
 No dia 27 de maio de 1951, 
quando a Igreja Presbiteriana 

de Dourados foi organizada, o Rev. Fran-
cisco Pereira Alves, que era o presiden-
te do Presbitério Oeste de Minas, pregou 
uma mensagem encorajadora aos irmãos 
da igreja nascente, com o tema “Uma igre-
ja Progressista”, baseado no texto acima de 
At.6:7. 
 Embora esse tema hoje, “uma igre-
ja progressista”, tenha outras conotações 
teológicas, que não se afinam com o Pro-
testantismo Clássico, podemos entender 
o encorajamento do preletor como se fa-
lando de “Uma Igreja Atuante”. Uma igreja 
sempre avançando em sua função de sal da 
terra e luz do mundo em sua geração, e que 
as portas do inferno não prevalecem con-
tra ela.
 A Igreja Presbiteriana de Doura-
dos é uma igreja assim. Sempre atuante e 
avançando em sua função de testemunha 
de Cristo. Uma igreja alegre e bíblica. Uma 
igreja parceira de suas instituições. Uma 
igreja atuante na cidade, tanto na esfera 
social como espiritual e fervorosa na co-
munhão e na adoração.
 Uma igreja atuante indica que a 
sua membresia é composta de pessoas atu-
antes. Homens, mulheres, jovens e crian-
ças remidos pelo sangue de Cristo e sal-
vos para o serviço do Senhor. Assim, uma 

igreja atuante tem um corpo composto de 
irmãos:
1. Fervorosos na Comunhão
 Numa igreja atuante seus mem-
bros são assíduos aos trabalhos da igreja. 
Frequentam os cultos como prioridade de 
vida, fé e devoção a Deus; fervorosos no 
estudo da Palavra de Deus e frequentes na 
Escola Dominical aprendendo o discipula-
do Cristão.
2. Fervorosos e atuantes na oração 

Numa igreja atuante seus mem-
bros são fervorosos na oração. Na oração 
coletiva, nos reunimos de segunda a sexta 
pelas manhãs, as mães e os pais se reúnem 
em oração nas terças à noite e os jovens nas 
sextas. Além de orações coletivas os mem-
bros são fervorosos em suas orações par-
ticulares, onde são fortalecidos na graça e 
no poder do Espírito Santo. Oramos pela 
consumação do reino, pela nossa Pátria e 
pelos missionários.
3. Fervorosos e atuantes na generosidade

Numa igreja atuante seus mem-
bros são prontos a compartilhar a neces-
sidade dos santos. As campanhas realiza-
das pela igreja encontram ecos no coração 
dos membros. Nossos lares são generosos 
e abençoados. As campanhas do agasalho, 
dos projetos missionários, dos projetos 
da SAF, etc. todas são acolhidas e, em sua 
abundância, refletem as bênçãos de Deus 
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“Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos” – At.6:7



em nossos lares e em nossos corações.
4. Fervorosos na ação missionária 
 Numa igreja atuante é sempre 
proclamada a Palavra de Deus. As mis-
sões jamais são esquecidas. É uma igreja 
que participa da Missão de Deus na terra, 
como cooperadores e filhos amados. Cada 
membro se vê como um missionário e uma 
testemunha de Cristo na terra. Assim, nos-
sas escolas têm missionários, o comércio 
tem missionários, as Instituições públicas 
têm missionários, os bairros e centro tem 
missionários. Além disso é uma igreja que 
sustenta missionários em lugares distantes 
e ora por eles fervorosamente.
5. Fervorosos na Contribuição 
 Numa igreja atuante seus membros 
são dizimistas e ofertantes. A obra de Deus 
é sustentada pela fidelidade das pessoas 
que Deus salvou e separou para a seu ser-
viço. Não vivemos para nós mesmos. Não 

trabalhamos de forma egoísta. Não traba-
lhamos com displicência e nem com ex-
ploração, mas servirmos a Deus em nossa 
vocação. Assim contribuímos com o nosso 
país terreno e investimos na obra de Deus 
neste tempo de peregrinação, dando o me-
lhor de nós.
 A Igreja Presbiteriana de Dourados 
é uma igreja que se mantem fiel aos princí-
pios da Palavra de Deus. Acolhedora. Bíbli-
ca. Hospitaleira. Fraterna. Atuante em sua 
geração. Fervorosa em suas ações. Submis-
sa à vontade de Deus. Sadia na fé, no amor 
e na esperança.
 Uma igreja atuante. Deus nos ajude 
a continuarmos firmes em sua obra, até que 
Jesus venha e consuma o seu glorioso reino.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MAIO
Aniversário da Igreja

Jantar do Dia dos Namorados

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

24 a 26/05
12/06

**
20h

JUNHO
SAF - Bazar Missionário

Conferência Fiel de Jovens

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

15/06
20 a 23/06

**
**

Está acontecendo neste final de semana, a come-
moração dos 68 anos de organização Eclesiástica 
de nossa Igreja, com uma série de conferências 
com o Rev. Ludgero Bonilha Morais de Belo Ho-
rizonte. 
Programação:
Sexta-feira: 24/05 - Culto de abertura as 19h30m
Sábado: 25/05 - Culto de gratidão às 19h30m
Domingo: 26/05 - Escola Dominical às 9h
Após a EBD teremos um delicioso almoço. Os 
convites já estão à venda, no valor de R$ 10,00 e 
crianças até 7 anos não pagam. Adquira seu in-
gresso na secretaria da igreja ou com a diaconia.
- Culto de encerramento: 19h
Convidamos a todos para este momento especial 
de aniversário de nossa igreja.

ANIVERSÁRIO DA IGREJA

CURSO DE NOIVOS

JANTAR DO DIA DOS NAMORADOS
No dia 12 de junho, o Ministério de Casais promo-
verá o Jantar do Dia dos Namorados, que ocorrerá às 
20h no Salão Social da Igreja. Valor é de R$ 100,00 
por casal. Aos interessados em participar, poderá 
deixar o nome e efetuar o pagamento na secretaria da 
igreja ou com a Líbia (99971-5111) e Nelvo (99971-
0404).Vagas limitadas!

OFERTAS “FIEL DE JOVENS”

NOTA DE AGRADECIMENTO

Uma comissão liderada pelo Dc. Jander, estará ven-
dendo pizzas no valor de R$ 15,00 a unidade, que 
serão entregues no dia 09/06. Pedimos o auxílo dos 
irmãos para contribuirem conosco. A verba arrecada-
da, será utilizada para suprir despesas dos jovens que 
participarão da Conferência Fiel de Jovens 2019. 

Nossa igreja manifesta gratidão a Deus pela vida do 
Rev. Ludgero Bonilha  que esteve conosco pregando 
neste momento especial de comemoração dos 68 anos 
de  Organização Eclesiástica de nossa igreja. Rogamos 
as bênçãos de Deus sobre o seu ministério e sua família.

Informamos que estão abertas as inscrições 
para o Curso de Noivos. Os interessados devem 
procurar a secretaria da igreja. 



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

26/05 - Clarice A.  Coutinho de Rezende - 99941-6269
 - Gilberto Nelvo de Moura - 99996-5833

          - Ivo Antônio de Mello Nogueira - 99971-4717
28/05 - Emídio de Paula Bezerra Neto - 3490-1082

- Jorge Emílio Arendt - 98174-8831
- Pedro Teixeira de Oliveira - 3424-4092

              - Priscila Jorge Bispo - 99675-7124
29/05 - Dalva Braga de Almeida - 3422-1829
               - Fabiana Servignini Pegoraro - 981034716
30/05 - Ana Lucia Almeida Bezerra - 99971-6324
31/05 - Genira dos Santos Feitosa - 999743941
01/06 - Marcelo Barreto Veríssimo - 99828-2421
             - Mário Enami - 99960-0709

A diretoria da mocidade está fechando a lista de 
nomes para Conferência Fiel de Jovens 2019. O 
congresso tratará sobre o tema “O Grande Rei”, que 
será realizados nos dias 20 á 23/06 em Poços de 
Caldas - MG. Se você tem interesse em participar 
ou ajudar algum jovem financeiramente, procure 
algum representante da diretoria da mocidade. 

Comunicamos os irmãos que estamos recebendo as do-
ações para o Bazar Missionário. Aqueles  que tiverem seus 
donativos (roupas, sapatos, agasalhos,  roupas de cama, 
utensílios entre outros) podem entregar na secretaria da 
igreja. Mais informaçõe com a Cláucia  (99291-5926) .

CONFERÊNCIA FIEL DE JOVENSSAF - BAZAR MISSIONÁRIO

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-fei-
ra dia 21/05, a Srª Délcia Gonçalves, às 15h, na 
Rua João Vicente Ferreira, nº 6370, Jardim Ma-
racanã. Conheça o trabalho deste ministério, 
que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja. Participe!

CAMPANHA DO AGASALHO 
Ajude a aquecer uma família no inverno des-
se ano.Nossa meta é ajudar famílias carentes 
de nossa cidade, para isso, estaremos receben-
do até junho, doa ões de: cobertores, lençóis, 
agasalhos, casacos, roupas e calçados em geral. 
A caixa para doação encontra-se na saída do 
templo.“Mais bem-aventurado é dar do que re-
ceber”. At 20.35

Convidamos as mulheres para participar da 
reunião departamental, que ocorrerá no dia 
31/05 às 19h30m, na residência da irmã Zule-
ne Alves da Silva, que fi ca na Rua Palmeiras, nº 
87, Jardim São Pedro. A reunião será conjunta 
com os dois departamentos da SAF. Ore, divul-
gue e participe em nome do Senhor Jesus.

No próximo Domingo, teremos a Ceia do Se-
nhor. Devemos nos preparar examinando os 
nossos corações quanto aos nossos pecados e 
necessidades, perdoando a quem devemos per-
doar. “Isto é o meu corpo oferecido por vós; fazei 
isto em memória de mim.” Lc 22.19b

Faleceu no início da noite do dia 22/05, aos 84 
anos o Rev. Rubens Francisco Carneiro, avô do 
nosso irmão Alisson Carneiro. Rubens era pastor 
jubilado pela Igreja Presbiteriana Independente, 
trabalhou no evangelismo indígena nas regiões de 
Iguatemi e Dourados. Pedimos as orações de toda 
a Igreja pela família enlutada. 

Nos dias 30/08 a 
01/09, acontecerá 
na Igreja Presbite-
riana de Cuiabá o 
Encontro Regional 
de SAFs, que terá 
como tema “Orai 
sem Cessar”. A taxa 
de inscrição é de R$ 

200,00 com alimentação inclusa. O valor pode 
ser dividido em até duas vezes, entre o mês de 
junho e julho. A hospedagem custará R$ 130,00 
por pessoa. Em breve mais informações sobre 
o trasporte. As inscrições podem ser feitas pelo 
site: //goo.gl/forms/hq6pZh3ZOkgEleQf2  

SAF - REUNIÃO DEPARTAMENTAL

SAF - ENCONTRO REGIONAL

VASO NOVO

NOTA DE FALECIMENTO

CEIA DO SENHOR



Culto de gratidão pelos 68 anos da Igreja 
 At. 9:31 – A Igreja na verdade tinha paz...

- Prelúdio: Coral da Igreja 
I. Adorai a Deus na Beleza da sua Santidade
- Oração de louvor a Deus pelos 68 anos da igreja
- Hino: “Exaltação e Louvor” - n.39 HNC
- Leitura: At.4:23-31 (uníssono)
- Cânticos de Louvor (ML) 

II. Deus, ama o seu povo e o chama ao arrependimento
- Leitura continuada das Escrituras: Os.12
- Oração de confi ssão de pecados
- Hino: “Gratidão” – n.62 HNC - Dediquemos ao Se-
nhor os nossos Dízimos e ofertas
- Oração de gratidão (diácono)
- Participação do Coral da Igreja 
- Oração com as crianças

III. Prega a Palavra...
 - Mensagem: Rev. Ludgero Bonilha Morais 
- Hino: “Fortalece a tua Igreja” n.299 HNC 
- Oração Pastoral - gratidão a Deus  
- Benção Apostólica
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana
- Confraternização no Salão de Eventos da Igreja

PROGRAMA DO CULTO

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES

AGENDA MAANAIM

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

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

Hoje: Mary e Milton                Próximo:  Reneval e Ana

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

Mensagem: Rev. Ludgero / Liturgia:  Presb. Rogério
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Todos os Presbíteros 

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

Berçário I Templo: Joice - Próximo: Sônia Maria
Berçário II: Cláudia e Marinêse
Próximo:  Zelma e Jivanete
02 a 03 ano: Érica, Carolina e Fábio
Próximo: Karlla, Ana Laura e Rebeca
4 a 6 anos: Cláudia, Jeff erson e Munique
Próximo: Elaine, Jeff erson e Munique
Próximo: 7 a 10 anos: Nelvo  - Próximo: Lucas Luiz 

Manhã: Rodolfo               Noite: Rodolfo

Segunda-feira -Tempo de Bênção: Rev. Ildemar
                            - Líder: Eliberto
                            - Tempo de Planos: Rev. Evandro
        - Líder: Adauton

01/06 - Fábio Ribas          08/06 - Reneval       
15/06 - UPJ                       19 à 20/06 -  Igreja Novo Olhar  

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 – 3424-1861 / 99863-4147
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 15: Pregando o Evangelho sem 

medo.
Texto Básico: 1 Co. 1. 18-25
Introdução: A “Semana 14” encerrou nossa 

série de estudos sobre o poder transformador 
do evangelho em nossas famílias, concluindo 
nosso mês de maio. Continuaremos, agora, 
tratando do evangelho e suas implicações 
para nossas vidas e, consequentemente, para 
a vida da Igreja.

Só pode proclamar o verdadeiro evangelho 
a-quele crente que entende sua nova identi-
dade em Cristo. Como disse Ronaldo Lidório 
“há uma significativa correlação entre quem 
somos em Cristo Jesus (nossa identidade) e o 
que somos chamados a fazer (nossa missão)”. 
Quando lemos 1 Pe 2.9, vemos esta verdade. 

• Quem somos. “Vós, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 
proprieda-de exclusiva de Deus ...” 

• Nossa Missão. “A fim de proclamar as vir-
tudes daquele que os chamou das trevas para 
a sua maravilhosa luz”.

Um dos grandes obstáculos que os crentes 
en-frentam hoje em dia para o anúncio do 
evangelho é que eles mesmos não tem certeza 
de quem são. Quando temos noção de nosso 
estado antes de Cristo, nossa motivação e co-
ragem para compartilhar o evangelho cresce 
na mesma proporção. Afinal de contas, quem 
teria vergonha de testemunhar que foi salvo 
da morte?

Nosso problema é que, nesse anúncio do 
evangelho, muitas vezes estamos mais preo-
cupados em agradar nossos contemporâneos 
do que necessariamente expor sua verdade e 
seu conteúdo. Paulo tinha todos os motivos 
para “se envergonhar” da mensagem salvado-
ra, pois o mundo que o rodeava era encan-
tado com filosofia e sinais: “porque os judeus 
pedem sinais e os gregos buscam sabedoria” 
– I Co. 1.22. Mas ele não se preocupava em 
enquadrar o evangelho de acordo com as ca-
tegorias dos ouvintes. Muito pelo contrário, 
ele sabia que suas palavras seriam motivo de 
escândalo e consideradas loucura por mui-
tos: “mas nós pregamos o Cristo crucificado, 
escândalo para os judeus e loucura para os 

gentios”. Essa postura deixa uma grande li-
ção para nós. Frequentemente nos sentimos 
intimidados para compartilhar o evangelho 
porque não temos a cultura de professor uni-
versitário, os argumentos de um filósofo ou 
a mente lógica de um matemático. Aí faze-
mos duas opções equivocadas: a primeira, e 
pior, é deixar de falar por medo, sentindo-se 
incapaz de falar com “gente grande”. A se-
gunda é tentar “diluir” o evangelho nessas ca-
tegorias humanas a fim de que ele seja mais 
“digerível” pelos ouvintes e, de tão adaptado, 
ele acaba perdendo a essência. É óbvio que 
devemos ser educados e procurar nos fazer 
compreender aos ouvintes, mas é preciso to-
mar cuidado para que pequenos ajustes de 
comunicação não se transformem em esva-
ziamento da mensagem da Cruz. 

Paulo nos deixa uma lição importante: 
qualquer pessoa, de qualquer idade, em qual-
quer classe social tem a mesma necessidade e 
deve ouvir a mesma mensagem: A Cruz de 
Cristo. Se não aceitar, será indesculpável no 
dia do juízo, pois o evangelho também é ins-
trumento de condenação. Não tenha medo 
da oposição. Pois a mensagem da Cruz vai 
sofrer resistência da filosofia e cultura de 
nossos dias, pois ela declara que todos devem 
se render ao senhorio de Cristo. Devemos se-
guir o exemplo de Paulo, evitando qualquer 
tentação de conformar nosso evangelho às 
tendências do momento ou aos desejos de 
homens carnais. Não temos esse direito. 

Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• “Um dos grandes obstáculos que os cren-

tes en-frentam hoje em dia para o anúncio do 
evange-lho é que eles mesmos não tem certeza 
de quem são.” Que tipo de pessoas se enqua-
drariam nesta categoria?

• “A fim de proclamar as virtudes daquele que 
os chamou das trevas para a sua maravilhosa 
luz”. Comparando nossas ações com essa se-
gunda parte do versículo, que tipo de equívo-
co cometemos no anúncio do evangelho?


