
Estamos iniciando os preparativos para 
comemorarmos 90 anos de história do 

presbiterianismo em Dourados e região. Pre-
cisamos conhecer a nossa história - Um povo 
que não conhece a sua história é um povo sem 
memória. Nossa Igreja tem uma história muito 
bonita na região e todos os membros precisam 
conhecê-la. 

No próximo ano comemo-
raremos os 90 anos da chega-
da dos primeiros missionários 
protestantes na região. A data 
oficial é o dia 15 de abril de 
1929, quando os quatro mis-
sionários, acompanhados de 
suas famílias e duas visitas, 
dirigiram o primeiro culto na 
vila de Dourados. O culto foi 
dirigido pelo Rev. Albert Sid-
ney Maxwell. Quatro igrejas 
estavam aqui representadas: A 
Igreja Presbiteriana do Brasil, 
A Igreja Presbiteriana Inde-
pendente, a Igreja Metodista e 
a Igreja Presbiteriana dos Es-
tados Unidos. 

Estes missionários vieram para iniciar os tra-
balhos de pregação da Palavra de Deus entre os 
povos indígenas, enviados pela recém-formada 
Missão Evangélica Caiuá, criada no dia 28 de 
agosto de 1928, na Cidade de São Paulo, com a 
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parceria de várias igrejas Evangélicas. Em Dou-
rados eles chegaram no final de março de 1929.

Nossa Igreja em Dourados nasceu fruto deste 
trabalho de missionários. Por isso deve ser uma 
igreja sempre missionária. A Pregação da Pala-
vra de Deus deve ser a nossa constante tarefa. 
Os membros devem se alegrar em fazer parte de 
uma história de fé e dedicação ao Senhor, e que 

isto sirva de inspiração para fa-
zermos todos o mesmo.

Para comemorarmos estes 90 
anos da chegada dos missioná-
rios, o Conselho de nossa igreja 
nomeou uma Comissão Especial, 
composta dos irmãos Presbíteros 
Adair, Nelvo, Rogério,  Eliberto, 
Linderval Augusto e Reneval, 
o Diácono Domingos, as irmãs 
Cláucia, Elsa e Doia, juntamente 
com o Pastor, para prepararem 
uma Programação Especial para 
os dias 12 a 15 de abril de 2019. 
Será feito um levantamento da 

História da igreja Evangélica 
na cidade e na região. Serão con-

vidadas as igrejas destes missionários pioneiros 
para participarem, as Igrejas irmãs do Presbité-
rio de Dourados, As Autarquias da IPB em Dou-
rados, e uma programação em parceria também 
com a Missão Caiuá, encerrando dia 15/04 com 
uma programação oficial onde teremos a pre-
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AVISOS
CEIA DO SENHOR

Nós, da família Roque, agradecemos à nossa ama-
da igreja e aos irmãos e irmãs que demosntraram 
seus sentimentos fraternais em virtude do faleci-
mento de nossa mãe Sra Lazara Tobias Batista de 
Oliveira.

Fica aqui o registro de nossa gratidão. 
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus 

santos.” Sl. 116:V. 15. 
Obrigada !!!

Família Roque 

Hoje à noite celebraremos a Ceia do Senhor. Pre-
pare seu coração para este momento tão subli-
me e, durante a ceia, reflita nestas palavras: “No 
m o m e n t o e m q u e o s  omungantes estão 
tomando, comendo e bebendo o pão e o vinho, 
eles devem todos conduzir os pensamentos para 
a morte de Cristo... Não se deve fazer nada no 
espaço de tempo entre o receber o sacramento, 
nada além de pensar naquilo que se está fazendo, 
ou seja, lembrar a morte de Cristo.” JEREMIAH 
BURROUGHS, um dos teólogos da Assembléia 
de Westminster.

O curso de atualização e treinamento com os ofi-
ciais da Igreja, Presbíteros e Diáconos, teve sua 
última aula teórica na quarta-feira passada. Os 
oficiais estão visitando as famílias novas que vie-
ram fazer parte de nossa igreja em 2017 e 2018. 
Na quarta-feira estaremos juntos novamente 
para uma avaliação dos trabalhos e a sequência 
do pastoreio da Igreja pelos oficiais. Caso algu-
ma família tenha interesse em uma visita dos 
oficiais da Igreja favor deixar o seu endereço no 
balcão de informações.

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos os 
diáconos para a reunião mensal, que ocorrerá nesta 
terça-feira dia 04/09 às 19h30’ nas dependências 
da igreja.

sença do Rev. Roberto Brasileiro, Presidente do 
Supremo Concílio da IPB, como pregador.

Nossa Esperança é que isto sirva para um 
grande despertamento espiritual em nossas igre-
jas em Dourados e Região. Um testemunho vivo 
para a Cidade de Dourados. Uma oportunida-

de de comunhão e crescimento espiritual para 
o povo de Deus. E uma redescoberta de nossa 
história. Contamos com o apoio e as orações de 
toda a igreja.

Rev. Ildemar Berbert

SETEMBRO
 Acampamento - UPA              
Mackenzie Voluntário        
 Acampamento - UCP                

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

06 a 09/09
08/09

28 a 30/09

**
7h30”

**

OUTUBRO
 Culto de Aniversário    

Makenzie 148 anos             

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

11/10 11h

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

CLASSE DE PRIMEIROS PASSOS

DESCANSOU NO SENHOR
   Faleceu no dia 20.08.18, 
aos 96 anos, nossa irmã Láza-
ra Tobias Batista de Olivei-
ra, até então a membro mais 
idosa da Igreja Presbiteriana 
de Dourados. Nascida no dia 
01 de fevereiro de 1922, em 
Avaré/SP, veio para Dourados 
em setembro de 1950 e já ti-

nha professado sua fé, sendo recebida em nossa 
Igreja por transferência. Em novembro de 2002, 
nossa irmã sofreu um acidente vascular cerebral 

e, desde então, ficou acamada, dependendo do 
cuidado das filhas Ester e Maria, porém, sem-
pre alegre, louvando a Deus e sendo receptiva 
com aqueles que a visitavam, especialmente o 
Ministério Vaso Novo. Deixa para a família (7 
filhos, 19 netos 26 bisnetos e um tataraneto) e 
irmãos em Cristo, um exemplo de amor, cari-
nho, fé e perseverança nos caminhos do Senhor. 
Rogamos sobre os famíliares o conforto que só 
pode vir do Senhor Jesus, na certeza de sua res-
surreição, razão de nossa esperança. “O Senhor 
o deu e o Senhor o tomou; bendito seja o nome 
do Senhor!” - Jó 1.21.

CURSO PARA OFICIAIS DA IGREJA

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
AGRADECIMENTO A IGREJA - FAMÍLIA ROQUE



AVISOS

SAF - DEPARTAMENTAL PRIMAVERA

MACKENZIE VOLUNTÁRIO

CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO

ACAMPAMENTO UPA - 2018

CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE

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 trans-
porte é de R$ 15,00 por pessoa. As inscrições po-
dem 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. 

Tema: “Reencontro com a Es-
sência”. 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; Lor-
rainy Alencar: 9656-5476; Ana Laura: 98183-3153; 
João Gabriel: 98134-5870; 

“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 conscienti-
zar, 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 conos-
co. Terças-feiras às19h, na igreja.

Está em andamento o processo de ampliação da 
Congregação Presbiteriana Vista Alegre. Serão 
construídos banheiros e salas de aula. Se você de-
seja 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 do-
ações para a conclusão do salão social da igreja. 
Durante este restante de ano trabalharemos neste 
projeto de conclusão das obras do salão: Ar condi-
cionado, 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

02/09 - Patrícia S. S.Alencar - 99840-5989 
03/09 - Gerson de Oliveira Anderson
04/09 - Izolina C. Neimaier Meichtry - 99972-2841
            - Marcelo Rodrigues Aram - 99972-1311
            - Marco Antônio Castellani Duarte - 3421-9982
05/09 - Aline Mayumi Kimura Satorre - 99612-6703
           - Oclacildes Laurentino Fernandes - 3426-0424
06/09 - Josefa Batista da Silva - 99624 3739
07/09 - Jaqueline A. Fernandes Moreti - 99916-5255
08/09 - Davi Consulin Batista de Paiva - 34227225
            - Davi Lucca de Oliveira Cardoso
            - Edleide Luiza de Vasconcelos - 99971-7202

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

Durante o culto mantenha o celular desligado!

PROJETO ANA



1º. Domingo: A Ceia do Senhor – Fazei isto em 
memória de mim.
- Prelúdio: Musica (piano)
I. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Sl.23 (uníssono)
- Hino: “Pastor divino” nº 117 HNC
II. Ele levou sobre si os nossos pecados
- Leitura Continuada das Escrituras: Pv.19
- Oração de confi ssão de pecados
- Hino: “Avante, ó crentes” nº 311 HNC - Entrega 
dos dízimos e ofertas
- Oração de gratidão a Deus (Diaconia)
- Ceia do Senhor – Leitura: Jo.16:25-33; Hinos: 
297,336
- Cânticos de Louvor (M.M) 
- Oração com as crianças
III. Fiel é a Palavra
 - Edifi cação da Palavra de Deus
- Oração de intercessão pelo povo de Deus
- 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. Werley
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. Ildemar /   14h - Wanderson 

Hoje: Alexandre, Eduardo, Milton, Noel e Vinícius 
Suco: Eduardo e Noel
Recolher Dízimo: Milton e Vinícius
Agradecimento pelos Dízimos: Vinícius
Próximo:  Edson, Gilson, Valter e Wandeburgo   
Suco: Gilson e Valter
Recolher Dízimos:  Wandeburgo e Edson
Agradecimento pelos Dízimos:  Wandeburgo 

Hoje: Aparecido e Fernando 
Próximo: Edi, Lenice e Th ayná

Manhã: Eliane                  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: Todos os Presbiteros   
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Eliberto 

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

Berçário Templo:  Cida  / Próximo: Elda
00 a 02 ano: Jivanete e Alana / Próximo: Adriana e Marli
3 a 4 anos: Ana Carolina e Giovanni  / Próximo:  Th ais e Fabiana
5 a 6 anos: Elaine e Maria Carolina  / Próximo: Elias e João Pedro
7 a 9 anos: Lucas /  Próximo: Costa

Manhã: Lorrainy             Noite: Lorrainy  

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 DÉCIMO MANDAMENTO

Como está o seu coração? O décimo manda-
mento fala muito diretamente a respeito disto. 

Outros mandamentos possuem características exter-
nas, como, não roubar, não matar, etc., mas, este úl-
timo fala de algo muito mais profundo. É a marca da 
verdadeira religião: Os propósitos do coração. 

Deus disse isso ao profeta Samuel: “Não se impres-
sione com a aparência nem com a altura deste homem. 
Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. 
Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração”. (I 
Sm 16.7). “Eu vejo o coração”, este é o padrão divino 
que temos aqui no Décimo Mandamento.

1. Qual é o décimo mandamento? (Perg. 79). O 
décimo mandamento é: “Não cobiçarás a casa do teu 
próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, 
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem 
o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu 
próximo.”. Ex 20.17.

O que significa a palavra ‘cobiçar’? O verbo hebraico 
traduzido por cobiçar não designa somente os maus 
desejos, mas também o impulso interior que leva à 
ação de apropriar-se do alheio de forma indevida. É o 
desejo insaciável de conseguir o mundo. Uma pessoa 
cheia de cobiça revela um coração cheio de um amor 
desmedido pelo mundo, e claro, amor por si mesmo 
além do que convém. 

2. Que exige o décimo mandamento? (Perg. 80). 
O décimo mandamento exige o pleno contentamento 
com a nossa condição, bem como disposição caridosa 
para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. 
Hb 13.5; I Tm 6.6-10; Lv 19.18; I Co 13.4-6.

Vivemos em um mundo que o valor da pessoa está 
naquilo que ela possui: dinheiro, casa, carro, fama, se-
guidores em redes sociais, etc., mas, isso é um grande 
erro. Em Filipenses e em Hebreus lemos coisas im-
portantes sobre isso; veja: 

“Tanto sei estar humilhado como também ser hon-
rado; de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho 
experiência, tanto de fartura como de fome; assim 
de abundância como de escassez; tudo posso naque-
le que me fortalece.” (Fp 4.12-13). “Seja a vossa vida 
sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; 
porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, 
nunca jamais te abandonarei.” (Hb 13.5)

Precisamos aprender e estarmos contentes com o 
que Deus nos deu. Há pessoas que cobiçam a família 
de outra pessoa. Alguns até pensam: “Eu queria ser fi-
lho de fulano”; isso é bobagem. Tudo o que temos vem 

da providência de Deus, de Seu cuidado conosco. Por 
isso, devemos orar e pedir ao Senhor que dê conten-
tamento ao nosso coração. Contentamento é estar fe-
liz com o que se tem. Se minha alegria depender de 
sempre ter mais, ou aquilo que é do outro, nunca serei 
feliz, mas, sempre triste. 

Ao desejar de forma cobiçosa aquilo que é do ou-
tro (sua casa, seu carro, suas roupas, etc.) estarei, em 
outras palavras, dizendo que Deus errou ao conceder 
o que concedeu a cada pessoa. E isso não pode e não 
é verdade. Pensar assim é pecado. É isso que ensina a 
próxima pergunta do Breve Catecismo de Westmins-
ter:

3. O que proíbe o décimo mandamento? (Perg. 
81). O décimo mandamento proíbe todo o descon-
tentamento com a nossa condição, todo o movimento 
de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso 
próximo e todas as tendências ou afeições desorde-
nadas a alguma coisa que lhe pertence. I Co 10.10; Gl 
5.26; Cl 3.5; I Tm 6.6-10.

Outra coisa que devemos pensar aqui é que ao de-
sejarmos o que é do outro, estaremos demonstrando 
cobiça, e deixando claro que pensamos que somos 
melhores que o nosso próximo. É como se dissésse-
mos: “Fulano não merece aquela casa, eu é que mere-
ço”. Você consegue perceber como isso é errado? Um 
cristão não pode ser mesquinho a este ponto, achando 
que só ele mesmo é que pode ter coisas boas. 

Tiago escreveu: “Pois, onde há inveja e sentimento 
faccioso (rivalidade), aí há confusão e toda espécie de 
coisas ruins”. (Tg 3.16). As confusões que existem, ge-
ralmente nascem da inveja, do desejo de ter o que é de 
direito do outro, e isso causa facções, grupos opostos 
que divididos começam a brigar. 

Trate o seu próprio coração, lute em sua vida, estu-
de, trabalhe para coquistar o seu espaço, seus bens de 
forma honesta e digna. Não queira o que é do outro, 
isso nunca te fará feliz. 

Como conseguir contentamento? Claro que é pe-
dindo a Deus! Ore neste momento e todos os dias de 
sua vida pedindo isso a Deus em nome de Jesus. Se 
você possui inveja do seu próximo, se nunca fica con-
tente com o que Deus te dá, ore e peça perdão, um 
novo rumo ao seu coração, novos e bons desejos e 
emoções. 

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini 


