
 ODia Mundial de Ação 
de Graças é quinta-fei-

ra, dia 28 de novembro. Este É um 
dia só para agradecer.  Isto mesmo, 
um dia oficialmente reconhecido 
como Dia de Gratidão. 
  O “Dia Mundial de Ação de 
graças” tem uma linda história. 
Conta que em, 1620, saindo da 
Inglaterra, o navio “Mayflower”,
levando a bordo muitas famílias 
Inglesas. São peregrinos purita-
nos que, fugindo da perseguição 
religiosa, vão buscar a terra da li-
berdade. Chegando ao continente 
americano, fundam treze colônias 
agrícolas, que são a semente e raiz 
dos Estados Unidos da América 
do Norte. Este navio leva sonhos e 
venturas. 
 No outono de 1621, tiveram 
uma colheita tão abençoada quanto 
farta. Emocionados e sinceramente 
agradecidos, reuniram os melhores 
frutos da terra, e convidaram os 
índios, que os ajudaram, para jun-
tos celebrarem uma grande festa de 
louvor e gratidão a Deus. Nascia o 

“Thanksgiving Day”, “Dia de Ação 
de Graças”, celebrado até hoje nos 
Estados Unidos, na quarta quinta-
-feira de novembro.
 Hoje, são muitas as comu-
nidades que, como num grande 
coro universal de gratidão a Deus, 
celebram o Dia de Ação de Graças 
neste dia. Gente de todos os credos 
e de todos os povos faz isto com 
alegria. Reúnem famílias, funcio-
nários, igrejas e fazem momentos 
especiais de gratidão a Deus. Uma 
oportunidade para você fazer uma 
refeição em sua casa e convidar 
pessoas que lhe ajudaram em sua 
jornada durante este ano que se 
passou. Em tudo e por tudo deve-
mos dar graças a Deus! 
 Na quinta-feira próxima, 
28/11, teremos um dia só para agra-
decermos a Deus. Em nossa igreja 
começaremos pela manhã com um 
café da manhã oferecido pela igre-
ja ao comércio em volta da quadra 
da igreja, com os funcionários da 
igreja e outros convidados. Este 
café será servido pelos oficiais as 
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7h15m. Durante todo o dia a igreja 
ficará aberta para orações e gra-
tidão a Deus. Passando próximo à 
igreja entre e agradeça, a igreja es-
tará aberta a toda a comunidade. A 
noite Culto de Gratidão (19h30m) 
com a participação de todos os 
grupos familiares, agradecendo a 
Deus pelos idosos, as crianças, os 
jovens, adolescentes e pré-adoles-
cente, adulto, oficiais da igreja, au-
toridades da cidade, missionários 
etc. Durante o culto teremos do-
ação de alimentos não perecíveis 
para serem doados pelos diáconos 
a Instituições filantrópicas e encer-
raremos com uma deliciosa “ceia 
da gratidão” para todos os pre-
sentes, apreciando nossa culinária 
doméstica (cada família preparará 
um prato especial da culinária do 

lar), fruto de nossas mãos, que ex-
pressam a gratidão a Deus pelo pão 
de cada dia que Ele nos tem dado 
em abundância. Toda Igreja deve 
participar com alegria e gratidão.
 Seja uma pessoa grata: um 
marido grato, uma esposa grata, 
um filho grato, um trabalhador 
grato, um crente grato, um funcio-
nário grato, um patrão grato! “Em 
tudo dai graças”! Enquanto agrade-
cemos nos fortalecemos espiritual-
mente! Se você quer viver uma vida 
alegre, feliz, aprenda a agradecer! 
Como é bom viver ao lado de al-
guém grato! As pessoas gratas são 
mais felizes e saudáveis. Viva uma 
vida de gratidão!

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
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28/11 **
DEZEMBRO

Cantata de Natal
Culto da Vigília

22/12
31/12

19h
21h

Atenção Sociedades Internas e Ministérios! Os 
relatórios de atividades referentes ao ano de 
2019, deverão ser entregues até o dia 15/12, na 
secretaria da igreja.

No próximo domindo, dia 01/12, o Rev. Ilde-
mar estará pregando na IP de Fátima do Sul, por 
ocasião de aniversário desta igreja, cumprindo a 
agenda do Presbitério de Dourados (PRDO).

Esta semana, dia 28/11 (quinta-feira), come-
memore-se o Dia de Ação de Graças. Como de 
costume, faremos um Culto de Gratidão a Deus, 
às 19h, aqui na igreja. 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

O Pastor convoca todos os membros do Con-
selho para reunião nesta terça-feira, dia 26/11, 
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 11h30m da Terça.

REUNIÃO DO CONSELHO

NOMEAÇÕES PARA 2020

AGENDA PASTORAL

O Conselho está trabalhando as nomeações 
para os trabalhos da igreja em 2020. Conta com 
a disposição de todos os membros para a obra 
do Senhor. Se algum irmão tem disposição de 
servir ao Senhor em alguma função da igreja 
favor dar seu nome no balcão de informações, 
na entrada do templo, ou procurar algum dos 
presbíteros ou pastores.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



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

CULTO DA VIGÍLIA

27/11 - Mariana Franco Zanetti
29/11 - Maria do Socorro G. Franco - 99931-4144
30/11 - Josimar Lima Verde da Silva - 999040793

    - Mirian Bras de Araujo P. - 98140-7302

CURSOS MACKENZIE EAD

CEIA DO SENHOR
A diretoria da UPJ gostaria de agradecer de 
coração a todos os que ajudaram de alguma 
forma o acampamento, na cozinha, nas brin-
cadeiras, no louvor, fazendo doações e ora-
ções. O acampamento foi muito edifi cante e 
agradável, tudo para honra e glória de Deus!

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. 

No dia 31 de dezembro, teremos o culto 
da vigília, oportunidade de agradecermos a 
Deus as bênçãos recebidas em 2019 e de pe-
dir as bênçãos de Deus para o novo ano. O 
culto começará às 21h e teremos a posse das 
diretorias, nomeações do Conselho e uma 
Confraternização com os membros para de-
sejarmos um feliz ano novo a todos. Em bre-
ve divulgaremos maiores informações sobre 
a Ceia de Ano Novo.

Estamos reformulando a utilização das mídias 
sociais da igreja (site, página do Facebook, 
Instagram) e teremos uma novidade a partir 
de dezembro: o aplicativo da Igreja. Contamos 
com a colaboração de todos para divulgação e 
utilização desses meios. Você sabia, por exem-
plo, que todos os boletins, estudos dos grupos 
familiares e sermões estão disponíveis no site 
da Igreja? Siga nosso perfi l no instagram (@
ipdourados), curta nossa página no face (igre-
ja presbiteriana de Dourados) e divulgue nos-
sas programações e eventos!

NOTA DE AGRADECIMENTO
No próximo domingo a noite celebraremos a 
Ceia do Senhor. Não deixe de participar desse 
momento tão importante na vida do crente. Re-
fl ita nas palavras de François Turretini: “Deus, 
para ajudar em nossa fé [...] insinua a verdade 
em nossos ouvidos e também por meio dos sacra-
mentos 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 cer-
teza de sua graça em nossa mente, para que seja-
mos livrados das coisas sensíveis e terrenas para 
as intelígiveis e celestiais”.

Atenção SAF,  dia 29/11, acontecerá a ultima 
Reunião Departamental, na casa da irmã Ana 
Luiza, que fi ca na Rua Ediberto Celestino de 
Oliveira, nº 3135, Vila Planalto. Nos encontra-
remos às 19h na igreja, todas estão convocadas!

O presidente da UPH, convoca todos os sócios 
para uma reunião que acontecerá hoje (24/11),
após a Escola Bíblica Dominical. É importan-
tíssimo a presença de todos, a reunião será 
para eleger a nova diretoria para o ano de 
2020. Contamos com sua presença!

O Natal de 2019 está próximo, 
e o nosso CADA DIA de Natal 
já está disponível, com mensa-
gens maravilhosas. Cada família 
ganhará um exemplar, que será 
entregue pelos Diáconos, após o 

culto. Lembrando que é um material evangelís-
tico, se os irmãos desejarem adquirir unidades 
extras, para presentear amigos e família, será 
possível comprá-los pelo valor de R$ 3,00 cada
(adquirindo mais que 4 sai por R$ 2,50 cada).

CONVOCAÇÃO UPH

CADA DIA DE NATAL

APLICATIVO E MÍDIAS SOCIAIS DA IGREJA

 SAF - REUNIÃO DEPARTAMENTAL



Saudações
Cântico: M.M.
I) Convite ao Louvor: 
 a. Oração de Louvor e Adoração
 b. Leitura Bíblica: 1 Co. 1.18-25
 c. Hino “Louvor e Glória”, nº 47 HNC
II) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 2 Co. 5
 b. Momento de Confi ssão
 Piano Instrumental:

“O Filho Perdido”, nº 210 HNC
 c. Oração Audível
III) Adoração Com os Dízimos e Ofertas
 a. Leitura Bíblica: 2ª Co. 9.6-15
 b. Hino “Segurança e Alegria” nº 144 HNC
 c. Oração de Gratidão (diácono) 
IV) Cânticos (M.M.)
V) Oração com as crianças
VI) Exposição Bíblica: Atos 28
VII) Hino “Salvação Perfeita”, nº 150 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. Ildemar
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar  / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Eduardo e Vinicius
Recolher Dízimos: Milton e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Milton
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wandemburgo
Suco: Gilson e Edson
Recolher Dízimos: Valter e Wandemburgo
Agradecimento pelos Dízimos: Wandemburgo

Hoje: Reneval e Ana                    Próximo: Nelvo e Líbia

Piano - Manhã: Vitor             Piano - Noite: Lenita

29/11 - Aline Espíndola                03 e 05/12 - Erasmo Braga

Vocal - Manhã: Elsa                       Vocal - Noite: Rev. Balbino

30/11 - UMP                   07/12 - Escola Augustinho

Mensagem: Rev. Wanderson /   Liturgia: Presb. Rogério 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Evandro / Liturgia: Todos os Presb.

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

Berçário I Templo: Sonia Maria 
Próximo: 
Berçário II: Deise, Roberta e Caroline 
Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 anos: Th ais e Karine
Próximo: Karlla, Rebeca, Carolina e Fábio 
4 a 6 anos: Elaine e Lívia
Próximo: Cláudia e Lívia
7 a 10 anos: Costa
Próximo: Madalena

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 


