono mandamento é: “Não dirás falso testemunho 
contra o teu próximo”. Ex 20.16.

É interessante como este é um mandamento que 
podemos associar com o terceiro: “Não tomarás o 
nome do Senhor teu Deus em vão”, no sentido de cha-
mar nossa atenção para o uso apropriado da língua. 

Não é sem razão que Tiago escreveu:
Ora, a língua é um fogo; é um mundo de malda-

de. A língua está situada entre os membros do nos-
so corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe 
em chamas toda a carreira da existência humana, 
como também ela mesma é posta em chamas pelo 
inferno. ...Mas a língua ninguém é capaz de domar; 
é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, 
bendizemos o Senhor e Pai; também, com ela, amal-
diçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. 
Tg 3:6,8-9

É muito importante e sério este assunto. Podemos 
ver ainda: 

2. O que exige o nono mandamento? (Perg. 77). 
O nono mandamento exige a conservação e promo-
ção da verdade entre os homens, e a manutenção da 
nossa boa reputação, e a do nosso próximo, especial-
mente quando somos chamados a dar testemunho. 
Ef 4.25; 1Pe 3.16; At 25.10; 3Jo 12; Pv 14.5, 25; Mt 
5.37.

Conservar e promover a verdade é uma tarefa 
de todo o filho de Deus. Paulo nos ordena deixar a 
mentira e falar a verdade (Ef 4.25). 

Deus ordenou ao povo de Sião: 
Eis as coisas que vocês devem fazer: Que cada um 

fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, 
julguem com justiça, segundo a verdade, em favor 
da paz. Zacarias 8:16

A verdade promove a paz. Aquele que mente 
achando que ao fazê-lo estará promovendo o bem, 
não faz ideia do mal que isso pode gerar no futuro. 

João fala a respeito de um homem chamado De-
métrio, de uma forma que deveria ser dita de cada 
um de nós: “Quanto a Demétrio, todos dão bom tes-
temunho dele, até a própria verdade. E nós também 
damos testemunho, e você sabe que o nosso teste-
munho é verdadeiro”. (3 Jo 12). 

No nono Mandamento somos ordenados a dizer 
a verdade. Podemos também ver este mandamento 
naquilo que ele nos proíbe: 

3. Que proíbe o nono mandamento? (Perg. 78) O 
nono mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à 
verdade, ou injurioso, tanto à nossa reputação como 
à do nosso próximo. Cl 3.9; 2Co 8.20-21; Sl 15.3; 12.3.

A injúria é um grande mal. Insultar o próximo, 
caluniar, dizer mentiras que rebaixam, humilham e 
ofendem é ser completamente carnal e demoníaco. 
É ainda ser velha criatura:

Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês 
se despiram da velha natureza com as suas práticas 
e se revestiram da nova natureza que se renova para 
o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele 
que a criou. Cl 3.9-10

O cidadão do céu é aquele que diz a verdade a 
qualquer custo, pois: “Senhor, quem habitará no 
teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo 
monte? Aquele que não difama com sua língua, não 
faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu 
vizinho; aquele que vive com integridade, que pra-
tica a justiça, e, de coração, fala a verdade”. Sl 15:1-3

O Salmo 12 é uma oração a Deus pedindo prote-
ção dos lábios mentirosos. Talvez, sua luta, não seja 
ser mentiroso, mas, sofrer por causa de mentirosos. 
Só Deus para proteger. Só Ele tem poder para não 
permitir que a mentira prejudique você. 

E se você já foi prejudicado, se já sentiu a dor da 
mentira, tenho duas aplicações para nós:

1. Perdoe. Não adianta carregar mágoas por causa 
de mentirosos a vida toda.

2. Não minta para ninguém. Você sabe como isso 
dói.  

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini 


