
 Muitas vezes não en-
tendemos as obras de 

Deus. O nosso Deus é um Deus que 
age. Que muda as circunstâncias. 
Que muda o coração humano. Que 
perdoa e redime pecador. Que opera 
grandes coisas.
 Paulo e Silas estavam presos 
em Filipos. Deus mandou um terre-
moto que sacudiu a cadeia e abriu 
as portas. Os missionários não se 
valeram disso para fugirem da ca-
deia. O carcereiro acorda assustado 
e já queria tirar a própria vida su-
pondo que os presos tinham fugido. 
Mas não fugiram, pois eles não esta-
vam ali como malfeitores. Não eram 
corruptos e nem bandidos. Estavam 
a serviço de Deus na obra da Evan-
gelização. E o carcereiro lhes per-
gunta o que ele poderia fazer para 
ser salvo: “Crê no Senhor Jesus e será 
salvo tu e a tua casa”. Ele creu. Seus 
pecados foram ali mesmo perdoa-
dos. Ele levou os Evangelistas para 
a sua casa e a família também creu 
em Jesus Cristo. Logo houve grande 

alegria em seus corações por terem 
crido em Deus. A alegria do redimi-
do, do salvo.
 Amados irmãos. Estamos 
diante de mais um trabalho Evange-
lístico em nossa Igreja. Esta semana, 
terça e quarta vamos fazer um esfor-
ço evangelístico. Vamos receber o 
Grupo EMME em nossa igreja para 
uma cruzada evangelística. Na terça 
(19/11 – 19h30m) a Peça “Ponte de 
sangue” que conta da obra de Deus 
nas ações missionárias. A missão de 
Deus. Na quarta (20/11 – 19h30m) 
será o musical “Venha para a Cruz 
e relembre”, apresentando a obra de 
Cristo na Cruz pelo pecador e como 
o pecador precisa de crer no Salva-
dor para ser salvo.

@ipdourados
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É TEMPO DE EVANGELIZAR
COM O GRUPO EMME



 Estamos convocando a todos 
os membros da igreja para se envol-
verem neste projeto de Evangeliza-
ção. Você conhece muitas pessoas 
que estão longe de Deus, sem sal-
vação, perdidas e displicentes, que 
precisam de um encontro transfor-
mador com Cristo, e de serem alcan-
çadas pela graça de Deus. Lembre 
que a fé vem pelo ouvir a palavra de 
Deus. Traga os familiares, amigos e 
vizinhos para ouvirem a mensagem 
do Evangelho, pode ser sua última 
chance.
 Vamos aproveitar bem esta 
oportunidade. Peço oração por este 
trabalho, para que Deus salve vidas 
da perdição eterna. Peço que os ir-
mãos convidem e venham com seus 
convidados. Peço que nos ajudem a 
receber bem os nossos convidados 

dando-lhes preferência no auditó-
rio. Vamos nos unir em torno desta 
tarefa de evangelização.
 Além disso, o grupo estará 
fazendo evangelismo nas escolas e 
na cidade. Minha oração é que Deus 
derrame a sua graça salvadora sobre 
a vida daqueles que estarão partici-
pando deste projeto. E depois, po-
dermos ver famílias manifestando 
grande alegria por terem crido em 
Deus e por terem sido alcançadas 
pela obra de Cristo na cruz. 
 Participe desta preciosa obra. 
Nos ajude, para recebermos bem o 
Grupo EMME entre nós. Deus nos 
abençoe!

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

NOVEMBRO
UPJ - Acampamento

UMP - Retiro Espiritual
Grupo Emme

Dia de Ações de Graça

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                         DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

15 a 17/11
15 a 17/11
19 e 20/11

28/11

**
**

19h30m
**

DEZEMBRO
Cantata de Natal22/12 19h

GRUPO EMME
Esta semana estaremos recebendo em nossa 
igreja o Grupo EMME em sua Turnê pelo MS.
- Terça-feira (19/11) às 19h30m – O musical 
“Ponte de sangue”  
- Quarta-feira (20/11) às 19h30m - será o mu-
sical “Venha para a Cruz e relembre”. Imperdí-
vel. Vamos chegar mais cedo para recebermos 
os visitantes e ajudarmos nos trabalhos.

Vem aí o Dia de Ação de Graças (28/11). Os 
Grupos Familiares e toda Igreja são convidados 
a participar deste dia especial. Preparem suas 
apresentações, seus quitutes e doações como 
temos feito há alguns anos. Não fique de fora 
desta festa espiritual. 

DIA DE AÇÕES DE GRAÇAS

Acontecerá no dia 21/11, às 19h, nas depen-
dências da igreja, nossa reunião de planejamen-
to para confecção da agenda 2020. Todas as 
diretorias das sociedades internas e ministérios 
deveram comparecer com suas principais ativi-
dades para 2020 definidas.

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2020

Hoje à noite a Comissão nomeada pelo conse-
lho está na IP de Caarapó: Rev. Ildemar, Presb. 
Adair, Presb. José Nelvo, Dc. Domingos e Dc. 
Leopoldo. O objetivo é acolher aquele Campo 
como Congregação de nossa Igreja para o pró-
ximo ano. Vamos acolher com amor esta comu-
nidade em nossa família local.

VISITA AO CAMPO DE CAARAPÓ



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

ACAMPAMENTO INTERNO DA UMP

17/11- Manuela Martins Soares
18/11- Jonas Barbosa da Silva - 98403-9852
             - Rosemari A. Fonseca Zanetti - 98120-7576
19/11 - Rodolfo Leite Schwarz - 99134-4019
20/11 - Ana Laura Lima Berbert - 98483-3153
              - Cirlene Rodrigues de Menezes Flores
              - Milson Valentim Machado - 9932-7944
21/11- Andréia Ribeiro Luz Chama - 99971-7667
              - Heitor do Nascimento Ferreira
22/11 - Amanda Alba Vieira - 98170-8755
              - Augusto B. do Espírito Santos - 3428-4946
              - Valdecir A. de Faria Pereira - 99900-2050
23/11 - Carine Salomão Santos - 3422-6438
             - Jonas Hass Silva Junior - 98123-9229

Hoje pela manhã, celebrare-
mos a Ceia do Senhor. Não 
deixe de participar desse 
momento tão importante 
na vida do crente. Refl ita 
nas palavras de François 

Turretini: “Deus, para ajudar em nossa fé [...] 
insinua a verdade em nossos ouvidos e também 
por meio dos sacramentos ele o exibe para que 
seja visualizada, em alguma medida, por nossos 
olhos de modo que sua Palavra venha a ser, por 
assim dizer, visivél. Assim, por muitos sentidos ele 
deseja selar a certeza de sua graça em nossa men-
te, para que sejamos livrados das coisas sensíveis 
e terrenas para as intelígiveis e celestiais”.

CEIA DO SENHOR

CURSOS MACKENZIE EAD

O Acampamento da UPJ, iniciou nesta sexta-
-feira, dia 15, na Chacára Maanaim e encerrará 
hoje às 13h. O preletor foi Rev. Gustavo Fen-
gler, que tratou o tema “Uma Conversa Franca”, 
abordando a respeito da importância de prin-
cípios básicos que devem reger as nossas vidas 
como: a sabedoria, a obediência e a prudência, 
baseados no livro de Provérbios. Oremos pela 
a vida dos nossos pré-adolescentes e por toda 
equipe de trabalho.

A Universidade Presbiteriana Mackenzie 
agora está com Polo em nossa cidade e trou-
xe uma variedade de cursos de graduação e 
pós-graduação na modalidade a distância. A 
Escola Erasmo Braga será a Sede da Unidade, 
que fi ca na Rua João Rosa Goes, 703, Cen-
tro. As inscrições para as matrículas já estão 
abertas e podem ser realizadas através do site: 
https://www.mackenzie.br/ead/polos-presen-
ciais/mato-grosso-do-sul/dourados/. Mais in-
formações pelo telefone: 3421-5305. 

Hoje nossos jovens retornarão do acampa-
mento da UMP, que iniciou nesta sexta-feira 
dia 15. Os Jovens estavam acampando na fa-
zenda do irmão Gilmar no munícipio de Jar-
dim. Aprendendo a Palavra de Deus,  com o 
Rev. Wanderson, que abordou o tema “Come-
çando pelo amém”. Um momento muito agra-
dável, de comunhão e aprendizado. Oremos 
pelo retorno dos nossos jovens. 

Estamos reformulando a utilização das mídias 
sociais da igreja (site, página do Facebook, Ins-
tagram) e teremos uma novidade a partir de de-
zembro: o aplicativo da Igreja. Contamos com a 
colaboração de todos para divulgação e utilização 
desses meios. Você sabia, por exemplo, que todos 
os boletins, estudos dos grupos familiares e ser-
mões estão disponíveis no site da Igreja? Siga nos-
so perfi l no instagram (@ipdourados), curta nossa 
página no face (igreja presbiteriana de Dourados) 
e divulgue nossas programações e eventos!

UPJ - ACAMPAMENTO 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 19/11, o nosso irmão Samuel Morais 
Pinto, às 15h, na Rua Alvício Martins Viana, nº 
2365, Izidro Pedroso. Conheça o trabalho des-
te ministério, que tem levado consolo aos lares 
dos irmãos idosos da igreja. Participe!

Informamos que neste sábado, dia 16/11, não 
haverá atividades da UCP.

VASO NOVO

AVISO UCP

APLICATIVO E MÍDIAS SOCIAIS DA IGREJA



Saudações
Cântico: M.M.
I) Convite ao Louvor: 
 a. Oração de Louvor e Adoração
 b. Leitura Bíblica: Salmo 24.1-10
 c. Hino “A Porta da Salvação”, nº 94 HNC
II) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 2 Co. 4
 b. Momento de Confi ssão
 Piano Instrumental:

“Salvação Perfeita”, nº 150 HNC
 c. Oração Audível
III) Adoração Com os Dízimos e Ofertas
 a. Leitura Bíblica: Pv. 30.7-9
 b. Hino “Linda Melodia” nº 104 HNC
 c. Oração de Gratidão (diácono) 
IV) Cânticos (M.M.)
V) Oração com as crianças
VI) Exposição Bíblica: Atos 27
VII) Hino “Afl ição e Paz”, nº 108 HNC
VIII) Oração Pastoral 
IX) Bênção 
X) Amém Tríplice
--------------------------------------------------
• Saudação aos visitantes
• Comunicações da Semana

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

AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. 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: Adauton 
Próximo: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Eduardo e Vinicius
Recolher Dízimos: Milton e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Milton

Hoje: Flávio e Clarice                 Próximo: Reneval e Ana

Piano - Manhã: Eliane           Piano - Noite: Lenita

15 a 17/11 -Acampamento da UPJ     29/11 - Aline Espíndola

Vocal - Manhã: Elsa                       Vocal - Noite: Cenilse

23 e 24/11 -  Margarete      30/11 - UMP

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

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

Berçário I Templo: Joice
Próximo: Sonia Maria 
Berçário II: Débora e Marines 
Próximo: Deise, Roberta e Caroline 
02 a 03 anos: Karlla, Rebeca, Carolina e Fábio
Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Andressa, Lorrainy e Yasmin
Próximo: Elaine e Lívia
7 a 10 anos: Madalena
Próximo: Costa

Manhã: Lívia                           Noite: Lívia 

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
SÉRIE: GRATIDÃO

SEMANA 40: Gratidão Pelo Maior Tesouro Que 
Cristo Conquistou Para Nós.

Nenhuma bênção material presente se compara 
com o esplendor e a beleza do céu para os crentes. 
Devemos agradecer desde já por algo que Cristo já 
conquistou por nós. Ele tomou posse do céu em 
nome de todos os crentes: “Onde Jesus, como pre-
cursor, entrou por nós” – Hb. 6.20. O céu deve ser 
uma gloriosa cidade, visto que tem Deus por seu 
construtor e habitante. O Céu é a essência e a quin-
tessência de toda bem-aventurança. Lá os santos 
obterão o que desejam. Agostinho desejava poder 
ter visto três coisas antes de morrer: Roma em sua 
glória, Paulo no púlpito e Cristo na carne. Mas os 
santos terão uma visão mais excelente: verão não 
Roma, mas o céu em sua glória; verão a carne de 
Cristo, não oculta por uma corpo crucificado, mas 
glorificado. Eles “contemplarão o rei em sua beleza” 
– Isaías 33.1. Que lugar glorioso será! No céu “Deus 
será tudo em todos” – 1 Co. 15.28. Beleza para os 
olhos, música para os ouvidos, alegria para o co-
ração; e o será para o mais pobre dos santos, tanto 
quanto para o mais rico.

 Ó cristão, você que está agora em traba-
lhos pesados, talvez com as mãos no arado, você se 
sentará no trono da glória (Ap. 3.21). O mais pobre 
crente será tirado de seu trabalho cansativo e pos-
to à direita de Deus, tendo a coroa da justiça sobre 
sua cabeça. Meditem e agradeçam a Jerusalém lá do 
alto pois, ao fazê-lo, a obediência brotará em seu 
coração. Servirá de estímulo para nossos corações 
preguiçosos e nos fará “abundantes na obra de Deus, 
sabendo que, no Senhor, nosso trabalho não é vão” – 
1 Co. 15.58. O peso da glória não nos atrapalhará 
na corrida, mas nos fará correr mais rapidamente. 
Esse peso acrescentará asas ao dever. Agradecer e 
pensar sobre o céu também nos levará ao esforço 
da pureza de coração, pois apenas “os puros de cora-
ção verão a Deus” – Mt. 5.8. Apenas um olho limpo 
pode olhar para um objeto brilhante e transparen-
te. Pensar e agradecer sobre o céu será um pilar de 
suporte em tosos os nossos sofrimentos. O céu os 
reparará todos. Uma hora apenas no céu nos fará 
esquecer todas as nossas dores. O sol seca a água; 
um raio da gloriosa face de Deus secará todas as 
nossas lágrimas.  

 A eternidade nos faz pensar sobre a vida 
eterna tanto dos salvos quanto dos ímpios: “E es-

tes vão para o castigo eterno, mas os justos, para a 
vida eterna” – Mt. 25.46. A gratidão pelo céu nos faz 
lembrar que o frasco da ira de Deus sempre pingará 
sobre os maus. Quando você tiver calculado mui-
tas miríades e milhões de anos, até mesmo eras, a 
ponto de ultrapassar os limites de toda aritmética, 
a eternidade nem terá iniciado. Esta palavra, Eter-
no, estraçalha o coração. Se a árvore cai na direção 
do inferno, lá ela permanece por toda a eternida-
de. Agora, é o tempo da paciência de Deus; depois 
da morte será o tempo da paciência dos pecadores 
quando “sofrerão a vingança do fogo eterno” – Judas 
7. A alma que uma vez desembarca na praia celes-
tial deixa para trás todas as tempestades. A alma 
glorificada se banhará para sempre nos rios de delí-
cias – Salmo 16. É isso que faz o céu ser céu. “Esta-
remos sempre com o Senhor” – 1 Ts. 4.17. Agostinho 
diz: “Senhor, contento-me em sofrer quaisquer dores 
ou tormentos neste mundo, se um dia puder ver tua 
face; mas, se fosse apenas um dia, e então fosse eje-
tado do céu, seria antes agravamento da infelicida-
de. Mas esta palavra, sempre com o Senhor, é muito 
cumulativa e constrói a coroa da glória. Um estado 
de eternidade é um estado de segurança”. 

 A visão da eternidade nos fará desapegar 
das coisas presentes, que voam e logo passam. O 
que é este mundo para quem tem em vista a eter-
nidade? É tão somente a menor parte de um ponto, 
que, como diz o matemático, é apenas nada. Aquele 
que pensa sobre a eternidade desprezar os prazeres 
transitórios do pecado e deixará de invejar a pros-
peridade dos ímpios. Aqui eles se enfeitam com 
suas sedas, mas o que isso significa diante da eter-
nidade? Enquanto houver algo como a eternidade, 
Deus terá tempo suficiente para considerar todos os 
seus inimigos. 

Pense Nisso!
 
Perguntas para Reflexão

• Quantas vezes você já parou para agradecer o 
céu que Cristo já conquistou para você?

• Como isso muda nossa visão sobre a morte?

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

Vem aí o Dia de Ação de Graças (28/11). 
Prepare seu grupo e traga sua doação!!!


