
 Vamos comemorar nos dias 12 a 
15 de abril os 90 anos da chegada 

dos primeiros missionários a Dourados. 
 Com a graça de Deus teremos uma  
programação muito especial: Dia 12 de abril, 
sexta-feira, às 19h30m, a programação será 
aberta com uma Mostra Histórica de fotos, 
maquetes e documentos destes 90 anos de 
história, desde a chegada destes missionários 
a Dourados. A programação continua no dia 
13 de abril, sábado, às 16h na sede da Missão 
Evangélica Caiuá, celebração com a participa-
ção de o Coral Mitã Rory de crianças indíge-
nas de Amambai, e o pregador será o Rev. Ro-
berto Mauro de Sousa Castro (Secretário Geral 
da IPIB). A programação segue no domingo 
dia 14 de abril, nas duas igrejas: Na Igreja 
Presbiteriana de Dourados, às 9h uma Esco-
la Dominical Especial, com a participação do 
Coral de crianças Indígenas, Mitã Rory, e as 
19h o Culto de Gratidão, e o pregador será o 
Rev. Beijamin Benedito Bernardes (Secretário 
Executivo da Missão Caiuá). Na Igreja Pres-
biteriana Independente de Dourados a pro-
gramação será às 9h30m, 17h e 19h15m com 
Musical de Páscoa e Menção de gratidão pelos 
90 anos da chegada dos missionários. A pro-
gramação encerra na segunda-feira, dia 15 de 
abril, às 19h30m com o Culto dos 90 anos, na 
Igreja Presbiteriana de Dourados, com a parti-
cipação das Autoridades e convidados, tendo 

como pregador o Rev. Roberto Brasileiro Sil-
va, Presidente do Supremo Concílio da IPB, e a 
participação da Banda da 4ª. Brigada de Cava-
laria Mecanizada do Exército. Os leitores estão 
convidados para esta programação.
 Nossa igreja tem muito o que come-
morar. A vinda destes Missionários para Dou-
rados tem uma história muito interessante. Sua 
época foi um período de esforço missionário 
das Igrejas Evangélicas do Brasil. Estas Igrejas 
se uniram em várias frentes missionárias, e 
uma delas foi voltada ao trabalho missionário 
com os povos indígenas do Brasil. As Igrejas 
Presbiterianas (IPB e IPI), as Igrejas Batista, 
Metodista e Episcopal fizeram uma aliança de 
trabalho. 
 No dia 28 de agosto de 1928, no tem-
plo da Igreja Metodista de São Paulo, houve 
uma reunião, com representantes destas igre-
jas, da Missão Presbiteriana dos Estados Uni-
dos (East Brasil Mission) e da Federação de 
Escolas Evangélicas brasileiras. Nesta reunião 
nasceu a Missão Evangélica Caiuá com o obje-
tivo de levar o Evangelho aos povos Indígenas 
pelo Brasil. O missionário americano, Rev. Al-
bert Sidney Maxwell era o grande entusiasta e 
mobilizador deste esforço missionário.
 Foram escolhidos os pioneiros que 
sairiam em missão. E no dia 12 de março de 
1929 partiu de São Paulo para Dourados a 
equipe de Missionários: um Presbiteriano 
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Americano, Rev. Maxwell. Um Metodista, o 
médico Dr. Nelson de Araújo. Um Presbiteria-
no, o Engenheiro Agrônomo João José da Silva, 
com esposa, Guilhermina e o filho Erasto, e um 
Presbiteriano independente Esthon Marques, 
professor e dentista. A viagem de trem, vinha 
fazendo as conexões até chegar a Campo Gran-
de e de Campo Grande a Dourados de automó-
vel coletivo, com estradas difíceis e perigosas. 
Chegaram a Dourados no dia 29 de março de 
1929, apenas o Rev. Maxwell e o Prof. Esthon. 
O filho do Agrônomo adoeceu e teve que rece-
ber cuidados médicos em Campo Grande, fi-
cando com ele os pais e o Dr. Nelson de Araújo 
por 12 dias.
 Esses missionários chegaram a Doura-
dos, e aqui encontraram uma Vila de cerca de 
dois mil habitantes. Alugaram uma casa rude, 
onde funcionara um açougue, foi o que con-
seguiram. Daí começaram os seus trabalhos 

missionários. O Primeiro Culto foi realizado 
no dia 15 de abril de 1929. Foram conhecer o 
povoado e a comunidade indígena dos Caiuás. 
Compraram terras estratégicas onde fizeram 
a sede da Missão Caiuá e permanece até hoje. 
Ajudaram a construir Dourados socialmente, 
politicamente, economicamente e espiritual-
mente. Criaram, através da missão, escolas, 
templos e hospital. Criaram em Dourados nos-
sa igreja, a Escola Erasmo Braga, o Hospital 
Evangélico, a Escola Vital Brasil e expandiram 
o Evangelho. Mais tarde foram organizadas as 
demais igrejas de Dourados e região. 
 Precisamos contar bem esta história. 
Participar com alegria destas programações. 
Receber bem os nossos convidados. Há muitas 
coisas que você precisa conhecer desta longa 
história. Deus seja louvado e a Ele a Glória!

A Comissão de Organização

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ABRIL
Curso de Capacitação 

de Professores
III Encontro de 

Mulheres Presbiterianas 
Culto de 80 anos 

da Escola Erasmo Braga
III Simpósio da Reforma Jovem

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

03/04

05 a 07/04

06/04

19 e 20/04

19h30’

**

19h30’

**

MAIO
Congresso da Família

Culto do Mártires
 (Culto especial - UMP)
Aniversário da Igreja

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

03 a 05/05
11/05

24 a 26/05

**
19h30’

**

Hoje a noite, às 19h, teremos nosso Culto Evan-
gelístico dos Grupos Familiares, cujo objetivo é 
reunir os participantes de todos os grupos e trazer 
visitantes para ouvir a Palavra de Deus. Mobilize 
seu grupo  e não deixe de participar!

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos 
os diáconos para a reunião mensal, que ocorre-
rá nesta terça-feira, dia 02/04 às 19h30m nas 
dependências da igreja.

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!

SAF - III ENCONTRO DE MULHERES 
Convidamos toda Igreja para celebração do Culto 
de Ações de Graças pelos 80 anos da Escola Eras-
mo Braga, que ocorrerá no dia 06/04 às 19h30’ 
aqui na igreja. 

CULTO DE 80 ANOS DO ERASMO BRAGA

CULTO DOS GRUPOS FAMILIARES

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL

Comunicamos que dia 27/04 às 
19h30m acontecerá o Culto do 
Bebê. Precisamos que os pais 
nos informem: nome completo 
dos filhos (as), dos pais e data 

de nascimento da criança. O Culto será voltado 
para bebês de até 2 anos. Qualquer dúvida pro-
curem a Roseli Vitro.

CULTO DO BEBÊ 



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!

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

- Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

31/03 - Dayana da Silva Mendes Alves - 99952-2896
 - Walter Martins Vaz - 99627-0235

02/04 - Albelinda Pereira dos Santos - 99933-6457
   - Valentina Gonçalves Aguiar - 99972-6793

03/04 - Daniela A. de Souza Santos - 99242 3308
05/04 - Sônia Maria da Silva - 98415-4205
06/04 - Ademar Silveira de Oliveira Jr. - 99601-6106

- Matheus Rodrigues Aram - 99631-9620
- Roseli Terezinha Kroth Fengler - 98122-1303

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Nessa quarta-feira, dia 03/04 às 19h30m, no 
auditório da Escola Erasmo Braga, acontecerá 
a última palestra do Curso de Capacitação de 
Professores, a qual terá como tema “Relaciona-
mentos Interpessoais na Sala de Aula” com Rev. 
Ildemar  na IP Dourados. 

Por ocasião dos 80 anos da Escola Erasmo
Braga, a partir de 1º de Abril até o dia 21,
teremos uma exposição no Shopping
Avenida Center contando a história de
nossa Escola. Se puder, faça uma visita, e
aproveite para prestigiar nossa instituição
que por décadas tem servido ao propósito
de Deus nessa geração.

A SAF gostaria de agradecer a todos que contri-
buíram de alguma forma para a realização do Chá 
Evangelístico no Hospital Evangélico em come-
moração ao Dia Internacional da Mulher. Esse 
trabalho só foi possível, porque tivemos à ajuda de 
toda a igreja,  que nós auxiliou com doações, ofer-
tas e orações. Foi uma manhã alegre e abençoada. 
Tudo pra honra e glória do Senhor Jesus.

Vem aí dia 28/04, o tradicio-
nal Costelão no Maanaim. Em 
que teremos uma suculenta e 
deliciosa costela, acompanha-
da de arroz, salada, mandioca 
e ainda um delicioso pirão. 
Tudo isso com um investi-

mento de R$ 30,00 por pessoa e crianças até 07 
anos não pagam. O almoço será servido somente 
no local, entre às 11h30m às 13h30m. Contamos 
com o apoio, prestígio, ajuda e orações de todos os 
irmãos da igreja. Garanta logo seu convite, dispo-
nível com os diáconos ou na secretaria da igreja !!

COSTELÃO

SAF - AGRADECIMENTO

CEBIPAM  POVOS DA AMAZÔNIA

A Federação da mocidades está organizando o 
III Simpósio “Reforma Jovem”, que acontecerá 
nos dias 19 e 20 de Abril, na nossa igreja. O pre-
letor será o Rev. Filipe Fontes, que tratará o tema 
“A Natureza da Corrupção Humana e a sua Solu-
ção”. O evento é aberto a todos os membros, não 
apenas para os jovens. Participem! As inscrições 
podem ser feitas pelo site www.umpprdo.com.
br até o dia 31/03. A taxa da inscrição é de R$ 
40,00. As vagas são limitadas! Maiores informa-
ções com Luiz (99673-7247)

III SIMPÓSIO “REFORMA JOVEM”

EXPOSIÇÃO DA ESCOLA ERASMO BRAGA

Nos dias 19 a 26 de abril será a segunda via-
gem missionária do Rev. Ildemar a Amazonas, 
no projeto CEBIPAM, numa parceria de nossa 
igreja com a IP Central de Curitiba. Vai com ele 
a sua esposa Cenilse e o Rev. Clóvis da IP de Rio 
Brilhante. Eles vão a trabalho entre os povos Ti-
kuna, Mayuruna e Cocama, para o Curso dos 
obreiros e pastores da Região do Alto Amazo-
nas e atendimento humanitário. Precisam levar 
material de atendimento, Bíblias de Estudos e 
outros recursos. Pedimos as doações dos ir-
mãos para a compra destes materiais.

Nosso Conselho missionário está em visita 
nesta manhã em uma das Igrejas da Aldeia de 
Dourados, Congregação Narcizo, da missão 
Caiuá. Faz parte da agenda de visitas do Conse-
lho missionário aos campos da Missão, acom-
panhados do Coordenador de Campos, Rev. 
Sérgio. Orem por estes trabalhos

CONSELHO MISSIONÁRIO VISITA 
IGREJA NA ALDEIA



“Em Ti Serão Benditas Todas 
as Famílias da Terra”.

Prelúdio Instrumental: Piano
I) Leitura Bíblica: Apocalipse 15.1-5
II) Cântico: “Agnus Dei! (M.M)
III) Hino: “Trindade Santíssima” nº 11 HNC
IV) Leitura Continuada das Escrituras: Oseias 6
V) Momento de Confi ssão: oração silenciosa
 a. Piano Instrumental: Hino “Hora 
Bendita” nº 127 HNC
 b. Oração Audível
VI)Hino: “Segurança e Alegria” nº 144 HNC
 a. Devolução dos Dízimos e Ofertas
 b. Oração Pelo Diácono Responsável
VII) Cânticos
VIII) Oração com as crianças
IX) Exposição Bíblica:
 a. Salmo 107
X) Oração Pastoral Pelas Famílias
XI) Bênção 
XII) Amém Tríplice
 a. Saudação aos visitantes
 b. 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 - Ildemar
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Nelvo e Líbia            Próximo: Edi e Lenice

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

Mensagem: Rev. Wanderson  / Liturgia: Presb. Adair
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar  / Liturgia: Todos Presb.

Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Reneval
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias 

Berçário I Templo: Sônia - Próximo:  Sônia Maria
Berçário II: Deise e Caroline 
Próximo: Cláudia e Marinês
02 a 03 ano: Karlla e Ana Laura-
Próximo: Érica, Carolina e Fábio
4 a 6 anos: Andressa, Maria Vitória e Lorraine 
Próximo: Elaine, Jeff erson e Munique
Próximo: 7 a 10 anos: Lucas  -  Próximo: José Nelvo

Manhã: Mariana                         Noite: Mariana

Segunda-feira - Tempo de  Graça: Pr. Ildemar
            Líder: Francisco Salles
                            - Tempo de Planos: Pr. Evandro
                            - Líder: Adauton

 30/03 - Karla Marques         13 e 14/04 - Sara Nossa Terra
 19 e 20/04 - Carla                  26 e 28/04 - Maria Luna

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
SÉRIE: TESTEMUNHANDO
 O EVANGELHO
SEMANA 08: O Evangelho Nossa Admi-

nistração do Tempo
(Baseado no cap. 7 do livro “Isso Muda 

Tudo” – Editora Fiel)
Recordando Conceitos: semana passada 

falamos sobre a importância de ouvir ser-
mões, pois eles são impulsionadores de nos-
so crescimento espiritual. Lembre-se que “a 
vida, a saúde e o crescimento de nossas almas 
dependem de quanto ouvimos bem. Seremos 
sábios se constantemente avaliarmos a ma-
neira como estamos ouvindo a Palavra de 
Deus. Se estivermos ouvindo com descuido, 
poderemos acabar nos afastando de Deus”.

Texto Básico: Salmo 90
 Até agora vimos que o evangelho 

transforma quem somos, o nosso relaciona-
mento com a igreja, nossas práticas, nossas 
leituras ... enfim, muda tudo! Hoje nós ve-
remos como o evangelho também muda a 
maneira de lidarmos com nosso tempo. Por 
que esta conversa é necessária? Quero lhe 
apresentar três razões para você avaliar me-
lhor como tem empregado seu tempo. 

 A primeira delas é que o tempo é 
um ativo valioso. Jonathan Edwards defen-
dia que o tempo é mais valioso até que o 
dinheiro. A linha de raciocínio dele era que 
o dinheiro poderia ser recuperado, mas o 
tempo perdido, não. A soma daqueles cinco 
minutos aqui e ali são dias, semanas e anos. 
São a sua vida inteira. A maneira como você 
passa seu dia tem impacto eterno!

 A segunda razão é que Deus nos 
manda usar bem nosso tempo. Efésios 5.16 
nos chama para “remir o tempo, porque os 
dias são maus”. Vivemos numa época idó-
latra, e a Palavra de Deus exige que nossas 
vidas sejam diferentes daqueles que nos cer-
cam. Ela nos chama a investir nossos minu-
tos e horas em atividades que trazem honra 
a Jesus, e não naquelas horas que trazem 
prazer temporário para nós mesmos – Cl 4.5.

 Por último e talvez a questão mais 
importante, é que o tempo não pertence a 
nós mesmos. Somos apenas administrado-
res desta vida e somos responsáveis diante 
de Deus pelo que fazemos com nossas vi-
das, (1 Pe. 4.10). Essa é a verdade profun-
da que perdemos de vista. Esquecemos que 
nosso papel no uso do nosso tempo não é 
sermos mestres, mas administradores. Foi 
Deus quem nos deu esta vida e ela pertence 
a ele. Não temos a liberdade para fazer qual-
quer coisa que quisermos com nosso tem-
po. Assim como ele nos confiou determi-
nada quantidade de dinheiro e de talentos, 
devemos cuidar das posses dele. E vamos 
responder pelo que fizermos com elas. 

 Quando organizo melhor o meu 
tempo, posso cumprir melhor o grande pro-
pósito da minha existência. Deus nos criou 
para que Ele seja glorificado por nós e atra-
vés de nós. Ao entender essa verdade, tudo 
na vida ganha outro significado, inclusive a 
administração do tempo. O fato simples é 
que não somos o centro de nossas próprias 
vidas. Você não é a estrela do seu programa. 
Se você vive para si mesmo, para o seu pró-
prio conforto, para sua própria glória e sua 
própria fama, está ignorando o seu verda-
deiro propósito. 

 Portanto, quando gerenciamos mal 
nosso tempo, não estamos apenas prejudi-
cando a nós mesmos, mas estamos ofenden-
do a Deus e deixando de ajudar o próximo. 
Em suma, estamos nos distanciando da ra-
zão para o qual fomos criados, razão da in-
felicidade de muitos. Pense Nisso!

Semana que vem veremos alguns “ladrões 
de tempo” do nosso dia a dia.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1) Baseado no estudo de hoje, qual de-

veria ser a principal razão de nossa tristeza 
quando desperdiçamos nosso tempo?

2) A boa administração do tempo impede-
-nos de termos os nossos momentos de lazer?


