
 Todos os membros da igre-
ja estão convocados para 

a Assembleia Geral Extraordinária 
da Igreja dia 29 de março de 2020, às 
9h da manhã, para eleição de oficiais 
da igreja, Presbíteros e Diáconos.
A escolha de oficiais da igreja é as-
sunto a ser administrado em oração 
e sob a orientação do Espírito Santo. 
Tanto a escolha dos oficiais, como a 
decisão dos irmãos, membros da igre-
ja que estarão participando do pleito.
 Os ofi ciais da Igreja são eleitos 
para cuidarem da igreja de Cristo. Eles 
devem zelar:

a)Pela Unidade da Igreja – 
At.2:42-44 
 Os ofi ciais são os guardiões da 
igreja e da doutrina (Jd.2; Tt.1.1). Eles 
são responsáveis por defender a Igreja 
das heresias e dos falsos ensinamentos, 
que sempre perseguiram a igreja desde 
os tempos dos profetas (Ap.2.2,3). A 
unidade da Igreja é preservada nas sãs 
doutrinas... “e perseveravam na doutri-
na dos apóstolos...”

b)Pela Paz da Igreja – At.9:31
 Quando são ordenados os ofi -

ciais prometem que vão zelar pela paz 
da Igreja. Por isso o ofi cial da Igreja não 
pode ser “Faccioso”. Ou seja, alguém 
que provoca divisões no Corpo de Cris-
to. Zelar pela paz da igreja signifi ca que 
este ofi cial será um “pacifi cador” no 
meio do rebanho. De temporãmente 
controlado pelo Espírito Santo. Conse-
lheiro. Cordato. Respeitoso com os seus 
pares e com o rebanho do Senhor. 

c)Pela Pureza da Igreja – At.5
O ofi cial eleito promete zelar pela pure-
za da Igreja. Esta pureza é doutrinária, 
espiritual e moral. Neste requisito todos 
os membros da Igreja devem estar aten-
tos e vigilantes. Não é responsabilidade 
apenas dos ofi ciais da igreja zelar pela 
pureza da Igreja de Cristo, mas de todos 
os membros do Corpo de Cristo.
 Por isto o registro de que a Igreja 
Primitiva perseverava na doutrina dos 
Apóstolos, bem como na comunhão, no 
partir do pão e nas orações. Em cada 
alma havia temor... Uma igreja que não 
se harmoniza na doutrina é uma igreja 
sem comunhão. Cheia de indiferença, 
reservas entre irmãos, desrespeito entre 
ofi ciais e desarmonia no corpo de Cristo.
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A ESCOLHA DE OFICIAIS DA IGREJA



 A IGREJA PRESBITERIANA 
DO BRASIL é uma igreja Apostólica, 
Bíblica, Confessional e Reformada. Tem 
em seu sistema de doutrina e prática sua 
identidade teológica de fé, preservada 
nos princípios da Palavra de Deus: Seu 
lema é: Somente as Escrituras; Somente 
a Fé, somente Cristo; somente a Graça; 
somente a Deus toda Glória.
 Todos os membros desta igreja 
estão diante de uma grande responsa-
bilidade. A escolha de 11 oficiais para 
compor o corpo de oficiais da igreja. Se-
guem algumas orientações pastorais: 
 1)Presbíteros: Está vencendo 
o mandato de 02 presbíteros: Eliberto 
Liebch (Toco) e Reneval Araújo (Renê). 
Serão eleitos 03 presbíteros para au-
mentar o número dos membros do 
Conselho;

 
2)Diáconos: Está vencendo o mandato 
de 04 Diáconos da Sede: Alexandre Pai-
va; Aparecido Cardoso (Cido); Edson 
José de Oliveira (Kapilé); Jucemar Ar-
nal (Cemar); e 01 Diácono da Congre-
gação: Evaldo dos Santos. Serão eleitos 
08 Diáconos: sendo 05 para a Sede; 01 
para a Congregação Vista Alegre (até o 
momento) e 02 para a Congregação de 
Caarapó.
 Lembrando o que orienta a Pa-
lavra de Deus: “Portanto, meus amados 
irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo 
que, no Senhor, o vosso trabalho não é 
vão” (ICor.15:58)

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO         DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

ABRIL
Culto dos 7 Brados da Cruz

UPA - Choconight
45º Encontro de Casais

UPJ - Festival de Sorvetes
UPA - Pic Nic

SAF - Culto do Bebê

10/04
17/04
18/04
25/04
25/04

A Definir

**
**
**
**
**
**

MARÇO
Dia Internacional da Mulher

SAF - Chá Evangelístico
Festiva de Casais

Culto Evangelístico dos 
Grupo Familiares

**
14h
**

19h

08/03
11/03
14/03
29/03

O Conselho da Igreja reunido no dia 28 de Ja-
neiro de 2020, ata nº 1.165, convoca todos os 
membros comungantes da Igreja Presbiteria-
na de Dourados, MS, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 29 
de março de 2020, às 9h, nas dependências 
do templo da Igreja, sito a Av. Marcelino Pires, 
2233, nesta cidade, para a eleição de 03 pres-
bíteros e 08 Diáconos (sendo 05 para a sede; 
01 para a Congregação Vista Alegre e 02 para 
a Congregação de Caarapó). Confira o edital 
completo afixado na entrada do templo.

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA PARA 
ELEIÇÃO DE OFICIAISO Pastor convoca o conselho da Igreja para se 

reunir nesta terça-feira, 10 de março, às 18h, na 
sala de reuniões do Conselho. Se algum membro 
ou departamento interno da igreja tiver assunto a 
ser tratado pelo conselho pode deixar na secreta-
ria da igreja ou com algum membro do conselho

REUNIÃO DO CONSELHO

Iniciamos na semana passada, uma nova série de 
estudos bíblicos sobre ética cristã à luz dos dez 
mandamentos. Temas como aborto, pena de 
morte, direito à propriedade privada e descanso, 
serão abordados ao longo dos estudos. Convoca-
mos todos a participarem e convidarem outros a 
estarem conosco. O curso aconte todas as quar-
tas-feiras, às  19h30min.

NOVA SÉRIE DE ESTUDOS ÀS QUARTAS



AVISOS

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Itaú: Ag: 0464 C/C: 03386-9 / Sicoob: Ag: 4447 C/C: 11596-7
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

 09/03 - Cauã Faria da Costa
   - Izaulinda de Andrade Freitas - 99900-1942

     - Marta de Oliveira Freitas - 99917-7486
10/03 -Talyta Vieira Silva Mota - 99645-8512
11/03 - Antônio Eugênio B.Duarte Junior - 99971-3286

    - João Pedro Fernandes Moreti - 99916-5255
13/03 - Eliezer Soares Branquinho - 98484-3000

    -Paula Gonçalves Carneiro - 99626-3832
      - Vitor Gonçalves Carneiro - 99626-3832

14/03 - Alex Leandro Pederiva - 996355005

“Por este menino orava eu; e o Senhor me con-
cedeu a petição que eu lhe fi zera”. I Sm 1.27 O 
Projeto ANA tem por objetivo principal cons-
cientizar, despertar e estimular as auxiliadoras 
presbiterianas a orar individual e diariamente 
por seus fi lhos de oração. Mãe, ore por seu fi lho! 
Se você não conhece este projeto venha e par-
ticipe conosco. Terças-feiras às 19h, na igreja.

Convocamos todos os pais de nossa igreja 
para orarmos por nossos fi lhos, terça-feira 
dia 10/03 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?”

A Federação de mocidades está organizando o 
IV Simpósio “Reforma Jovem”, que acontecerá 
nos dias 08 e 09 de Maio, na nossa igreja. O 
preletor será o Rev. Héber Campos Júnior, que 
tratará o tema “Amando a Deus no Mundo”, ele 
também estará conosco na Escola Dominical e 
no Culto Vespertino. O evento é aberto a todos 
os membros, não apenas para os jovens. Partici-
pem ! As inscrições podem ser feitas pelo site:
www.umpprdo.com.br. A taxa da inscrição fun-
ciona da seguinte forma: até o dia 08/03 o valor 
é de R$ 20,00, após está data, o valor passará 
para R$ 30,00 até o dia 09/04 e logo após será 
cobrado o valor de R$45,00 até dia 20/04. As 
vagas são limitadas! Maiores informações com 
Gabriel Chamorro (99940-7353).

No próximo domingo, pela manhã, celebrare-
mos a Ceia do Senhor. Devemos nos preparar 
examinando os nossos corações quanto aos nos-
sos pecados e necessidades, perdoando a quem 
devemos perdoar. “Isto é o meu corpo oferecido 
por vós; fazei isto em memória de mim.” Lc 22.19b

IV SIMPÓSIO "REFORMA JOVEM"

CEIA DO SENHOR

VASO NOVO

CURSO DOS CANDIDATOS AOS
 OFÍCIOS DA IGREJA

SAF - CHÁ EVANGELÍSTICO

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 10/03, o Sr. Edgar H. de Melo Cézar, às 15h, 
na Rua Izzat Bussuan, 2940, nº 415, Vila Planalto. 
Conheça o trabalho deste ministério, que tem le-
vado consolo aos lares dos irmãos idosos da igreja.

Iniciou nesta quarta-feira passada o curso de 
treinamento com os irmãos que foram indica-
dos para os ofícios da igreja. Solicitamos aos ir-
mãos que estejam orando por estes irmãos e nos 
preparando para a Assembleia do dia 29/03. Os 
que não puderam estar na quarta passada ainda 
podem participar.

A Equipe pastoral da Igreja esteve reunida nesta 
sexta-feira, 06/03, acertando as agendas de traba-
lhos pastorais da igreja para o próximo trimestre. 
“Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós”. 
Caso algum membro deseja uma visita pastoral 
pode solicitar via secretaria da igreja ou falar com 
um de nossos pastores.

A diretoria da SAF, convida todas as irmãs 
para participarem do Chá Evangelístico, que 
ocorrerá dia 11/03, às 14h, no Hospital Evan-
gélico. Este é um trabalho muito delicado e 
importante, que visa divulgar o evangelho a 
pacientes, acompanhantes e funcionários. É 
um momento muito agradável, com louvor, 
devocional e um delicioso lanche. Pedimos 
aos irmãos que nos auxilie com doações em 
espécie. O dinheiro arrecadado será utilizado 
para custear os alimentos servidos. As doações 
podem ser entregues a Roseli, Diana ou na Se-
cretaria da Igreja. Ore, divulgue e participe!

PROJETO ANA

REUNIÃO DA EQUIPE PASTORAL

PROJETO JÓ



2º. Domingo: 
Dia ofi cial da entrega dos Dízimos e Ofertas

“Louvem-te os povos, ó Deus, 
louvem-te os povos todos...” (Sl.67)

- Prelúdio: Instrumental
- Cântico de Louvor
1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.67 (responsiva)
- Exposição de relato da viagem missionária ao 
Amazonas
- Hino: “A Voz do Evangelho” nº 304 HNC
2. Ouvi, todos os povos...
- Leitura Continuada das Escrituras: Miquéias. 1
- Oração de confi ssão de pecados
- Marcha dos Dízimos e ofertas:
              - Leitura: I Cron.29:10-14
              - Hino: “Brilha no viver” nº 320 HNC
              - Oração com o Diácono
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M)
- Oração com as crianças 
3. Prega a Palavra, insta...
- Mensagem da Palavra de Deus 
- Oração Pastoral - (intercessão pelo povo de Deus)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice
-----------------------------------------------------
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

PROGRAMA DO CULTO

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÕES

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA

AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Francisco
Segunda à Sexta-Feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

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

Hoje: Nelvo e Líbia                   Próximo: Lenice e Jorge

Piano - Manhã: Vitor              Piano - Noite: Eliane

07/03 - Erasmo Braga     08/03 - Cong. Vista Alegre     14/03 - UPA

Vocal - Manhã: Elsa                         Vocal - Noite: Ana Paula

Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Carlos
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Eliberto

Segunda-feira: - Tempo de Semear e Colher: Rev. Francisco
                              - Líder: Fernando Okada

V. ALEGRE - Mensagem: Rev. Francisco / Liturgia: Presb. Arnaldo
Próx. Domingo: Rev. Francisco
CAARAPÓ - Mensagem: Rev. Gustavo 
Próx. Domingo: Rev. Gustavo 

Berçário I Templo: Sônia/  Próximo:  Silvana
Berçário II: Deise e Carolina
Próximo: Zelma e Marinês
02 a 03 anos: Érika e Karine 
Próximo: Karla e Rebeca
4 a 6 anos: Andressa e Lívia
Próximo: Cláudia e Lorrainy
7 a 10 anos:  Madalena / Próximo: Costa

Datashow: Lívia                     Transmissão: Felipe

CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Rev. Francisco Vicente de Souza - 99955-9204
Rev. Gustavo Rodrigo Fengler - 99910-7329
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) - 99299-0271
José Nelvo de Moura (2º Secretário) - 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

José Leopoldo Lange Zanetti (Presidente) – 98135-4060 
Valter Brasilino Lemos (Vice-Presidente) - 99972 2472
João Carvalho Soares (Secretário) - 99618-5283
Aparecido Cardoso Pereira – 99967-7778
Domingos Albuquerque de Sousa - 99972-1754
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)
Jucemar Almeida Arnal – 3424-1861 / 99863-4147
Milton Ferreira da Silva – 3421-9920 / 99927-1841
Noel Fukuda Nogueira – 3421-3991 / 99987-6140
Rodrigo Aparecido Vieira - 3038-1575 / 99214-8234
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 Bíblico
Sábado: 19h30 - Culto de Jovens e Adolescentes 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: SIMPLESMENTE CRENTE

SÉRIE: Simplesmente Crente
Estudo 06: Ambição, como um vício se tor-

nou virtude - parte 2
Texto básico: 1Co.12

 Semana passada vimos como atu-
almente a ambição pecaminosa 

passou a ser considerada uma virtude, exaltada 
por muitos cristãos até, ao invés de ser consi-
derada pecado, esquecendo-se que a ambição é 
uma busca vazia, porque nenhum de nós é ver-
dadeiramente dono de nosso destino e capitão 
de nossa alma. Não conseguimos viver confor-
me nosso próprio perfil no Facebook nem para 
atender as expectativas que nos foram coloca-
das por outras pessoas. Hoje veremos como os 
crentes têm de lutar contra a ambição egoísta, 
porque estamos vivos para Deus em Cristo 
Jesus, e o Espírito que em nós habita acen-
de as luzes para que vejamos o nosso pecado.

 A primeira “luz” sobre nosso pecado 
nos é apontada por Paulo em 1 Co. 12, onde 
ele deixa bem claro que o corpo de Cristo não 
é apenas uma associação voluntária para a re-
alização de meu sonho de “pertencer” nem um 
lugar onde posso afirmar minhas qualidades 
singulares. O corpo de Cristo não é palco para 
meu desempenho, mas um organismo em que 
eu fui inserido pelo Espírito, por um milagre 
da graça. De forma semelhante, Jesus nunca 
cedeu à tentação do poder. Ironicamente, en-
quanto seus discípulos brigavam por posições 
no reino (Lc. 22.24-30) ele cortou o mal pela 
raiz, “podando” a ambição de Pedro, prevendo 
a sua traição. Ele, que possuía todo o poder, 
disse-lhes que estava ativamente assumindo a 
morte que estava prestes a acontecer: “pois vos 
digo que importa que se cumpra em mim o que 
está escrito: Ele foi contado com os malfeitores. 
Porque o que a mim se refere está sendo cumpri-
do”. Antes disso, Jesus dissera a multidão que 

ele entregaria sua vida (João 10.17-18). Diante 
de Pilatos, ele disse “nenhuma autoridade te-
rias sobre mim, se de cima não te fosse dada; 
por isso, quem me entregou a ti maior pecado 
tem”. Jesus foi o único homem da história que 
realmente poderia ter o mundo a seus pés. Ele 
poderia ter transformado e sua corte em cin-
zas por uma só palavra. Nem por um momen-
to Cristo era uma vítima sem poder nas mãos. 
Pelo contrário, com ele um novo poder entrou 
nesse mundo: o poder do perdão, do amor e 
da misericórdia. Nós somos crucificados com 
Cristo somente para ressurgimos com ele em 
novidade de vida. A cruz não teve a última pa-
lavra sobre Jesus, portanto, não tem a última 
palavra sobre nós. Para as pessoas sem Cristo, 
poder é sinônimo de ambição. Os que abraçam 
essa ideia são dignos de dó. Não sabem nada 
sobre o poder do amor, do perdão, do cuida-
do, do sacrifício e da abnegação. Quando so-
mos ambiciosos, cada um faz campanha para 
o cargo de imperador. Nesse processo estamos 
dilacerando o corpo de Cristo, os nossos lares, 
nosso local de trabalho e nossa sociedade.

 A ambição – mesmo no sentido mais 
antigo, como o desejo de subir acima de todos 
– pode ser usada como o chamado para ser um 
super herói espiritual. Vemos essa tendência 
hoje no jeito que apresentamos como ícones 
as “celebridades que conhecem o Senhor”. Que 
mensagem seria dada ao nosso grupo de mo-
cidade se, em vez de convidar a estrela do time 
nacional de futebol, recebêssemos um casal ca-
sado há quarenta e cinco anos para conversar 
honestamente sobre os altos e baixos de cres-
cermos juntos em Cristo?  O que aconteceria 
se ouvíssemos aqueles que são “simplesmente 
crentes”?

Pense Nisso! 
 


