
O Conselho e a Junta Diaconal estão visi-
tando as famílias da igreja. O objetivo 

é visitar todas as famílias. Uma visita pastoral 
dos oficiais (Diáconos, Presbíteros e Pastores), 
visando encorajar os crentes e pastorear o reba-
nho do Senhor, o qual Ele comprou com o seu 
próprio sangue. Peço às famílias e membros da 
igreja que recebam com carinho e consideração 
estas visitas.

A visitação pastoral nos lares do povo de 
Deus, feita pelos oficiais, é uma prática da igre-
ja cristã desde os primórdios. Em Atos 20:20, 
o apóstolo Paulo faz referência a esta prática, 
nos seguintes termos: “jamais deixando de vos 
anunciar coisa alguma proveitosa e de vo-la en-
sinar publicamente e também de casa em casa”. 
Uma forma de assistir as famílias cristãs e de 
cuidar do rebanho do Senhor, além de propa-
gar a palavra de Deus de casa em casa. 

Apesar dos grupos familiares da igreja estar 
presente nos lares dos membros, não substitui 
esse trabalho dos oficiais, de tempo em tempo, 
e também porque muitas famílias não partici-
pam dos grupos familiares, ficando ainda de 
fora deste contexto da comunhão da igreja de 
casa em casa.

VISITANDO PARA ENCORAJAR

BOLETIM Nº 1490 
09 de setembro de 2018

Estas visitas não devem ser visitas superficiais. 
Os oficiais da igreja estão em missão oficial na 
casa dos membros. Precisamos saber como está 
a família em relação à Igreja! Se há alguma coisa 
sobre os trabalhos da igreja que a família deseja 
considerar! Se deseja participar de algum mi-
nistério da igreja, ou algum trabalho específico! 
Etc. Não é apenas uma visita de irmãos, mas 
uma visita nos moldes bíblicos, eficaz.

Essas visitas, visam encorajar o povo de Deus 
a uma vida cristã saudável, uma frequência ativa 
nos trabalhos da Igreja, fidelidade ao Senhor na 
entrega dos dízimos e ofertas, dedicação pessoal 
ao Senhor e o exercício dos meios de graça para 
o crescimento espiritual: oração, leitura da pa-
lavra, assiduidade aos cultos, evangelização de 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AVISOS
CANTATA DO CORAL INFANTIL 

Está chegando o acampa-
mento da UCP, que ocorrerá 
nos dias 28 a 30 de setem-
bro, na chácara Maanaim. O 
investimento é de R$50,00 
por criança com idades de 4 
a 10 anos. O tema abordado 
será “Deus se importa comi-
go”, o qual, tratará das  his-
tórias bíblicas que ensinam 
o cuidado e amor de Deus 

pelas crianças, principalmente quando elas enfren-
tam situações difíceis. O que levar: BÍBLIA, Lan-
terna, (roupa de frio e cobertor mesmo que esteja 
calor), roupa para banho de piscina, toalha, pro-
dutos de higiene, etc. Não deixe de inscrever seus 
filhos, serão momentos de estudo e aprendizado na 
palavra de Deus! Inscrições na secretaria da Igreja.

Esse ano o coral infantil canta-
rá junto com o coral de adul-
tos da nossa igreja. Ensaiare-
mos 2 músicas que farão parte 
da grande cantata de natal. Os 
ensaios ocorrerão durante os 
trabalhos da UCP, aos sábados 
das 14h às 16h30min. Os en-

saios ocorrerão logo no primeiro horário então 
não cheguem atrasados. Faça a inscrição do seu 
filho com os coordenadores da UCP.

Hoje encerra-se o Acampamento da UPA. Agra-
decemos a colaboração de toda igreja que esteve 
em oração pelos nossos adolescentes e contri-
buiram para a realização deste acampamento. 
Agradecemos também a toda equipe que se em-
penhou na execução das atividades. 

O Pastor convoca todos os membros do Conselho 
para reunião nesta terça-feira, dia 11/09, 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 igre-
ja, até às 12h da Terça.

pessoas não crentes. 
Qual o motivo desta incumbência dos oficiais 

da igreja de visitar as famílias e levar consolação 
e encorajamento ao povo de Deus? Ela é dada 
porque a igreja do Senhor Jesus encontra-se no 
meio de batalhas, opressões e sofrimentos. É 
uma igreja militante, no sentido de que ao lon-
go dos séculos, está sempre envolvida na batalha 
contra o “Príncipe das trevas” e lutando com a 
“Espada do Espírito que é a Palavra de Deus” 
(Ef.6:17). Os crentes estão sujeitos a se enfra-
quecerem nesta luta. Por isto devem ser encora-
jados e fortalecidos. E a visitação dos oficiais é 

para fortalecer e encorajar o povo de Deus nesta 
luta contra os seus inimigos e permanecerem 
perseverantes e firmes.

Por esta razão as famílias devem receber com 
alegria a visita dos oficiais da Igreja. Estaremos a 
serviço do Senhor Jesus nos lares que foram por 
Ele redimidos.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

SETEMBRO      
Mackenzie Voluntário  

     Dia da EBD 
 Acampamento - UCP                

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        
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16/09
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7h30”
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**

OUTUBRO
 Culto de Aniversário    

Makenzie 148 anos             

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

11/10 11h

Àqueles que desejam tornar-se membros de nossa 
igreja, nós oferecemos uma turma especial chama-
da de “Primeiros Passos”. Nesta turma você terá a 
oportunidade de nos conhecer melhor e tirar suas 
dúvidas. As inscrições estão abertas. Faça sua ma-
trícula no Balcão de Informações.

UPA - AGRADECIMENTO A IGREJA

ACAMPAMENTO - UCP 

CLASSE DE PRIMEIROS PASSOS

REUNIÃO DO CONSELHO



AVISOS

SAF - DEPARTAMENTAL PRIMAVERA

VASO NOVO

DÍZIMOS E OFERTAS 

CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO

PROJETO JÓ 

CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 11/09 a Srª Reacilva Stein Arruda, às 15h, na 
Rua Vallêncio Matos Pereira, 60, BNH II Plano. 
Conheça o trabalho deste ministério, que tem le-
vado consolo aos lares dos irmãos idosos da igreja.

Hoje é o dia ofi cial em que devolvemos ao Senhor 
parte do que Ele nos dá. Venha adora-lo com seus 
dízimo e ofertas com alegria. 
“Cada um contribua segundo tiver proposto no co-
ração, não com tristeza ou por necessidade; porque 
Deus ama quem dá com alegria.”

2 Coríntios 9.7

Convocamos todos os 
pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos fi lhos 
terça-feira dia 11/09 às 
19h30m na igreja. Assu-
ma 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?”

“Por este menino orava eu; e 
o Senhor me concedeu a pe-
tição que eu lhe fi zera”. I Sm 
1.27 O Projeto ANA tem por 
objetivo principal conscienti-
zar, despertar e estimular as 
auxiliadoras presbiterianas a 
orar individual e diariamen-
te por seus fi lhos de oração. 
Mãe, ore por seu fi lho! Se você 

não conhece este projeto venha e participe conos-
co. Terças-feiras às19h, na igreja.

Está em andamento o processo de ampliação da 
Congregação Presbiteriana Vista Alegre. Serão 
construídos banheiros e salas de aula. Se você de-
seja ofertar recursos fi nanceiros ou materiais de 
construção, pode procurar o Rev. Werley. Ore por 
esta obra!

Está em andamento a Campanha de ofertas e do-
ações para a conclusão do salão social da igreja. 
Durante este restante de ano trabalharemos neste 
projeto de conclusão das obras do salão: Ar condi-
cionado, som e a marquise da frente. A iluminação 
já está sendo instalada. Ore ao Senhor e disponha 
o seu coração a participar desta obra. Os envelopes 
e o “Livro de Ouro” para as doações se encontram 
com os diáconos na porta da igreja. “Deus ama 
quem dá com alegria”.

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.

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

   09/09 - João Pedro Avelino Renovato - 3422-6979
    10/09 - Caren M. Siqueira Veríssimo - 9800-6272
               - Letícia Castellani Duarte - 99971-6878
    11/09 - Jeff erson do Amaral Ramos - 99693-5439
               - Tatiane Cristina Nogueira - 99903-5737
    13/09 - Carine Marques da Silva - 99263-4059
               - Karima Ribeiro Chamaa
               - Neli Vieira da Silva - 99607-2495
    14/09 - Vinícius José Lange Ferreira - 99962-6176
    15/09 - Gabriel Rodrigues Aram - 99631-9620

‘‘Ensina-nos a contar os nossos dias, para que 
alcancemos coração sábio’’ - Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!

PROJETO ANA



I. Préludio instrumental
II. Cântico (M.M)
III. Saudações à Igreja
IV. Adoração
      - oração de adoração
      - Leitura bílbica Sl 127 (leitura responsiva)
      - Hino: “Louvores sem � m” nº 38 HNC
V. Contrição
       - Leitura Bíblica continuada Pv. 20
       - Oração silenciosa, quebra do silincio pela 
oração do liturgista
       - Hino: “Tu, que sobre a amarga cruz” nº 132
VI.  Entrega de dízimos e ofertas
       - Leitura Bíblica de Lv 27: 30
       - Hino: “As muitas bençãos” nº 63 HNC
       - Oração de consagração dos dízmos e ofertas 
       - Canção dos adolescentes e oração de gratidão.
VII. Louvor e Adoraçaõ (M.M.)
VIII. Edifi cação
       - Mensagem da palavra de Deus
       - Oração pastoral
       - Benção Apostólica
       - Amém Triplece 
• Apresentação dos Visitantes;
•Comunicações da Semana;
IX. Poslúdio Instrumental

Para pensar
“O ódio paralisa a vida, o amor a liberta; o ódio confunde a vida, 

o amor a harmoniza; ódio escurece a vida, o amor a ilumina”. 
Martin Luther King Jr

Mateus: 22. 
37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o 
teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento.
39. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo 

como a ti mesmo. 
Medite e Ore. 

Um semana cheia de amor.Viva certo que estando na vontade do 
Eterno sempre estaremos no lugar consagrado por Ele.

PROGRAMA DO CULTO CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA 

AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson
Terça-feira: 8h - Rev. Ildemar /  14h - Rev. Wanderson   
Quarta-feira: 8h - Rev. Ildemar  / 14h - Rev. Wanderson     
Quinta-feira: 8h - Rev. Ildemar /  14h - Rev. Ildemar   
Sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar /   14h - Rev. Wanderson   

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

Hoje: Edi, Lenice e Th ayná
Próximo: Roseli e Maria 

Manhã: Eliane            Noite:  Eliane

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Rev. Werley Scardini - 99972-7441
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
Valter Brasilino Lemos (Vice-Presidente) - 99972 2472
Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 3424-7918 / 98462-8913
Evaldo dos Santos (Secretário) - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
Alexandre Lopes Batista de Paiva – 3422-7225 / 99204-1110
Aparecido Cardoso Pereira – 99967-7778
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 – 3032-2066 / 99613-0617
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
Tiago Peixoto Andrade – 3424-7517 / 99853-1197
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: 20h - Culto de Jovens e Adolescentes 

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

Mensagem: Rev. Carlos Cooper / Liturgia: Presb. Adair
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem:             / Liturgia: Presb. Arnaldo 

Berçário Templo:  Elda / Próximo: Elda
00 a 02 ano: Adriana e Marli / Próximo: Adriana e Marli
3 a 4 anos: Th ais e Fabiana / Próximo: Th ais e Fabiana 
5 a 6 anos: Elias e João Pedro / Próximo: Elias e João Pedro
7 a 9 anos: Costa  /  Próximo: Costa 

Manhã: Juliano          Noite: Juliano 

14 e 15/09 - Erasmo Braga  20/09 - Erasmo Braga
06 a 09/09 - Acampamento UPA      21/09 - IPI



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL:’’TOME A TUA CRUZ E SIGA-ME’’                                      2º TRIMESTRE: JESUS, O CRISTO SOFREDOR

QUEM OBEDECE A TODOS OS MANDAMENTOS DE DEUS? 

Hoje terminaremos o Estudo dos Dez 
Mandamentos. As próximas questões le-

vantadas pelo Breve Catecismo de Westminster 
mostram claramente que, apesar de Deus nos ter 
dado estes preceitos e exigências, nós não temos 
condições de obedecê-los satisfatoriamente. E 
isso nos leva de volta ao fato de que nossa salva-
ção está em Jesus, pois Ele cumpriu perfeitamen-
te, toda a Lei, em nosso lugar. Eis as questões!

1. Será alguém capaz de guardar perfeita-
mente os mandamentos de Deus? (Perg. 82). 
Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, 
é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente 
os mandamentos de Deus, mas diariamente os 
quebra por pensamentos, palavras e obras. Rm 
3.9-12; Tg 3.2.

Nenhum homem possui condições de viver 
uma vida perfeita, sem erros, quer sejam em pa-
lavras, pensamentos ou ações (Mt 5.28; 15.19). 
Adão cumpriu as ordens de Deus até à sua que-
da; depois que comeu do fruto da árvore que lhe 
era proibida, ele tornou-se incapaz de obedecer 
qualquer mandamento de Deus. E o pecado de 
Adão trouxe condenação a todos os homens, 
pois, por causa dele: “Todos pecaram e carecem 
da glória de Deus”. (Rm 3.23)

2. São igualmente odiosas todas as trans-
gressões da lei? (Perg. 83). Alguns pecados em 
si mesmos, e em razão de circunstâncias agra-
vantes, são mais odiosos à vista de Deus do que 
outros. Sl 19.13; Mt 11.24; Lc 12.10; Hb 2.2-3.

Todo pecado é odioso aos olhos de Deus. Po-
rém, pecar de forma contumaz (acintosa, teimo-
sa) é pior. É pecado de gravidade maior come-
ter iniquidade atrevida, propositalmente contra 
Deus ou contra o próximo. Aumenta a gravida-
de do pecado todo aquele que amaldiçoa a Deus 
ou desdenha o Evangelho. 

Quando uma pessoa mais experiente no 
Evangelho peca, isto é um agravante, pois, quan-
to maior a maturidade cristã, mais a pessoa deve 
agir de acordo com esta maturidade.

3. Que merece cada pecado? (Perg. 84). Cada 
pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto 
nesta vida como na vindoura. Gl 3.10; Tg 2.10; 
Mt 25.41.

A ira e a maldição de Deus são castigos que 
Ele ameaça ou inflige sobre todos os pecadores 

impenitentes. O castigo de Deus pode vir nesta 
vida, com aflições e sofrimentos que o pecador 
passa por causa do pecado. Bem como, na vida 
futura, a morte eterna que é a condenação as do-
res do inferno (Ap 21.8). Todo pecado é odiado 
por Deus, pois Ele é Justo e Santo e nós deverí-
amos, em amor a Deus, evitar o pecado. Sua lei 
é santa.

4. Que exige Deus de nós para que possa-
mos escapar a sua ira e maldição em que te-
mos incorrido pelo pecado? (Perg. 85). Para 
escaparmos à ira e maldição de Deus, em que 
temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós 
fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, 
com o uso diligente de todos os meios exteriores 
pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da 
redenção. At 20.21; 2Pe 1.10; Hb 2.3; 1Tm 4.16.

Não podemos escapar por nós mesmos da 
ira de Deus. Nossas melhores ações são como 
trapos de imundícia se comparadas às obras de 
Cristo (Is 64.6). Quando realizamos algo que 
agrada a Deus, foi Ele quem colocou este desejo 
e esta possiblidade em nossa vida (Fp 2.12-13). 
Deus exige de nós fé em Jesus porque não há ou-
tro caminho para a salvação: 

E não há salvação em nenhum outro; porque 
abaixo do céu não existe nenhum outro nome, 
dado entre os homens, pelo qual importa que 
sejamos salvos. (Atos 4.12)

Deus requer de nós arrependimento porque 
este arrepender-se do pecado é o resultado da 
fé em Jesus Cristo. E claro, depois de salvos, 
devemos usar sempre e, cada vez mais, os meio 
que Deus nos deixou para crescermos espiritu-
almente. Estes meios são: Leitura das Escrituras 
Sagradas, oração, comunhão dos santos (estar-
mos sempre na companhia dos filhos de Deus), 
participação nos cultos, etc.

Quando cremos em Jesus, recebemos em nos-
so favor tudo aquilo que Cristo fez por nós. E 
o que Ele fez por nós? Salvou-nos, assumindo 
nosso lugar na cruz, e cumprindo toda a Lei 
de Deus, cada mandamento, seja em Palavras, 
ações ou pensamento. 

Crer em Cristo faz com que a Obra perfeita 
Dele seja contada em nosso favor. Aleleuia!

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini


