
 Estes dias tem sido de mui-
tas preparações e de muitas 

alegrias. A igreja está sendo preparada 
para as comemorações dos 90 anos da 
chegada dos missionários a Dourados. 
Reformas, reconstrução do marco dos 
missionários, identificação da igreja e 
limpeza no prédio da igreja. A Comis-
são de trabalho está pesquisando a his-
tória destes 90 anos, buscando material, 
fotos antigas e novos e dados importan-
tes para uma Mostra Histórica, espa-
lhando convites na cidade, nas igrejas, 
Escolas, Faculdades, Instituições e au-
toridades. Muito trabalho, porém, feito 
com alegria. E muita coisa boa de nossa 
história sendo encontrada, pessoas feli-
zes por ver os seus familiares e irmãos 
na obra de Deus.
 Quero pedir o apoio de toda a 
igreja. Você que é membro desta igre-
ja ou de nossas igrejas presbiterianas de 
Dourados e região, todos fazem parte 
desta linda história e neste momento 
estamos escrevendo mais um capítulo 
dela. Nossos filhos precisam ver os seus 
pais interessados na obra de Deus hoje, 
como verão os nossos antepassados nas 
fotos que serão expostas. Eles também 
precisam entender que estão dando 
sequência à história das missões nesta 

cidade. Vamos todos apoiar este mara-
vilhoso trabalho. Participar das prepa-
rações e das programações com alegria 
e entusiasmo. Separe este tempo para 
estarmos juntos e aproveitarmos ao má-
ximo este momento histórico. Faça uma 
oferta voluntária para ajudar nas despe-
sas deste evento.
 É tempo de avaliação de nossas 
vidas no temor de Deus. Os crentes em 
Cristo devem buscar o reino de Deus em 
primeiro lugar. Devem priorizar a obra 
de Deus nesta terra. Devem valorizar as 
coisas eternas, mais que as temporárias.
 É também um tempo para ava-
liarmos os trabalhos da igreja. Os rumos 
que estamos tomando. Se a igreja con-
tinua a fazer a obra da evangelização, 
investindo em missões, servindo ao Se-
nhor e fazendo a sua vontade. 
 É tempo de olharmos para a nos-
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sa linda história e aprendermos a amar a 
nossa igreja e lutarmos por ela. Olhar-
mos as dificuldades de nossos antecesso-
res e manter o legado que nos deixaram 
em meio a lutas, limitações e provações. 
Mantermos firmes nestes propósitos e 
jamais mudarmos os marcos e os valores 
do Evangelho. Vida santificada. A prá-
tica da mutualidade cristã. E trabalhar-
mos para a glória de Deus e não para a 
nossa própria glória.
 É tempo de voltarmos a Deus os 
nossos corações e firmar nele a nossa 
fé. Ele é o Deus dos antigos e também o 

nosso Deus, de geração em geração. Esta 
história deve nos motivar e nos desafiar 
a sermos mais perseverantes e servos 
mais consagrados a Deus nesta geração. 
Nossa história também está sendo regis-
trada, não apenas por homens, mas por 
aquele que nos remiu de todos os nossos 
pecados. Vamos firmes irmãos, até que 
Ele venha. 
 Envolva a sua família nestas pro-
gramações e aproveitem este momento 
para o fortalecimento da sua fé.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ABRIL
III Encontro de 

Mulheres Presbiterianas 
Culto dos 90 anos 

da Chegada dos Missionarios
III Simpósio da Reforma Jovem

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

05 a 07/04

12 a 15/04

19 e 20/04

**

**

**

MAIO
Congresso da Família

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

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

03 a 05/05
11/05

24 a 26/05

**
19h30’

**

Hoje, celebraremos a Ceia do Senhor. Devemos nos 
preparar examinando os nossos corações quanto aos 
nossos pecados e necessidades, perdoando a quem 
devemos perdoar. “Isto é o meu corpo oferecido por 
vós; fazei isto em memória de mim.”Lc 22.19b”

O Pastor convoca todos os membros do Con-
selho para reunião nesta terça-feira, dia 09/04, 
às 18h na sala do Conselho. Os membros que 
tiverem algum assunto a ser levado ao conselho 
podem procurar um dos Presbíteros, ou deixar 
na secretaria da igreja, até às 12h da Terça. Nosso Conselho missionário esteve na Aldeia 

visitando a Congregação Narcizo, da missão 
Caiuá. Foi uma grande bênção. Após os traba-
lhos da Escola Dominical o conselho preparou 
almoço na casa do missionário Reginaldo e to-
dos almoçaram juntos. Estiveram nesta visita 
08 membros do Conselho missionário, o Rev. 
Sérgio e família, Pr. Beijamin, Da. Margarida e a 
missionária Lílian. Trazemos abraços fraternos 
dos irmãos da igreja indígena à nossa igreja. 
Orem por estes trabalhos!

O Rev. Ildemar está convocando a comissão dos 
90 anos da chegada dos missionários, os represen-
tantes da junta diáconal e a equipe pastoral, para 
uma reunião que acontecerá nesta quinta-feira 
(dia 11/04) às 19h nas dependências da igreja. 

REUNIÃO DOS 90 ANOSLIVROS À VENDA

CEIA DO SENHOR

REUNIÃO DO CONSELHO

Comunicamos que no 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 procurem a Roseli Vitro.

CULTO DO BEBÊ 

Visita do Conselho Missionário na Aldeia 

Informamos que estão à venda livros com te-
mas variados da editora Monergismo. Eles esta-
rão disponíveis no balção de informações para 
os irmãos que tiverem interesse de adquiri-los.  

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.

EXPOSIÇÃO DA ESCOLA ERASMO BRAGA



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

07/04 - Suelma Pires da Silva Bonatto - 99688- 5080
08/04 - Antônio Albuquerque Maranhão - 99971-3532

- Conceição Paiva - 99140-4672
 - Eva Veiga - 99207-2760

 - Isabela G. N. Martins de Araújo - 61-98280-8290
- Lenice Leite de Sales Arendt - 98121-4580
  - Meire Diana A. dos Santos Silva - 98134-4680

09/04 -Hiroko Tsumori - 98122-3449
  - Ivelise Marisa d. O. Wilches Mantuani - 99689-8144
 - Marta Tenório Barros Corrêa - 99971-4633

10/04 - Evelyn Aimer da S. Ferreira Alves - 99646-6291
11/04 -Yasmin Villas Boas Maia - 98106-3297
12/04 - Arthur do Nascimento Ferreira

 - Felipe Cavalcante Diniz - 99930-4273
 - Frederico Porto - 99994-4117

   - Maria Jaqueline P. de Andrade - 99850-3401
13/04 - Fabiana M. Alencar da Silva - 99141-4422

   - Lucas Rodrigues Lemos - 99972-5888

PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA
Neste ano teremos novamente a nossa progra-
mação da páscoa, de acordo com o seguinte 
cronograma:
A) SEXTA-FEIRA À NOITE: dia 19/04 às 19h 
acontecerá o Culto “Culto da Paixão de Cristo”. 
O pregador será o Rev. Filipe Fontes;
B) DOMINGO DE MANHÃ: dia 21/04 às 7h, 
teremos o Culto da Ressurreição, com apresen-
tação e a celebração da Ceia do Senhor. Após 
o culto teremos um café da manhã com toda a 
igreja e (não haverá Escola Dominical às 9h). 
Pedimos a cada sociedade interna que contri-
bua com os seguintes itens (podem ser entre-
gues na secretaria da igreja com antecedência!)
UCP e UPJ: 5l iogurte, 02 pacotes de 800g de acho-
colatado, 01 manteiga grande, 2Kg de banana. 
UMP e UPA: 08 melões, 08 mamãos, 01 melan-
cia, 2k de uva e 01 requeijão. 
UPH: 10l de leite, 160 fatias de presunto, 160 
fatias de mussarela, 15l de suco.
SAF: Bolos simples, tortas salgadas, pães de 
queijo, biscoito e afi ns.
C) DOMINGO À NOITE: dia 01/04 às 19h, 
Culto ao Senhor com apresentação do musical 
de páscoa Infantil e Adulto

Vem aí dia 28/04, o tradicional Costelão no Maa-
naim. Em que teremos uma suculenta e deliciosa 
costela, acompanhada de arroz, salada, mandioca e 
ainda um delicioso pirão. Tudo isso com um inves-
timento 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 !!

Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que traba-
lharam na Ação Social do Hospital Evangélico. Foi 
uma bênção. Deus abençoe a vida de cada irmão. 
“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como 
para o Senhor, e não para os homens,” Cl. 3:23. 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 09/04 a Srª Eva Veiga, às 15h, na Rua Lindalva 
Marques Ferreira, 1650, Residêncial Novo Hori-
zonte, Casa 43. Conheça o trabalho deste minis-
tério, que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja.

COSTELÃO

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”

NOTA DE AGRADECIMENTO

VASO NOVO

Nos dias 19 a 26 de abril será a segunda via-
gem missionária do Rev. Ildemar ao Amazonas, 
no projeto CEBIPAM, numa parceria de nossa 
igreja com a IP Central de Curitiba. Vão com 
ele a sua esposa Cenilse e o Rev. Clóvis da IP de 
Rio Brilhante. Eles vão a trabalho entre os po-
vos Tikuna, Mayuruna e Cocama, para o Curso 
dos obreiros e pastores da Região do Alto Ama-
zonas e atendimento humanitário. Precisam 
levar material de atendimento, Bíblias de Estu-
dos e outros recursos. Pedimos as doações dos 
irmãos para a compra destes materiais.



Culto de louvor a Deus – Ceia do Senhor
- Prelúdio: Instrumental

1. Plantados na casa do Senhor para a sua glória
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Is.61:1-3 (todos)
- Hino: “Pastor Divino” – nº 117 - HNC
2. A soberba de Israel abertamente o acusa 
- Leitura Continuada das Escrituras: Oseias 7
- Oração de Confi ssão
- Participação Musical
- Batismo Infantil da Alícia Cavallini Marques (fi lha 
do Alan e Gláucia)
- Ceia do Senhor: Leitura: Mt.26:26-30; Hinos: “Bon-
doso Amigo” nº 159 e “Pão Celestial” 252 - HNC 
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) com a 
entrega dos Dízimos e ofertas
- Oração pelo diácono responsável
3. “Crescia a palavra de Deus ...”
- Mensagem: Série em Atos dos Apóstolos (At.6)
- Oração Pastoral - (Intercessão 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 - Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Edi e Lenice            Próximo: Jadson e Valesca

Piano - Manhã: Vitor           Piano - Noite: Lenita
Vocal - Manhã: Elsa             Vocal - Noite: Ana Paula

Mensagem: Rev. Ildemar  / Liturgia: Todos os Presbíteros
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Beijamim Bernardes / Liturgia: Arnaldo

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

Berçário I Templo: Sônia Maria - Próximo: Joice 
Berçário II: Cláudia e Marinês 
Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 ano: Érica, Carolina e Fábio
Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Elaine, Jeff erson e Munique 
Próximo: Andressa, Maria Vitória e Lorrainy
Próximo: 7 a 10 anos: José Nelvo  -  Próximo: Madalena

Manhã: Raquel                     Noite: Raquel

Segunda-feira - Tempo de  Bênção:  Rev. Wanderson
         - Líder: Eliberto
Quinta - feira - Célula dos Jovens: Rev. Wanderson
                            - Líder: Vinícius 

13 e 14/04 - Sara Nossa Terra       19 e 20/04 - Carla  
26 e 27/04 - Maria Luna             28/04 - Costelão

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 09: O Evangelho Nossa Adminis-

tração do Tempo – Parte 2
Baseado no livro “Faça Mais e Melhor”, de Tim 

Challies, Ed. Fiel.)
Texto Básico: Gn 2.15-17; 3.17-19;
Recordando Conceitos: no último estudo 

vimos que o tempo é um ativo precioso e que 
ele não nos pertence. Portanto, quando desper-
diçamos nosso tempo ou o gastamos apenas 
buscando nosso próprio interesse, fugimos do 
propósito de nossas vidas (a Glória de Deus) e 
estamos pecando contra o “Senhor do Tempo”. 
Hoje veremos como combater alguns “ladrões de 
tempo” do nosso cotidiano para evitarmos cair 
em ciladas.

 O primeiro deles e, mais óbvio, é a 
preguiça. O livro de provérbios nos ensina mui-
to sobre ela. Quando vemos o preguiçoso de Pro-
vérbios, percebemos que ele é um homem que 
não quer começar novos empreendimentos, não 
termina o que começou, não enfrenta a realida-
de. Sua vida é caótica porque sua alma é caótica 
e ele dá pouca importância às coisas que honram 
e glorificam a Deus: como trabalhar duro e fazer 
bem às pessoas. A maioria de nós tem um pouco 
dessa preguiça. O mundo de hoje oferece muitas 
desculpas para sermos improdutivos: quando 
estamos trabalhando à frente do computador 
sempre somos tentados a dar um uma olhada 
no facebook, no YouTube ou começar uma nova 
maratona de séries, o que pode nos roubar uma 
semana inteira. Talvez a preguiça seja o que nos 
impede de nos tornarmos verdadeiramente pro-
dutivos.

 O segundo ladrão é mais dissimulado 
e não tão fácil de identificar: chama-se excesso 
de ocupações. É quando você quer fazer demais 
em vez de fazer pouco com qualidade. Este é um 
ladrão sutil porque a sociedade nos julga e nos 
classifica com base em quanto estamos ocupa-
dos. De alguma maneira, acreditamos que nosso 
valor está ligado a quanto estamos ocupados. Ter 
muitas ocupações pode você se fazer bem con-
sigo mesmo e também criar a ilusão de que você 
está realizando muitas tarefas, porém é provável 
que você esteja dando uma parcela muito pe-
quena de sua atenção a muitas coisas diferentes, 

priorizando muitos itens errados, sem impor-
tância e sua produtividade é prejudicada.

 Tanto a preguiça quanto o excesso de 
ocupações constituem problemas que surgem 
de nosso interior. São defeitos em nosso caráter 
que se desenvolvem em nossas vidas. E, como 
se não fossem problemas suficientemente difí-
ceis, também enfrentamos os desafios externos. 
Deus nos criou para viver perfeitamente em um 
mundo perfeito, em que tudo funcionava para 
nos favorecer, mas, quando o homem se rebelou 
contra Deus, surgiram consequências: “maldita 
é a terra por tua causa; em fadigas obterás dela 
o sustento durante os dias de tua vida. Ela pro-
duzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva do 
campo” – Gn.3.17-18. O castigo não foi o pró-
prio trabalho, mas a dificuldade que o a-compa-
nharia. O que antes era fácil iria se tornar difícil. 
A terra que só produzia boas plantas agora seria 
um campo de batalha entre boas plantas e os 
cardos e abrolhos que ameaçariam sufocá-las.

 O que é verdade para a agricultura se 
aplica também a outros trabalhos. Toda tarefa 
terá de enfrentar esses “cardos e abrolhos”, es-
sas dificuldades que constantemente ameaçam 
a produtividade. E, até o dia de hoje, seja qual 
for nossa vocação, cada um de nós precisa lidar 
com eles e mantê-los à distância. O motorista de 
caminhão é insultado no trânsito, o médico tem 
pacientes que não aparecem para a consulta, a 
dona de casa recebe ligação informando que seu 
filho está doente na escola e precisa voltar para 
casa e por aí vai ... 

 Você quer viver de maneira que bene-
ficie as pessoas e glorifique a Deus? Então, você 
vai ter que identificar o que te impede viver 
dessa forma. Seja qual for a reposta é algo que 
precisa ser identificado e erradicado. Precisa ser 
destruído e substituído, pelo bem das pessoas e 
para a Glória de Deus. Pense Nisso!

 PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1) Se você olhar para as livrarias verá que nun-

ca houve tantos livros voltados à administração 
do tempo. Por que, mesmo assim, a sociedade é 
cada dia mais “improdutiva”? 

2) De que maneira os dois “ladrões” citados 
hoje podem interferir na vida da Igreja?


