
  Nossa Igreja 
está com-

pletando 69 anos de orga-
nização Eclesiástica. Num 
momento jamais vivido em 
nossa história. Estamos em 
isolamento social por cau-

sa de uma pandemia causada pelo coro-
navirus, que já alcançou vários países do 
mundo, e o Brasil. Estamos sem reunião 
presencial desde 18 de março. Este ano 
vamos comemorar o aniversário da igreja 
sem festa, sem convidados, sem almoço de 
confraternização e sem bolo. Mas não sem 
a presença e a graça de Deus, pois essa ja-
mais para de jorrar sobre o seu povo.
 A Igreja de Dourados tem uma his-
tória iniciada em 1929 com a chegada dos 
missionários nessa região. Estes missioná-
rios dirigiram o primeiro culto aqui em 
Dourados dia 15 de abril de 1929. Começa-
ram um trabalho árduo e cheio de entusias-
mo na região. Participaram dos primeiros 
movimentos de organização da cidade de 
Dourados. Missão com os índios, Escola, 
Hospital e vida social e política da cidade, 
nada ficou fora de seus esforços.
 Com o crescimento dos trabalhos 
da Missão, a Congregação Presbiteriana foi 
entregue à Igreja Central de Campo Gran-
de que investiu no trabalho de evangelismo 
da cidade, e os missionários na aldeia. Ser-
vos e servas de Deus abraçaram essa obra 
com entusiasmo e dedicação, e em 1938 o 
trabalho ganhou status de Congregação. 
Sempre com o apoio dos missionários bra-
sileiros e americanos. 
  A obra de Deus é impressionante. 
Em 27 de maio de 1951 veio o Rev. Fran-

cisco Pereira, de terras distantes e com os 
pastores, John Marion Sydenstricker e Jo-
sué Salles, puderam organizar a Congrega-
ção em Igreja, e o povo de Deus se alegrou 
no Senhor, pois sabiam que estavam dando 
um grande passo na história desta igreja e 
no reino de Deus nesta região. 
 Investimentos missionários foram 
feitos e organizaram a Escola Erasmo Bra-
ga e depois o Hospital Evangélico de Dou-
rados e a Escola de auxiliar de enfermagem 
Vital Brasil, sempre visando servir a Deus 
e ao povo desta cidade. E Deus abençoou 
os trabalhos destes irmãos e outras famí-
lias foram chegando e servindo juntos ao 
Senhor, em meio a lutas e adversidades. A 
Igreja prevaleceu sobre as dificuldades e 
lutas de uma igreja visível, e assim ela con-
tinua para a glória de Deus.
 Agora, comemorando os 69 anos e 
olhando para frente, aguardando nas pro-
messas de Deus e na volta de Jesus Cristo, 
a igreja sabe que suas lutas temporais não 
podem comparar com a glória que há de 
ser revelada nos salvos. 
 Assim conclamamos a igreja, em 
meio à pandemia que varre a terra, em 
meio aos dias de isolamento social, a per-
severarmos firmes na fé. É tempo de con-
tarmos esse capítulo da história de nossa 
igreja e deixarmos para as futuras gerações 
um legado de fé e de serviço prestados ao 
Senhor em tempos de crise. Saberão as fu-
turas gerações, que a igreja não se esmore-
ceu na pandemia, mas confiou no Senhor e 
permaneceu firme e inabalável. 
 A Deus toda a glória.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja
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COMO COMEMORAREMOS OS 69 ANOS DE NOSSA IGREJA?



  E sta preciosa 
porção da Pa-

lavra do Senhor nos fala da 
alegria do povo de Deus após 
a restauração do cativeiro da 
Babilônia: "Quando o senhor 
restaurou a sorte de Sião fi-
camos como quem sonha". A 

nossa igreja comemora hoje 69 anos de orga-
nização Eclesiástica. Na condição de pastor 
de uma das igrejas filhas (a IPB Vila Matos), 
sinto-me honrado em compartilhar com os 
amados, esta breve reflexão. Neste texto o sal-
mista expõe duas realidades, ou dois momen-
tos distintos: Primeiramente retrata o difícil 
tempo da semeadura e em seguida o júbilo da 
colheita dos frutos.
 Em primeiro lugar, o texto nos ensi-
na que tempo de semear é marcado por muito 
sofrimento:   "Quem sai andando e chorando 
enquanto semeia..."  Realmente, para o lavra-
dor, o período da semeadura é marcado por 
muito esforço, trabalho e dedicação: acordar 
cedo, preparar a terra, plantar a semente, ar-
rancar as ervas daninhas, prover a água e os 
demais nutrientes para  que a semente ger-
mine,  cresça e produza os seus frutos. Foi 
no ano de 1963 que a união Presbiteriana de 
Homens da Igreja Presbiteriana de Dourados 
lançou as primeiras sementes do evangelho no 
bairro então conhecido como Vila Matos.  Na 
época, um bairro distante do centro da cidade, 
que contava com poucas casas.  Mesmo assim, 
em obediência á orientação do Espírito Santo, 
homens e mulheres, se dedicaram a obra de 
plantar uma nova igreja. Em muitos lugares as 
Escrituras o evangelho de Cristo é compara-
do é uma pequena semente.  a qual, depois de 
plantada se desenvolve produz os seus frutos, 
oferece sombra alcançado e abrigo as aves do 
céu. (Mt. 13.18-23, 31-32, Mc. 4.26-32). Cer-
tamente o início do trabalho, no então Ponto 
de Pregação da Vila Matos exigiu dos nossos 
irmãos do passado muito esforço e dedicação.  
O trabalho cresceu, porém, aproximadamen-
te 26 anos se passaram até que a Congrega-
ção viesse a ser organizada em igreja. Usando 
a imagem do Salmo 126, podemos dizer, que 
esse era o tempo de cuidar da semente que es-
tava germinando e do broto frágil que come-
çava a crescer.  Em todo esse tempo a "igreja 
mãe" cuidou com denotado zelo e amor de sua 
congregação, provendo os recursos financei-
ros e humanos necessários para o bom anda-
mento da Obra. Finalmente, quando a igreja 

foi organizada, no ano de 1989, a “igreja mãe” 
designou várias famílias para servirem ao Se-
nhor na recém organizada Igreja Presbiteriana 
da Vila Matos.
  Este texto nos fala, em segundo lu-
gar, da alegria do semeador ao ver fruto do 
seu trabalho: "voltará com júbilo dos seus fei-
xes". Já se passaram 57 anos desde que foram 
lançadas as primeiras sementes, e o esforço 
da semeadura foi honrado, com a colheita 
de muitos frutos, para a glória do Senhor da 
Seara.  Graças ao trabalho realizado na Vila 
Matos, muitas pessoas foram alcançadas pelo 
evangelho, muitos foram discipulados, muitos 
foram instruídos na Palavra, muitos foram en-
viados para semear em outros lugares, muitos 
foram batizados, receberam os sacramentos, 
se casaram e criaram os seus filhos.  Alguns 
se tornaram oficiais da igreja, professores da 
Escola Dominical, muitos servem ao Senhor 
pelo exercício dos seus dons e ministérios.  
O esforço dos nossos irmãos do passado foi 
recompensado com plantação de uma igreja 
forte, com uma estrutura física adequada, fir-
mada no ensino das Sagradas Escrituras e ze-
losa pela sã doutrina.  Durante esses anos, não 
podemos nos esquecer, IPB Vila Matos tam-
bém cuidou com zelo de sua congregação em 
Douradina. Também, a "igreja filha" alegrou 
o coração da "igreja mãe" ao lhe dar uma lin-
da "netinha", que é a congregação no Jardim 
Novo Horizonte, a qual também já produziu 
muitos frutos na Seara do Mestre.  
 Olhando para o que Deus fez na 
Vila Matos podemos repetir como o salmista 
"com efeito grandes coisas o Senhor tem feito 
por nós, por isso estamos alegres" (v.3). Que 
grande privilégio temos em sermos chamados 
por Deus para servirmos como colaboradores 
em seu projeto de reconciliar consigo mesmo 
o mundo, por meio do Evangelho da Graça, 
manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 
De forma que, nas palavras de Paulo, “somos 
cooperadores de Deus...  nem o que planta nem 
o que rega é coisa alguma, as Deus é que dá o 
crescimento”. (1 Cor. 3.7,9)

  Em nome do Conselho da Igreja Pres-
biteriana da Vila Matos e de toda a sua mem-

bresia parabenizamos, com o coração cheio de 
gratidão, a Igreja Presbiteriana de Dourados 
pela celebração de mais um ano de organiza-
ção eclesiástica.  Que o Senhor nos conceda a 
graça de nos mantermos fiéis na excelente e 
honrosa missão de continuar lançando a Sua 
Preciosa semente. Amém. 

PALAVRA PASTORAL:  REV.  MARCOS MARTINS
Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará 

com júbilo trazendo os seus feixes.  Sl. 126.6



“I de, portanto, 
fazei discípu-

los de todas as nações batizan-
do-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo” Mt 
28:19.  Estas foram as instru-

ções que Jesus deu aos seus discípulos antes de 
retornar aos céus.  É conhecida como a gran-
de comissão. Nas palavras de Jesus fi ca claro 
a universalidade da missão. Jesus disse estas 
palavras aos onze discípulos naquele momen-
to, mas não se limitava só a eles, mas a cada 
crente individualmente e à sua igreja em cada 
geração e em qualquer época e lugar.
               No cumprimento da missão, todas as 
fronteiras geográfi cas deveriam ser ultrapassa-
das e todas as nações deveriam ser alcançadas 
e o nome de Cristo deveria ser proclamado 
a todos. Em Atos 1:8, ali no monte onde eles 
estavam, Jesus lhes disse: “...Jerusalém, como 
em toda a Judéia e Samária, e até os confi ns da 
terra”. No livro de Marcos 16:14-20, aborda a 
mesma comissão, diz que o Senhor Jesus foi 
recebido no céu e assentou-se a destra de Deus 
e que eles, tendo partido, pregaram por toda 
parte cooperando com eles o Senhor. No livro 
de Atos encontramos a igreja se espalhando 
por outras localidades, Atos 11:21 diz: “A mão 
do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se 
converteram ao Senhor”. Havia neles um ardor 
missionário e uma convicção de que tinham 
uma importante mensagem a entregar e que 
esta mensagem estava acima até do seu con-
forto pessoal.

               No dia 27 de maio a Igreja Presbiteria-
na de Dourados comemorará mais um ano de 
profícua atividade nesta cidade. Ela é o resul-
tado do esforço missionário, o mesmo ardor 
que marcou a vida daqueles crentes em Jeru-
salém, marcou também as vidas dos primeiros 
missionários presbiterianos que aqui chega-
ram. O amor a Cristo e o desejo de proclamar 
o seu nome para a salvação dos pecadores era 
a real motivação de suas vidas.
             Eles enfrentaram e superaram as difi -
culdades do seu tempo, semearam com espe-
rança e deixaram o seu legado. Os anos passa-
ram e podemos ver que, os descendentes das 
famílias pioneiras, fi lhos e netos continuam 
caminhando na mesma direção de seus pais.
               A Igreja Presbiteriana de Dourados 
continua com a mesma vocação missionária 
enviando e sustentando missionários para 
campos nacionais e no exterior, cumprindo a 
ordem do mestre: “Ide, portanto, e fazei discí-
pulos de todas as nações...” (Mt. 28.19).
               Que as nossas orações se elevem ao tro-
no da graça e roguemos a Deus as mais ricas 
bençãos sobre a vida da nossa amada igreja, e 
que Ele nos ajude na tarefa que temos de con-
tinuar  esta obra  em andamento, e que a sua 
palavra seja proclamada com toda  intrepidez 
através do ministério desta igreja e que ela, 
continue sendo coluna e baluarte da verdade 
nesta  cidade e que o nome de Deus seja hon-
rado e glorifi cado. Parabéns e que Deus aben-
çoe a todos os seus ofi ciais e todas as famílias 
desta igreja.

PALAVRA PASTORAL:  REV.   FRANCISCO
A Ordem Do Mestre

@ipdourados
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Culto de aniversário da Igreja – 69 anos

Culto dirigido da igreja, via internet 
(coronavírus)

“Edificarei a minha igreja e as portas do inferno 
não prevalecerão contra ela” (Mt.16:18)

- Prelúdio: Instrumental
1. Palavra de abertura 
   (culto com participação dos lares)
2. Cântico de Louvor (M.M)
3. Oração de Louvor e adoração (Gratidão a 
Deus pelos 69 anos da igreja)
4. Leitura: Sl.122 (juntos)
5. Hino: “Rei Sublime” nº 19, HNC
6. Leitura: Ef.1:1-14 (orientações a igreja)
7. Oração pelas famílias
8. Histórico da Igreja
9. 02 Cânticos de louvor e Adoração 
10. Mensagem da Palavra de Deus 
11. Hino: “Igreja Militante” nº 300, HNC
12. Oração Pastoral - (intercessão pedindo a 
misericórdia de Deus)
13. Benção Apostólica
14. Instruções da semana

“Tendo, pois, tais promessas,
 purifi quemo-nos de toda impureza,

Tanto da carne como do espírito, aperfeiçondo a 
Nossa santidade no temor do Senhor” 

(II Cor.7:1)

    Meus irmãos e famílias queridas no 
Senhor!
 Esse tempo diferente que estamos 
vivendo é um tempo de grandes desafi os à 
nossa fé, sejamos fi rmes e corajosos.
 E ao comemorarmos os 69 anos de 
nossa igreja, devemos nos unir no amor e 
perseverança da família da fé.
 Lembrando as promessas de Deus 
para a sua igreja. 
 Desde o dia 18 de março que esta-
mos nesta quarentena, e estamos nos esfor-
çando para nutrir a fé, a comunhão e a espe-
rança do povo de Deus, na Palavra de Deus, 
através das plataformas virtuais. Cultos do-
mésticos, transmissão dos cultos online, es-
tudos bíblicos, vídeos com mensagens que 
edifi cam e fortalecem a fé do povo de Deus. 
Além de contatos telefônicos e atendimentos 
individuais nos gabinetes pastorais. 
 Esperamos em Deus que em breve 
possamos nos reunir novamente para o culto, 
a ministração do sacramento da Ceia do Se-
nhor e a doce comunhão da igreja de Cristo.
 O Conselho e a Junta Diaconal para-
benizam a todos os membros de nossa igreja 
e suas Congregações nestes 69 anos da Igreja.

Não percam a nossa programação 
de aniversário da Igreja:
- Sábado:  17h Live com músicos da igreja
- Domingo: 9h (Culto de gratidão)
 Pregador: Rev. Wanderson Alves Nicolic 
que além de pastor auxiliar da Igreja é Presi-
dente do Presbitério de Dourados.
- 19h (Culto comemorativo dos 69 anos da 
Igreja) Pregador: Rev. Ildemar Berbert, pas-
tor da Igreja e Presidente do Sínodo Mato 
Grosso do Sul. 
 Quer nas lutas, quer nas provas, a 
Igreja sempre caminhando!

PROGRAMA DO CULTOCOMUNICAÇÃO DO CONSELHO

‘‘Ensina-nos a contar os nossos dias, 
para que alcancemos coração sábio’’

 - Sl. 90.2

O Rev. Wanderson iniciará com os grupos 
familiares, uma reunião única virtual, que 
acontecerá toda segunda-feira, às 20h. Serão 
dadas orientações pelos grupos do WhatsApp. 
Participe!

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

AVISO AOS GRUPOS FAMÍLIARES

31/05 - Genira dos Santos Feitosa - 99974-3941
01/06 - Marcelo Barreto Veríssimo - 99828-2421

  - Mário Enami - 99960-0709
02/06 - Andressa Heringer de Souza Shveiger

  - Gláucia Cavallini - 99999-6037
  - João Gabriel Teixeira Monteiro - 98464-4070

03/06 - Th iago Vinicius Fonseca Zanetti - 99667-9190
04/06 - Sônia Laís Moraes Avelino - 99292-6169
05/06 - Felipe Avelino Renovato - 98105-5391

      - José Antônio Ribeiro - 99972-6551
06/06 - Cristiane A. S. Alencar Maruyama - 99613-9601

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Itaú(341): Ag: 0464 C/C: 03386-9 
Sicoob(756): Ag: 4447 C/C: 11596-7.
CNPJ: 03.441.763/0001-66-
Razão Social: Igreja Presbiteriana de Dourados. 
Caso efetue depósito na conta, favor enviar com-
provante pelo Whats da Secretaria (9.9978-8048)


