
 Este é um grande perigo que 
pode acontecer a uma geração: Não 
conhecer a sua história e, consequen-
temente, não se sentir parte dela. 
Como pastor e educador, me preocu-
po com a quantidade de crianças e jo-
vens que não conhecem a história de 
suas próprias famílias. Muitos netos 
que não sabem sequer o nome de seus 
avós. Não conhecem os seus bisavós. 
Pais, contem a história de suas famí-
lias aos seus filhos!

 Muitos membros de nossa 
Igreja também não conhecem a his-
tória de nossa Igreja em Dourados. 
Como o Evangelho chegou por aqui. 
Precisamos conhecer a história de 
nossa igreja. Um povo sem história é 
um povo sem memória e sem laços de 
amor com a sua comunidade de fé. 

 Dia 15 de abril estará fazendo 
90 anos da realização do primeiro cul-
to Evangélico realizado aqui na cidade 
de Dourados. Bravos pioneiros chega-
ram aqui para fundar uma frente de 
pregação da Palavra de Deus e de tra-
balho com os povos indígenas. Eram 

os missionários da recém-formada 
Missão Caiuá, organizada na cidade 
de São Paulo em 28 de agosto de 1928. 
Eles vieram cheios de entusiasmo, sem 
ignorar as duras dificuldades que en-
frentariam nesta região do Brasil, na 
década de 20. Nem estradas direito ha-
via para chegar a esta região e conta a 
história que eles levaram 15 dias para 
vir de São Paulo até Dourados. Aqui 
chegaram para implantar um trabalho 
pioneiro. A única certeza era estar fa-
zendo a vontade de Deus e cumprindo 
o “ide” de Jesus até os confins da terra.

 Uma Comissão Especial nome-
ada pelo Conselho da Igreja está tra-

@ipdourados

AV. MARCELINO PIRES, 2233 - CENTRO
DOURADOS-MS CEP- 79.800-006

SECRETARIA@IPBDOURADOS.COM.BR
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VOCÊ SABE COMO O EVANGELHO CHEGOU A DOURADOS?
“Entrementes, se levantou novo rei sobre o Egito, 

 que não conhecia a José” - (Ex.1:8)
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balhando para realizarmos uma pro-
gramação a altura da data. Pedimos o 
envolvimento de toda a igreja nestas 
programações. A comissão reuniu esta 
semana para mais uma etapa de seus 
trabalhos. 

 A programação nos dias 12 a 15 
de abril envolverá, uma mostra de fo-
tos e documentos históricos; um culto 
lá na Sede da Missão com a IPB, a IPI 
e a Igreja Indígena, com a participação 
do coral Mitâ Rory da Igreja Indígena 
de Amambai; Escola Dominical e culto 
especial no Domingo com a participa-
ção especial de missionários da Mis-
são; encerrando na segunda-feira dia 
15/04 com um culto oficial dos 90 anos 
da chegada dos missionários e da reali-
zação do primeiro culto evangélico em 
nossa cidade. Além disso a Comissão 
está preparando uma revista especial, 
que é um documentário da história da 

Igreja e suas instituições em Doura-
dos e região. Contamos com o apoio e 
a participação de todas as famílias da 
igreja. É a nossa história e todos nós 
agora somos parte desta linda história 
do Evangelho nesta região do Brasil.

 Precisamos conhecer a história 
de nossa igreja para aprendermos a va-
lorizar ainda mais o Corpo visível de 
Cristo. Valorizarmos as famílias, os ir-
mãos e os líderes que escreveram esta 
história e os que hoje estão escrevendo 
mais um capítulo desta maravilhosa 
agência do reino de Deus aqui na terra. 
Não fique de fora. Deus abençoe a sua 
obra em Dourados e região.  

Rev. Ildemar Berbert 
 Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MARÇO
Retiro Espiritual

Curso de Capacitação 
de Professores

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

02 a 05/03
13/03 à 03/4

**
19h30’

ABRIL
III Encontro de 

Mulheres Presbiterianas 
Culto de 80 anos 

da Escola Erasmo Braga
III Simpósio da Reforma Jojem

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

05 a 07/04

06/04

19 e 20/04

**

**

**

UPH - AGRADECIMENTO

A diretoria da Junta Diaconal informa que de-
vido ao feriado a reunião mensal acontecerá 
na próxima terça-feira dia 12/03 às 19h30m 
nas dependências da igreja. 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL

Esta semana a Igreja está recebendo dois no-
vos pequenos membros. Agradecemos a Deus, 
pelas novas vidas que vieram ao mundo para 
honra e glória do Seu nome. Que estes peque-
ninos cresçam na graça e no conhecimento 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a 
vida da Isabelle Pereira de Farias, que nasceu 
no dia 22/02 no hospital São Mateus em Caa-
rapó, com 3,270Kg, para alegria dos pais Mau-
ro e Liamara. Agradecemos também a vida do 
Filipe Nikolic Neto, que nasceu no dia 27/02 às 
07h19min, no hospital Evangélico, com 2,750 
kg e 47cm, para alegria dos pais Wanderson e 
Flávia. Deus abençõe essas famílias!

FRALDAS NO VARAL 
A diretoria da UPH, agradece a disposição, a 
solidariedade, as orações, a contribuição e o 
trabalho dos irmãos, que tornou possivél a re-
alização do evangelismo realizado nesta sexta 
feira passada. Deus abençõe a vida de cada um 
de vocês, dando força e vigor para continuar a 
trabalhar na obra do Senhor, levando assim, o 
evangelho aos corações daqueles que não co-
nhecem a Cristo. 



AVISOS

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. Durante o culto mantenha o celular desligado!

Está acontecendo essa semana, durante o feriado 
de Carnaval, na Chácara Maanaim, o Retiro Es-
piritual. O evento é um momento de comunhão 
que tem o intuito de levar a palavra e aproximar 
jovens, adolescentes e adultos de Deus. Que pos-
samos interceder pela vida dos participantes, 
para que o Espirito Santo complete sua boa obra 
no coração de cada um. “Confessai, pois, os vos-
sos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, 
para serdes curados. Muito pode, sua efi cácia, a 
súplica do justo”. Tiago 5.16

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

- Sl. 90.2

RETIRO ESPIRITUAL 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

Comunicamos que dia 27/04 às 19h30m acon-
tecerá o Culto do Bebê. Precisamos que os pais 
nos informem: nome completo dos fi lhos (as), 
dos pais e data de nascimento. O Culto será vol-
tado para bebês de até 2 anos. Qualquer dúvida 
procurem a Roseli Vitro.

A diretoria da SAF, convida todas as mulheres 
para participarem do III Encontro de Mulheres 
Presbiterianas, que acontecerá nos dias 05 a 07 
de Abril na Chácara Aprisco em Campo Gran-
de. O investimento é de R$ 200,00. As inscri-
ções podem ser realizadas com a Roseli Vitro 
ou na secretaria da Igreja. Participem!

04/03 - Gustavo da Silva Ioris - 3422-0015
            - Maria Eliêne B. Oviedo - 98437-6709
05/03 - Gabriele Fengler Ferreira - 98171-0714
             -  Luiz Cordeiro - 99938-0481
               - Melissa Valentina Anjos Magri - 9624-6397
06/03 - Felipe Andrey Gonçalves Rios - 99811-4142
             - Vanda Nogueira Enami - 99971 0513
09/03 - Izaulinda de Andrade Freitas - 99900-1942

SAF - III ENCONTRO DE MULHERES 

PROJETO JÓ E ANA

SAF - CHÁ EVANGELÍSTICO

CULTO DO BEBÊ 

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Convidamos todos os Professores da Escola 
Bíblica e interessados, para participarem do 
Curso de Capacitação de Professores, que acon-
tecerá entre os dias 13/03 à 03/04, todas às 
quartas-feiras às 19h30m no auditório da Es-
cola Erasmo Braga. A programação acontecerá 
da seguinte forma:
•Dia 13/03: “A Didática Prática na Sala de Aula” 
– Prof. Dr. Dalton Queiroz - UEMS
•Dia 20/03: “A Didática Dinâmica na Sala de 
Aula” – Prof. Dr. Rogério D. Renovato – UEMS
•Dia 27/03: “Uso de Mídias Digitais e Recursos 
Audiovisuais na Sala de Aula” – Rev. Wander-
son – IP Dourados
•Dia 03/04: “Relacionamentos Interpessoais na 
Sala de Aula” – Rev. Ildemar – IP Dourados.
 A inscrição é gratuita, porém, deve-se confi r-
mar presença pelo e-mail: secretaria@ipbdou-
rados.com.br ou pelo whats: 99978-8048. 

Neste domingo a Ceia do Senhor será celebrada 
tanto no templo quanto no acampamento Maa-
naim, onde está acontecendo o retiro espiritual. 
Os presbíteros e diáconos estarão presentes em 
ambos os locais. 

Informamos que hoje não haverá culto infantil, 
porém, o berçário estará disponível para as mães 
que tenham bebês.

Informamos que devido ao feriado, não haverá 
reunião do Projeto Jó e do Projeto Ana. As pro-
gramações voltarão a funcionar normalmente na 
próxima terça-feira dia 12/03. 

Esta semana, dia 07/03 às 9h da manhã, a SAF es-
tará realizando um chá evangelístico no Hospital 
Evangélico. Oremos pelo trabalho dessas irmãs!

CEIA DO SENHOR

CULTO INFANTIL



Culto de louvor a Deus com celebração 
da Ceia do Senhor

- Prelúdio: Instrumental

1. Cantai Louvores ao Senhor nosso Deus 
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.122 (todos)
- Hino: “A Igreja em Adoração” – n.04 - HNC
2. Adorai ao Deus fi el 
- Leitura Continuada das Escrituras: Oséias 2
- Oração de Confi ssão
- Hino: “Linda Melodia” n.104 - HNC – Consa-
gração a Deus de nossos dízimos e ofertas
- Oração com o Diácono
- Celebração da Ceia do Senhor – Leitura: 
Mc.14:22-26
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 
3. “Nós não podemos deixar de falar das coisas 
que vimos e ouvimos”
- Mensagem: Série em Atos dos Apóstolos (At.4)
- Oração Pastoral - (Pela Pátria e pelas famílias)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice
-----------------------------------------------------
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

PROGRAMA DO CULTO

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTA

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES
AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Feriado
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Domingos, Leopoldo, João, Tiago e Rodrigo
Suco: João e Rodrigo
Recolher Dízimos: Domingos e Tiago
Agradecimento pelos Dízimos: Domingos 
Próximo: Aparecido, Eduardo, Fernando, Jucemar e Adauton 
Suco:  Aparecido e Fernando
Recolher Dízimos: Eduardo e Jucemar
Agradecimento pelos Dízimos: Jucemar 

Hoje: Reneval, Ana e Andressa  / Próximo: Jadson e Valesca

Piano - Manhã: Vitor         Piano - Noite: Lenita
Vocal - Manhã: Elsa               Vocal - Noite: Cenilse 

Mensagem: Rev. Evandro / Liturgia: Todos os Presbiteros 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Milton 

Mensagem: Rev. Adonias 
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. José Nelvo

Berçário I Templo: Não haverá - Próximo:  Sônia
Berçário II: Não haverá  - Próximo: Deise e Caroline
02 a 03 ano: Não haverá  
-  Próximo:  Karlla e Ana Laura
4 a 6 anos: Não haverá 
- Próximo:  Elaine, Jeff erson e Munique 
7 a 10 anos: Não haverá  
-  Próximo: Lucas 

Manhã: Rodolfo           Noite: Rodolfo

Quinta - feira - Célula dos Jovens: Pr.Wanderson
Líder: Vinícius 02 a 05/03 - Retiro Espiritual                 09/03 - Marciana Lopes

16/03 - Erasmo Braga                       23/03 - Lais Pereira                    

CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
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
Aparecido Cardoso Pereira (Vice-Presidente) – 99967-7778
Alexandre Lopes Batista de Paiva (Secretário) – 99204-1110
Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 3424-7918 / 98462-8913
Evaldo dos Santos - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
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
Valter Brasilino Lemos - 99972 2472
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: 19h30 - Culto de Jovens e Adolescentes 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL:’’E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS’                                       1º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 4: O Evangelho Leva-nos a Prestar Contas
Texto Base: Hebreus 10.19-25
Recordando conceitos:
- Cristo morreu por nós para que façamos par-

te de um CORPO, portanto, no cristianismo não 
espaço para crente “carreira solo”;

- Quando abrimos mão da vida comunitária, 
perdemos uma série de bênçãos que só podem 
ser vividas em conjunto, tais como: Comunhão 
(1 Jo. 1.7); Compartilhamento (Rm.12.13a); Par-
tilha da alegria e sofrimento (Rm.12.15); Hos-
pitalidade (Rm.13b); a Ceia do Senhor (1Co. 
11.25); Disciplina eclesiástica (Mt. 16.18);

Agora que já entendemos as bênçãos que per-
demos quando deixamos de congregar, vamos 
dar um passo adiante. Vamos tratar de um as-
sunto delicado, porém, extremamente neces-
sário: A Necessidade de Prestar Contas à Igre-
ja. Peço que não se assuste, mas não podemos 
deixar de falar sobre isso. Sei que “prestação de 
contas” não é uma expressão simpática numa 
época em que as pessoas gostam de ser senhoras 
de si e sequer prestam contas a seus pais, porém, 
o nosso ingresso no corpo de Cristo não implica 
apenas em direitos e bênçãos, mas também em 
deveres. A prestação de contas é mal compre-
endida hoje em dia. As pessoas pensam que a 
igreja existe para policiar as pessoas, esperando 
um momento oportuno para apontar o dedo na 
face do outro e julgar. Na verdade, do ponto de 
vista bíblico, ela visa o contrário. É a forma que 
temos de dizer: “nós odiamos o pecado e amamos 
a santidade, por isso advertimos aqueles que estão 
conosco” – Tg. 5.19-20.
 A maior parte da disciplina eclesiástica 
irá começar com uma situação privada e termi-
nará assim (Mt. 18.15-20). Alguns pecados são 
públicos (1 Co. 5.1-13) e precisam ser tratados 
publicamente. Paulo faz o mesmo em Filipenses 
4.2-3 quando ele pede que Evódia e Síntique se-
jam reconciliadas. A disciplina também é neces-
sária para informar à igreja que a liderança está 
ciente e está agindo em conformidade com os 
ensinamentos da Bíblia. Nesse caso, a fofoca é 
suprimida e a igreja é lembrada da sua responsa-
bilidade de CUIDAR das pessoas envolvidas em 
pecado.
 Para os mais jovens, a prestação de 
contas começa em casa. Se há um pecado a ser 
advertido na vida de um adolescente, por exem-
plo, prioritariamente os pais devem fazê-lo sem 
necessidade de tratamento direto na igreja. Esta 
seria uma “segunda instância”. Por outro lado, há 
pessoas que estão longe da família (jovens que 

saem de sua cidade para estudar ou trabalhar 
fora, por exemplo) e também há aqueles cujos 
pais e familiares não são crentes. Neste caso a 
igreja passa a ser a “primeira instância” de so-
corro espiritual desse crente. Todos nós precisa-
mos de orientações e de pessoas para colocarem 
“freios” em nós. Se a pessoa não prestar contas 
a Cristo, por meio da igreja, com certeza pres-
tará a outros de uma forma muito mais cruel. 
Precisamos de limites e não somos bons “auto 
disciplinadores”. Em nosso texto básico, o autor 
da carta aos Hebreus faz uma contraposição 
interessante no vers. 25. Vou utilizar a Nova 
Versão Internacional para dar mais clareza ao 
texto: “não deixemos de reunir-nos como igreja, 
segundo o costume de alguns, mas procuremos 
encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quan-
do vocês veem que se aproxima o Dia”. Entendeu 
a preocupação do autor? É como se ele dissesse 
“se você deixar de congregar vai perder o en-
corajamento mútuo que seus irmãos em Cristo 
fornecem, sua fé vai esfriar e o Grande Dia está 
chegando! Como você estará no dia do juízo?  O 
autor não está preocupado com a arrecadação 
de dízimos da igreja, não está preocupado com 
relatórios, números, estatísticas, com o cargo do 
faltoso. Antes está preocupado com o esfriamen-
to espiritual causado pelo isolamento de alguns 
membros.
 Muitos não gostam de prestar contas à 
igreja porque infelizmente, de fato, muitos pas-
tores e líderes vivem a procurar “pêlo em ovo” na 
vida das pessoas. Parecem “delegados de Deus” 
com uma arma apontada aos membros. Não é 
disso que estamos falando. Nossa preocupação 
deve ser a honestidade e o comprometimento 
para obedecer a Cristo acima de tudo. Prestar 
contas, ser pastoreado, não serve apenas para 
quando erramos, mas é um instrumento preven-
tivo do pecado, na busca da santidade. Por isso 
nós precisamos de uma igreja local. Devemos 
prestas contas, levar os fardos dos outros (Gl. 
6.2), servir e adorar. E os outros precisam de nós.
Pense Nisso!

Perguntas para reflexão:
1) Você sabe qual é o processo de membresia 

de nossa igreja? Já buscou o batismo e a pública 
profissão de fé?

2) A ideia de prestar contas à igreja é nova 
para você? Como essa ideia de saber que a igre-
ja é responsável por você muda sua maneira de 
pensar sobre o pecado?


