
 A Igreja Presbiteriana de 
Dourados realiza na próxi-

ma semana, dos dias 01 a 04 de julho 
mais uma edição da Escola Bíblica de 
Férias (EBF). Esta programação é muito 
esperada pelas crianças e pelos pais. É 
um tempo maravilhoso de compartilhar 
a Palavra de Deus com as crianças. Este 
ano será com crianças de 4 a 10 anos de 
idade. 
 O tema da EBF deste ano é: 
“Mãos à Obra”, baseado no livro de Ne-
emias, o Construtor. Ele foi usado por 
Deus para reconstruir a cidade de Je-
rusalém, destruída pelos Babilônicos 
no ano 587 a.C.. É uma linda história, 
cheia de aventuras e dos cuidados de 
Deus com o seu povo.
 É uma grande bênção colocar 
como prioridade a evangelização e o 
discipulado de nossas crianças. E isto a 
igreja faz também através do trabalho 
na Escola Dominical e Culto Infantil, 
Escolas Bíblicas de Férias e Campanhas 
Evangelísticas, pensando nas crianças. 
A igreja é uma grande parceira das fa-
mílias na Educação cristã dos filhos. A 
criança que cresce tendo no coração a 
Palavra de Deus é uma criança alegre 
e de boas influencias. Nesse tempo em 
que os filhos são tão influenciados por 
mídias sociais e toda espécie de infor-

mação “solta”, não há melhor antídoto 
para combater essa parafernália online 
do que a Palavra de Deus no coração da 
criança. A Palavra de Deus é lâmpada 
para os nossos pés e luz para os nossos 
caminhos.
 Há mais de 100 anos que a EBF 
vem sendo um instrumento de evange-
lismo desenvolvido nas Igrejas. Aprovei-
tando as férias, desenvolve-se um pro-
grama de uma semana com as crianças 
da Igreja e redondeza. Amigos e paren-
tes. Convidados e demais interessados. 
A IP Dourados oferece um espaço pri-
vilegiado, bem no centro da cidade, bem 
apropriado para esse tipo de atividade 
com crianças. Temos quadra de esporte, 
brinquedos, salas bem acessíveis e equi-
padas e um gramado espaçoso para eles 
brincarem e interagirem. 
 A Programação da EBF consta 
de História Bíblica, história missioná-
ria, atrações especiais, fantoches, traba-
lhos manuais, esporte e lanche, etc. As 
crianças amam essas tarefas e aprendem 
com naturalidade. A EBF atrai a garota-
da para aprender a Palavra de Deus. E 
isto marca a vida delas pelo resto de seus 
dias.
 Além disso, a EBF proporciona 
às crianças da igreja condições de cres-
cer no conhecimento da Palavra de Deus 
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e de se envolverem com a obra missioná-
ria. Proporciona às crianças de fora da 
igreja condições de ouvir o evangelho 
e receber a Cristo como seu Salvador e 
Senhor. Aos pais em geral oferece con-
dições de segurança. Seus filhos estarão, 
por três horas diárias, durante quase 
uma semana, num local seguro e numa 
programação sadia para o desenvolvi-
mento de suas personalidades e que será 
de grande significado para eles. 
 A igreja está disponibilizando 
uma equipe com mais de 60 pessoas para 
esse trabalho. São membros da igreja 
que se dispõem voluntariamente para 
o serviço ao próximo de acordo com 
os dons, talentos e habilidades, além da 
alegria de trabalhar em equipe e de ser-
vir ao Senhor. 

 Assim as crianças vão crescendo 
em estatura e graça, diante de Deus e dos 
homens. Lembrando que a IP Dourados 
tem trabalhos sistemáticos com crianças 
e juniores. Toda semana: os sábados das 
14 às 16h, aos Domingos às 9h na Escola 
Dominical.
 As inscrições para a Escola Bí-
blica de Férias são feitas na secretaria 
da igreja. Maiores informações ligar 
no 3421.0381. Aproveite também para 
matricular sua família na Escola Bíbli-
ca Dominical. Não precisa ser membro 
para ser aluno da Escola Dominical. 
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos 
à casa do Senhor” (Sl.122:1) 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

JULHO
EBF

ECC - Festiva de Casais

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

01 a 04/07
20/07

13h às 17h
**

AGOSTO
UMP - IV Semana Teológica

44º ECC - Encontro de Casais

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

02 a 03/08
17 e 18/08

**
**

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - EBF

EBF 2019 - LANCHE 

Está chegando nossa Escola 
Bíblica de Férias (EBF), que 
acontecerá nos dias 01 a 04 
de julho, entre 13h30m às 
17h. O tema este ano será 
“Mãos a Obra”, que trata-
rá a Vida de Neemias. As 
vagas são limitadas e res-
tritas a crianças de 4 a 10 
anos. Será cobrada uma 
taxa no valor de R$ 30,00. 

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas 
com os organizadores ou na secretaria da igreja.

Estão abertas as inscrições para a IV Semana Teo-
lógica, que acontecerá nos dias 02 e 03/08, nas de-
pendências da igreja. O preletor será o Dr. Marcos 
Eberlin, que tratará o tema “Fomos Planejados?”, 
o qual pretente abordar como a fé e a ciência não 
são opostas entre si, podendo ambas caminharem 
juntas. As inscriçãos são limitadas e podem ser 
realizadas até o dia 29/07, pelo site: https://forms.
gle/593Xc8NB1dtRagUo9. O valor é de R$ 15,00 
por pessoa e crianças de até 10 anos não pagam, 
porem, é nessário que façam a inscrição, pois, terá 
uma programação especial para elas. O evento é 
aberto a toda a igreja não apenas para os jovens. 
Participem! 

Este ano, para evitarmos desperdício de alimen-
tos, resolvemos receber doações em dinheiro 
para quem desejar ajudar a Escola Bíblica de Fé-
rias. O dinheiro arrecadado servirá para com-
prarmos salgados e pães de queijo. Quem puder 
nos ajudar procure a Madalena ou a Crysthiany 
Renovato.

IV SEMANA TEOLÓGICA

Comunicamos que houve mudança na data de 
realização do Bazar, o qual, fi cará para o segun-
do  semestre, pois, não foi possível a realização 
do mesmo. A data ainda não está defi nida, mas 
continuaremos recebendo doações.

BAZAR MISSIONÁRIO



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

30/06 - Caio Eduardo C. Duarte - 99642-4253
- Milton Ossamu Mori - 99263-3693
 - Pedro Henrique D. V. Cardoso - 3424-2043

01/07 - Cláudia Cecília Cunha Fukuda - 99987-6146
- Ramona Leonor Postaue - 99204-2607
- Sônia Gonçalves Cardoso - 3421-9542

02/07 - Mariangela S. B. Rodrigues - 99697-8589
03/07 - Cireneu Altino da Silva Junior - 99856-4789

    - Francisco de Salles Bezerra - 99971-5727
04/07 - Eliane Marques Dolores Arnal - 99836-4726

- João Lucas da Silva Renovato
05/07 - Larissa d. Santos Moura Guerra - 99948-2610

- Rafael Bartolomeu Oviedo - 984376709
06/07  - Luis Felipe Pereira da Silva - 99919-4903

A UPA estará ven-
dendo pizzas de ca-
labresa e mussarela 
no valor de R$ 25,00 
cada, que serão en-
tregues no dia 6 de 

julho. Pedimos a ajuda dos irmãos na compra 
das pizzas. O dinheiro arrecadado será usado 
para custear o acampamento que acontecerá em 
Pontal do Paraná nos dias 10 à 13 de outubro.

A Guarda Mirim realizará 
no dia 13/07 uma Pastelada. 
Serão vendidos pastéis fri-
tos na hora e também para 
fritar em casa, no valor de 

R$2,00 cada. Local: Rua José Roberto Teixera, 
Jardim Flórida, no Seleta. Horário: 14h às 18h. 
Ingressos à venda na secretaria da igreja. 

LIVROS À VENDA

O Rev. Wanderson está em gozo de férias e re-
tornará as atividades no dia 13/07. 

AGENDA PASTORAL 

PASTELADA DA GUARDA MIRIM

PROJETO ANA
“Por este menino orava eu; e o 
Senhor me concedeu a petição 
que eu lhe fizera”. I Sm 1.27 O 
Projeto ANA tem por objetivo 
principal conscientizar, desper-
tar e estimular as auxiliadoras 
presbiterianas a orar individual 
e diariamente por seus filhos de 

oração. Mãe, ore por seu filho! Se você não conhe-
ce este projeto venha e participe conosco. Terças-
-feiras às19h, na igreja.

o Sínodo de Mato Grosso do Sul (S.M.S) estará 
reunido nos dias 12 e 13 de Julho nas dependên-
cias da Igreja Presbiteriana do Bairro Amambaí, 
em Campo Grande. Rev. Ildemar participará da 
reunião juntamente com os demais representan-
tes do PRDO. 

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos fi lhos, terça-feira dia 02/07 
às 19h30m na igreja. Assuma o Compromisso de 
juntamente, com outros pais,orar por sua família 
e lembre- se: “Se não orarmos por nossos fi lhos, 
quem há de fazê-lo?”

Comunicamos que devido as programações da 
Escola Bíblica de Férias, no próximo sábado, dia 
06/07, não haverá atividades da UCP. 

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos
os diáconos para a reunião mensal, que ocorrerá 
nesta terça-feira, dia 02/07 às 19h30m, nas de-
pendências da igreja.

Informamos que estão à venda livros com temas 
variados da editora Monergismo. Eles estarão dis-
poníveis no balção de informações para os irmãos 
que tiverem interesse de adquiri-los.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO S.M.S

PROJETO JÓ

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL

VENDA DE PIZZAS DA UPA

UCP - AVISOS



I. Préludio instrumental
II. Saudações à Igreja
III. Cântico (M.M.)
IV. Adoração
 *Oração de adoração
 *Leitura bíblica Sl 92
 *Hino nº 03 A Igreja em Adoração 
V. Contrição
 * Leitura continuada da Bíblia: 1ª Co 3
 * Hino “Perdão”  nº 71 HCN (ao som 
do piano)
 * Oração silenciosa, quebra do silêncio 
pela oração do liturgista 
VI. Entrega de dízimos e ofertas
 * Leitura Bíblica de 2ª Coríntios 9:6-7
 * Hino “Ações de Graças” nº 61 HCN
 * Oração de consagração dos dízimos e 
ofertas 
VII. Louvor e Adoraçaõ (M.M.)
VIII. Edifi cação
 *Mensagem da palavra de Deus: “Mar-
cas de um Servo Fiel” (Atos 14 )
 * Oração pastoral
 * Benção Apostólica 
 * Amém Tríplice 
• Apresentação dos Visitantes;
• Comunicações da Semana;
IX. Poslúdio Instrumental

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

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

Hoje: Flávio e Clarice               Próximo: Milton e Mary

Piano - Manhã: Vitor           Piano - Noite: Lenita 
Vocal - Manhã: Elsa              Vocal - Noite: Rev. Balbino

Mensagem: Rev. Evandro  /  Liturgia: Presb. Eliberto
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. José Nelvo

Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Arnaldo
RÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Carlos

Berçário I Templo: Sônia    - Próximo: Joice
Berçário II: Deise, Caroline e Roberta 
Próximo: Débora e Marinês
02 a 03 ano: Karlla, Ana Laura e Rebeca
Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Andressa e Meire 
Próximo: Cláudia e Lorrainy
7 a 10 anos: José Nelvo
Próximo: Maria Madalena  

Manhã: Vitor                         Noite: Vitor

Segunda-feira -Tempo de Graça: Rev. Evandro 
                           - Líder: Francisco Salles 19 à 20/07 -  Igreja Novo Olhar               26 e 27/07 - UPA

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
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”                                                                             2º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO AOS DE CASA 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 20: A Arma da Oração na Evangelização
Texto Básico: João 15.1-17.
Introdução: A vida é uma guerra. Quando 

Paulo chegou ao fim de sua vida ele disse “... com-
bati o bom combate, completei a carreira, guardei 
a fé” – 2Tm. 4.7. Para Paulo, toda a vida era uma 
guerra, embora ele tenha usado outras imagens, 
como agricultura e família. A vida é uma guerra 
porque, para manter a nossa fé e nos apoderar-
mos da vida eterna, estamos em constante luta. 
Muitas pessoas, porém, não creem nisso em seus 
corações. Como estão voltadas para as coisas ma-
teriais e ignoram o mundo espiritual, acreditam 
que estamos em paz e não em guerra. Enquanto 
não entendermos a gravidade dessa “guerra”, não 
oraremos como devemos. Nem sequer saberemos 
o que é oração. Em Efésios 6.17-18, Paulo faz a 
conexão entre a vida de guerra e a oração: “Tomai 
também o capacete da salvação e a espada do Es-
pírito, que é a palavra de Deus; com toda oração e 
súplica, orando em todo tempo no Espírito e para 
isto vigiando com toda perseverança e súplica por 
todos os santos e façam tudo isso orando a Deus 
e pedindo ajuda dele.” Vejam que interessante, é 
como se Paulo dissesse: “vocês vão controlar a es-
pada da palavra por meio da oração”. A oração é a 
comunicação com o quartel por meio do qual as 
armas de guerra são distribuídas de acordo com a 
vontade de Deus. Essa é a conexão entre as armas 
e a oração em Efésios 6: a oração é para a guerra.

MISSÕES SÃO UM CAMPO DE BATALHA
PARA A ORAÇÃO!

Essa associação entre oração e missões pode 
ser vista em João 15.16: “não fostes vós que me 
escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a 
vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o 
vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto 
pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda”. 
A lógica dessa sentença é decisiva. Por que o Pai 
dará aos discípulos o que eles pedirem em nome 
de Jesus? Resposta: porque eles foram enviados 
para produzir frutos. A razão de o Pai dar aos dis-
cípulos o instrumento da oração é porque Jesus 
havia lhes dado uma missão. Na realidade, a gra-
mática de João 15.16 implica que a razão de jesus 
ter dado a eles uma missão é que estivessem ha-
bilitados a usar o poder da oração. Essa é apenas 
outra maneira de dizer que a oração é um apare-

lho comunicador no campo de batalha. Deus o 
projetou e o entregou a nós para o usarmos em 
uma missão. Você pode dizer que a missão é “dar 
fruto” ou “libertar cativos”. O objetivo permanece 
o mesmo: a oração é designada para estender o 
reino em território inimigo infrutífero.

Provavelmente a principal razão por que a ora-
ção não funciona direito nas mãos dos crentes é 
que tentamos converter um comunicador criado 
para ser usado no campo de batalha em um apa-
relho doméstico. Enquanto você não reconhecer 
que a vida é uma guerra espiritual, não saberá 
para que serve a oração. Ela deve ser usada para 
cumprir uma “missão de guerra”. É como se o co-
mandante no campo (Jesus) chamasse as tropas, 
desse a elas uma missão decisiva (produzir fru-
tos), entregasse a cada uma delas um transmissor 
codificado com a frequência do quartel general e 
dissesse: “companheiros, o general tem uma mis-
são para vocês. Seu objetivo é vê-la executada. 
Para essa finalidade, autorizou-me a dar a cada 
um de vocês um acesso pessoal a ele por meio des-
ses comunicadores. Se vocês permanecerem leais à 
missão e buscarem primeiramente a vitória, ele es-
tará sempre atento ao seu comunicador, para dar-
-lhes conselho tático e mandar reforço aéreo quan-
do precisarem”. Mas o que milhões de cristãos tem 
feito? Temos deixado de crer que estamos numa 
guerra. Não há urgência, atenção e vigilância. 
Nenhum plano estratégico. Apenas uma paz cô-
moda e prosperidade. E o que fazemos com os 
comunicadores (a oração)? Tentamos instalá-los 
em nossas residências, casas de campo ou praia, 
barcos e carros, para servirem como comunica-
dores internos – não para serem usados como po-
der de fogo para um conflito contra um inimigo 
mortal, mas para obter mais conforto em nosso 
aconchego. Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• De que forma eu posso conciliar o fato da vida 

“ser uma guerra” com a alegria de servir a Cristo?
• A parte final de João 15.16 me dá garantias 

de que todas as minhas orações serão atendidas?
• Qual tem sido a principal finalidade de suas 

orações? Elas têm sido usadas para a “guerra” ou 
para seu conforto?


