
 Nosso último boletim do ano de 2019 tra-
rá uma retrospectiva de 2019 e fará uma 

perspectiva para 2020.
 Lembrando que este ano de 2019 foi um mar-
co da história de nossa igreja, por marcar os 90 anos da 
chegada dos missionários pioneiros a Dourados, o que 
comemoramos com muito temor e devoção a Deus. Foi 
também a comemoração dos 80 anos de trabalho da 
Escola Presbiteriana Erasmo Braga. Fizemos um ano de 
intensas atividades, todas repletas de gratidão a Deus, o 
agente da história.
 Este ano de 2019 também foi marcado pela 
concretização de várias frentes de atividades da igreja. 
Nossos trabalhos foram realizados com perseverança e 
zelo, em todos os departamentos, ministérios e socieda-
des internas da igreja. Trabalho árduo e prazeroso, cons-
cientes de que no Senhor o nosso trabalho não é vão.
 Nossa perspectiva para 2020 é otimista, de 
quem serve a Deus e conhece a Sua Soberania e as Suas 
Promessas. Entregaremos a nossa Agenda de 2020, dia 
31/12, após o culto da vigília e nela está nossa estrutura 
de trabalho para o novo ano. Nossa igreja trabalha com 
organização, mas isto não pode resultar em trabalho 
mecânico e rotineiro. O fervor espiritual e a devoção a 
Deus é o motor do nosso trabalho, servindo ao Senhor 
com lágrimas, humildade, provações e no poder do Es-
pírito Santo, segundo o modelo dos apóstolos de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Nossa perspectiva é otimista.
 Nossa igreja não vive de eventos e marketing. 
Esse não é o espírito da Igreja de Cristo. Nossa igreja 
vive de um trabalho consistente, semanal, diário, per-
severante e participativo. Dando a todos os membros 
oportunidade para o exercício de seus dons espirituais 
e seu trabalho piedoso no reino de Deus.
 Assim apresentamos um pequeno resumo, 
em retrospectiva, dos trabalhos de 2019, através de nos-
sos registros e dos relatórios dos departamentos, socie-
dades internas e ministérios. 
 A Deus toda a glória!

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da igreja

Assim trabalhamos em 2019:
1. Conselho da Igreja:
 O Conselho da Igreja é composto de 9 pres-
bíteros e 02 pastores. Realizou 14 reuniões ao longo do 
ano, onde foram tratados todos os assuntos da Igreja 
tanto de ordem administrativa como espiritual. Minis-
trou a Ceia do Senhor 24 vezes na sede e 12 na congre-
gação. Recebeu e afastou membros, e cuidou de todos os 
trabalhos da igreja com zelo e amor.
2. Junta Diaconal:
 A Junta Diaconal composta de 20 Diáconos, 
atuantes e fervorosos, registrou 12 reuniões e trabalhos 
com distribuição de cestas básicas, constando 255 uni-
dades, visitas mensais à Clínica Novo Olhar, assistência 
mensal ao Lar Ebenézer, assistência com medicamen-
tos a membros da igreja, e outros socorros. Realizou 40 
trabalhos evangelísticos, 30 visitas a sócios, 40 visitas a 
lares, e as campanhas do agasalho, de apoio a compra 
de próteses, etc. Além dos trabalhos rotineiros da igreja 
em todos os cultos, recolhimento de dízimos e ofertas, 
e o nosso famoso suco após os cultos. Nossa gratidão a 
Deus pelos trabalhos da Junta.
3. Trabalhos da UPH – Homens
 O trabalho dos homens da Igreja tem busca-
do se fortalecer e agregar membros, tendo como base a 
reunião de oração semanal as terças-feiras e realizou tra-
balhos evangelísticos, com distribuição de 2.000 copos 
de água, 2.000 folhetos e 500 mini-bíblias no semáforo 
com o tema “Jesus é a água da vida”, participou de ativi-
dades comemorativas como Dia das mães, páscoa, etc. é 
um trabalho que carece do apoio dos homens da igreja 
para maiores realizações.
4. SAF – Mulheres 
 A Sociedade Auxiliadora Feminina de nossa 
igreja desfruta de um trabalho consistente. Com 32 só-
cias e dois departamentos, foram realizadas 07 reuniões 
de plenária, 43 reuniões de oração, 03 trabalhos evange-
lísticos e distribuíram 65 Bíblias, 150 novos testamentos, 
12 literaturas cristãs e 1.110 folhetos evangelísticos. Do-
aram R$ 5.766,00 de ofertas missionárias e R$ 2.209,00 
de ação social. Tem reunião de oração semanal no Pro-
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jeto Ana, e mantem o Projeto Oficina Dorcas e  realiza-
ram 03 cursos do SENAR. Todas as mulheres da igreja 
podem fazer parte deste trabalho.
5. UMP – Jovens
 A mocidade da Igreja tem 32 sócios arrolados 
como membros. Realizou trabalhos semanais, como 
a Célula dos Jovens e os cultos aos sábados. Tem uma 
classe específica do grupo na Escola Dominical. E tive-
ram suas atividades planejadas em 03 plenárias durante 
o ano. Realizaram trabalhos específicos e atrativos como 
o Culto dos mártires, a semana Teológica com o tema 
“Fomos planejados?”, copa de futsal, Acampamento do 
feriado de carnaval no Maanaim e acampamento de In-
verno na fazendo do Gilmar e Renilda. Além de promo-
ção de jantar e homenagens aos pais.
6. UPA – Adolescentes
 Nossos Adolescentes também tem trabalhos 
semanais, toda sexta-feira na Célula, realizou 13 reuni-
ões de trabalho, e 07 confraternizações. Participaram 
do Acampamento do Feriado de Carnaval, e realizaram 
um passeio com acampamento de praia no Paraná. Tem 
uma classe especial para o grupo na Escola Dominical 
e muitos deles professaram a sua fé em Cristo durante 
este ano. Nossa Igreja louva a Deus pela vida de nossos 
Adolescentes.
7. UPJ – Juniores
 Nossa Igreja tem um trabalho especial com os 
Pré-adolescentes. Todos os sábados eles têm atividades 
na igreja, onde estudam a Palavra de Deus e desenvol-
vem a fé. Tem uma classe especial para o grupo da Es-
cola Dominical. Tem uma grande e dedicada equipe de 
adultos que trabalham com o grupo. Realizaram acam-
pamento no Maanaim com participação também de 
convidados. Todas as famílias da igreja são fortalecidas 
nestes trabalhos.
8. UCP – Crianças
 Nossa igreja tem trabalhos especiais com 
as crianças. Todos os sábados tem atividades na igreja 
com o grupo. Classes de Escola Dominical e atividades 
próprias para o grupo, tais como Acampamento anu-
al, comemoração de datas especiais e a nossa grande 
atividade com o grupo que é a EBF (Escola Bíblica de 
Férias). Este ano as crianças participaram do Coral na 
cantata de Natal.
9. Ministério Vaso Novo
 Nossa Igreja não se esquece de nossos irmãos 
idosos e enfermos. O Vaso Novo é um trabalho consis-
tente de atendimento aos nossos idosos. Muitos já não 
podem mais vir aos trabalhos da Igreja. Este ministério 
faz levantamento destes irmãos, faz culto e visitas em 
seus lares e levam a Ceia do Senhor. Também aos do-
mingos faz uma classe itinerante de Escola Dominical 
em seus lares. Foram levadas 23 Ceias nos lares e 24 
Escolas Dominicais. Muitas destas visitas são feitas em 
Hospitais. A Deus honra e glória.

10. Acampamento Maanaim
 Nossa Igreja tem a benção de Deus de ter um 
Acampamento para suas atividades. Tem uma diretoria 
própria com membros nomeados pelo Conselho. Este 
ano foram muitas atividades da igreja no acampamento, 
além de frequência semanal. Foram realizados 02 coste-
lões com participação de 400 pessoas em cada evento. 
Também foram realizados trabalhos de confraterniza-
ção de grupos familiares, Congregação Vista Alegre e 
cedido por aluguel para outros eventos fora da igreja. 
11. Coral da Igreja
 O Coral da Igreja teve um ano de muitos de-
safios e de bons trabalhos. Além de suas participações 
ordinárias nos cultos, especialmente de Ceia, o coral 
preparou músicas especiais para a Páscoa e uma lin-
da cantata de Natal com participações especiais de 
jovens, adolescentes e crianças. Temos 32 coralistas e 
foram realizadas 06 apresentações. Fica o convite para 
os membros da Igreja participarem do Coral.
12. Escola Dominical
 Em 2019 a Escola Dominical da Igreja foi 
muito participativa. A direção da Escola realizou dois 
trabalhos de fortalecimento do Corpo Docente. Um 
curso “Didática, Tecnologia e Mídia na sala de Aula” e o 
Congresso da EBD com o tema “A Influência da Escola 
Dominical na formação cristã da Família”. As atividades 
dominicais foram realizadas com zelo, incluindo as ho-
menagens em datas comemorativas e funcionou com 
uma equipe de 40 irmãos envolvidos na administração 
e professores da EBD, com 02 classes para adultos, 01 
para jovens, 01 para Adolescentes, 01 para Juniores, 04 
para crianças, 01 itinerante e 01 de Primeiros Passos. Ao 
todo a Escola Dominical de nossa igreja tem 377 alunos. 
Louvamos a Deus por nossa Escola Bíblica Dominical 
e por seu trabalho perseverante. Todos os membros da 
Igreja devem ser alunos desta maravilhosa Escola.
13. Conselho Missionário
 O Conselho Missionário de nossa Igreja, 
composto por 10 membros e 04 colaboradores, realizou 
neste ano de 2019, 03 visitas aos campos missionários da 
Missão Caiuá, manteve o apoio e participação no Proje-
to do CEBIPAM, na formação de obreiros no Alto do 
Amazonas, em parceria com a IPB de Curitiba, e man-
teve o contato e a participação no sustento dos seguintes 
missionários: Rev. Gerson Troquez e Marília em Sene-
gal, na África; Rev. Fernando Dantas em Madri, na Es-
panha; Miss. Fábio Cristiano Barros e Eliane  Loman da 
Missão Caiuá em Dourados, com a tradução da Bíblia 
no Caiuá; Rev. Francisco Villalba em Pedro Juan Cabe-
lero, Paraguai. Além de apoio e ofertas atendendo pe-
didos de vários missionários em momentos e trabalhos 
específicos. Participou ativamente do Bazar Missionário 
junto com a Igreja. Fica nosso pedido que os membros 
contribuam sempre com a obra missionária.



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

29/12 -Maria Auxiliadora G. Duarte - 99971-7303
30/12 - Edi Nunes M. de Araújo - 98157-8729

    - Edilmara Mello Alba Vieira - 98144-5911
    - Héber Ferreira dos Reis - 9902-3937

02/01 - Edilaine Nunes de Souza - 98130-4356
03/01 - Giovanna Castilho Corona - 99605-7736
04/01 -Mariana Servignini Pegoraro - 98151-4664

   - Mylena de Oliveira Alencar - 99903-4317
   - Valter Brasilino Lemos - 99972-2472

A Ceia de Ano Novo este ano será realizada 
por uma empresa tercerizada que fará uma 
deliciosa ceia no salão social. O valor é de R$ 
30,00 por pessoa. Crianças até 5 anos não 
pagam. Solicitamos aos irmãos que adqui-
ram seus convites antecipadamente no Bal-
cão de Informações ou na Secretaria da igreja 
Não perca essa oportunidade!

Hoje a noite, às 19h, teremos o Culto ao Senhor 
e a Cantata de Natal do Coral Jubilai, que terá 
como tema o  musical “O Filho de Deus”. É um 
momento muito oportuno para convidarmos 
parentes e amigos para ouvirem a palavra de 
Deus e mensagens lindas de natal, sobre o nos-
so Senhor Jesus Cristo.

14. Ministério de Casais
 Este ano o Ministério de Casais realizou um 
“Encontro de Casais Com Cristo” e teve a participa-
ção de 33 casais e mais de 100 componentes da equipe. 
Manteve seus trabalhos com agendas específi cas, como 
o Costelão e o Dia dos Namorados, além de palestras 
especiais com o Rev. Paulo Andreussi e o Congresso da 
Família. A Agenda para 2020 já está preparada. 
15. Comissões Especiais
 Além destes ministérios e Sociedades inter-
nas, a igreja tem a Comissão Jurídica consultiva, que 
sempre aos ser solicitada apresentou e realizou os seus 
trabalhos com zelo e disposição; A comissão Imobiliária 
que cuida dos aluguéis da Igreja e seus imóveis e presta 
relatório mensal ao Conselho; e os Representantes da 
Igreja na Escola Erasmo Braga e no Conselho Fiscal da 
Escola, que atuam junto a esta Instituição que a igreja é 
mantenedora junto com a IPB.
16.  Congregação Vista Alegre
 Nossa Congregação tem mantido fi rme os 
seus trabalhos e trabalhou em 2019 mantendo todos 
as suas atividades semanais e especiais. Realizou Bazar 
Missionário, deu sequencias às obras das salas, realizou 
encontros semanais no grupo familiar, estudos Bíblicos, 
Escola Dominical e Culto dominical. 

CULTO DA VIGÍLIA
Todos estão convidados para o culto da Vigília 
nesta terça-feira,
- 31 de dezembro, às 21h.
Teremos posse das diretorias e nomeações do 
Conselho, e após o culto um delicioso jantar. Ve-
nham com alegria. Estaremos agradecendo a 
Deus as bençãos do ano fi ndo e rogando as ben-
çãos de Deus para o novo ano.

17. Congregação de Caarapó
 Este ano o Conselho da Igreja atendeu o pe-
dido dos irmãos da Congregação de Caarapó e solicitou 
do PRDO aquele campo, que passa a fazer parte de nos-
sos trabalhos da Igreja para 2020. Serão novos desafi os 
e vamos agregar aqueles 36 membros da Congregação à 
nossa família da fé local. Pedimos aos membros que os 
acolham com carinho e amor fraterno, juntamente com 
o seu Pastor Rev. Gustavo Fengler e família.

 Estes foram os destaques dados aos trabalhos 
internos da Igreja em nosso último Boletim. Contamos 
com o apoio de todas as famílias da Igreja e seus mem-
bros para os trabalhos de 2020 e agradecemos muito  
a todos os nossos amados irmãos que serviram ao Se-
nhor nos diversos cargos e trabalhos da igreja neste 
ano que se fi nda. 

Ao lembrarmos que estamos servindo ao 
Senhor em cada ambiente e frente de trabalho de nossa 
igreja devemos tributar a Deus a mais profunda grati-
dão e servirmos com muito amor e piedade, sabendo 
que Ele deixou a sua glória e veio a este mundo para nos 
salvar e perdoar. Assim devemos servi-Lo apenas por 
gratidão e fé. A Ele toda a glória!

CORAL JUBILAI

CEIA DE ANO NOVO



Ele será chamado Filho de Deus

- Prelúdio Instrumental
- Cântico de Louvor (M.M)

1. Ele é a Imagem do Deus invisível
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Col.1:13-23
- Hino: “A Velha História” nº 227 HNC

2. Será chamado Filho de Deus
- Leitura: Lc.1:30 – 35
- Cântico: Te Agradeço (Entrega dos Dízimos e 
Ofertas)

3. Coral Jubilai: Musical de Natal “Filho de Deus”
   1. Os Sinos
   2. O Messias Esperado
   3. Um Lugar em Belém
   4. Louvamos o teu nome/Oh Vinde Adoremos
   5. Tu És tão lindo
   6. Esse é o Filho de Deus/Quem é o bebê
   7. Tu És tudo para mim
   8. Órfãos de Deus
   9. Anjos cantam com fulgor/Povos cantai!
 10. Os Sinos (Reprise)

3. Deus nos deu o seu Próprio Filho
- Mensagem da Palavra de Deus
- Hino: “Jesus Nasceu”  nº 237 HNC
- Oração Pastoral - (intercessão pelo Dia da Bíblia)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice

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  

Hoje: Edson, Gilson, Valter e Wandemburgo
Suco: Gilson e Edson
Recolher Dízimos: Valter e Wandemburgo
Agradecimento pelos Dízimos: Valter
Próximo: Domingos, Leopoldo, João e Rodrigo
Suco: Domingos e Rodrigo
Recolher Dízimos: João e Leopoldo
Agradecimento pelos Dízimos: João

Hoje: Reneval e Ana                         Próximo: Nelvo e Líbia

Piano - Manhã: M. de Música    Piano - Noite: Lenita

31/12 e 01/01 - Marlene

Vocal - Manhã: M. de Música         Vocal - Noite: Ana Paula

                   

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

Mensagem: Rev. Evandro / Liturgia: Presb. Eliberto
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Francisco

Berçário I Templo: 
Próximo: 
Berçário II: Deise e Caroline
Próximo: Sala Conjunta
02 a 03 anos: Karlla e Rebeca
Próximo: Sala Conjunta
4 a 6 anos: Cláudia e Ana Laura
Próximo: Sala Conjunta
7 a 10 anos: Lucas
Próximo: Sala Conjunta

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 


