
  Todo cidadão brasileiro está con-
vocado para as eleições de 7 de 

outubro. O anseio do nosso povo será mani-
festado ali. O voto em nosso país é livre, di-
reto e secreto. Os membros de nossas igrejas 
também irão às urnas escolher os governan-
tes. Alguns líderes evangélicos publicaram 
um material para alertar como deve ser o voto 
de um cristão, e o exercício de sua cidadania 
terrena. Público aqui o conteúdo produzido:

1. Que o SENHOR, o Deus Triúno, conduza 
em suas campanhas os candidatos honestos, 
bem-intencionados, comprometidos com a 
transparência e a moralidade, com princípios 
virtuosos de vida em sociedade e com uma 
visão cristã de mundo, a fim de que estes con-
sigam ser eleitos aos cargos a que concorrem;

2. Que o SENHOR, o Deus Triúno, mude o 
coração daqueles que estão dispostos a votar 
em candidatos envolvidos em casos de cor-
rupção, nem permita que estes sejam eleitos;

3. Que o SENHOR, o Deus Triúno, refreie 
a representação de ideologias anticristãs em 
nossos parlamentos estaduais e no Congresso 
Nacional;

4. Que o SENHOR, o Deus Triúno, frustre 
toda a tentativa de fraude no sistema eleitoral;

5. Que o Senhor, o Deus Triúno, não per-
mita mais confusão e outros atos de violência, 
a fim de que essas eleições sejam concluídas 
pacifi camente;
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6. Que o Senhor, o Deus Triúno, por meio 
da obra santificadora do Espírito Santo, tra-
ga um verdadeiro avivamento à sua Igreja no 
Brasil, provocando um grande e duradouro 
impacto cultural, moral e social, por meio de 
homens e mulheres que produzam frutos dig-
nos de arrependimento.”

Seguem algumas recomendações importan-
tes:

a) Para a escolha de candidato, recomenda-
-se conhecer bem o seu caráter, ideias e a ide-
ologia do partido;

b) Apoie propostas que defendam a dig-
nidade do ser humano e a vida em qualquer 
circunstância, desde sua concepção no ventre 
materno;

c) Rejeite candidatos com ênfases interven-
cionistas na esfera familiar, educacional, ecle-
siástica e artística;

@ipdourados
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d) Repudie qualquer ideologia que se opo-
nha aos princípios do Reino de Deus, isto é, 
com a mensagem bíblica;

e) Apoie candidatos que expressam compre-
ender a função primordial do Estado em pro-
ver e promover justiça e segurança para seus 
cidadãos;

f) Por fim, ao indicar um candidato para 
amigos e familiares, faça-o com respeito às 
opiniões diferentes da sua. Use suas redes so-
ciais para proclamação do Evangelho e não 
para semear contendas ou ficar “alfinetando” 
as pessoas. Nenhum partido, ideologia ou 
candidato será expressão exata do evangelho. 
Os cristãos dos primeiros séculos venceram 
a perseguição romana simplesmente sendo 
crentes exemplares em sua vida cotidiana. Se 
o seu candidato ou partido não vencer, siga 
sua vida com Deus, não deixe de orar pelas 
autoridades constituídas e saiba que Deus está 
no controle de todas as coisas. Não espalhe o 
ódio e não seja alarmista. A Bíblia diz que “Ao 

SENHOR pertence a terra e tudo o que nela 
se contém, o mundo e os que nele habitam”  - 
Salmo 24.1 - e tenha certeza que ele cuidará 
de nossa nação, mesmo que seja por meio de 
juízo. 

Nessa polarização política atual muitos es-
quecem lições bíblicas básicas para suas vidas: 
os ricos esquecem de repartir, socorrer, acudir 
ao necessitado. Os pobres se acham no direi-
to de se apropriar do bem alheio só porque 
há mais ricos que eles. Esquecem que o Filho 
do Homem não tinha onde reclinar a cabeça 
e nunca se preocupou em tomar o que não 
lhe pertence. Mascaramos nossa inveja com 
o verniz da justiça social ou nosso egoísmo e 
avareza com sob lema “poupança e trabalho”.

Deus nos livre desse engano e que, a cada 
dia, abracemos o Cordeiro, esse sim, redentor 
e salvador de todas as coisas, reconciliador do 
mundo.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

SETEMBRO      
 Acampamento - UCP                

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

28 a 30/09 **
OUTUBRO

 Culto de Aniversário    
Makenzie 148 anos             

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

11/10 11h

O Pastor convoca todos os membros do Conselho para
reunião nesta terça-feira, dia 25/09, 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 igreja, até às 12h da Terça.

REUNIÃO DO CONSELHO 
Está chegando o acampamen-
to da UCP, que ocorrerá nos 
dias 28 a 30 de setembro, na 
chácara Maanaim. Este ano O 
investimento para as crianças 
da nossa igreja é de R$50,00 
com idades de 4 a 10 anos, 
para convidados o valor é de 
R$80,00 com idade de 5 a 10 
anos. O tema abordado será 
“Deus se importa comigo”, o 

qual, tratará das  histórias bíblicas que ensinam o 
cuidado e amor de Deus pelas crianças, principal-
mente quando elas enfrentam situações difíceis. O 
que levar: BÍBLIA, Lanterna, (roupa de frio e co-
bertor mesmo que esteja calor), roupa para banho 
de piscina, toalha, produtos de higiene, etc. Não 
deixe de inscrever seus filhos, serão momentos de 
estudo e aprendizado na palavra de Deus! Inscri-
ções na secretaria da Igreja.

ACAMPAMENTO - UCP 

CANTATA DO CORAL INFANTIL 
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 sába-
dos das 14h às 16h30min. Os 
ensaios ocorrerão logo no pri-

meiro horário então não cheguem atrasados. Faça a 
inscrição do seu filho com os coordenadores da UCP.



AVISOS

CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira, dia 25/09 o Sr Edgar Henrique de Melo 
Cézar, às 15h, na Rua Izzat Bussuan, 2940, Vila 
Planalto. Conheça o trabalho deste ministério, 
que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja.

Nesta próxima sexta-feira às 19h, inicia-se as 
aulas dos Primeiros Passos voltada para adoles-
centes a partir de 13 anos e para adultos que não 
podem frequentar a Classe aos Domingos de 
manhã. Se você deseja participar deixe seu nome 
no balcão de informações.

Toda quinta-feira às 20h a Célula dos Jovens está 
estudadando o tema “Perguntas de quem sofre”, 
baseado no livro de Jó. Se você deseja participar 
conosco é bem vindo! 

Em virtude da manutenção realizada durante 
esta semana, os controles do portão da igreja 
foram trocados. Solicitamos a todos que recebe-
ram controles antigos façam a troca no balcão de 
informações ou na secretaria da igreja 

A junta diaconal está mmobilizando um muti-
rão para construção do muro da casa da Srª Iza-
bel (este era um desejo pessoal de nosso irmão 
Anderson que ele compartilhou com vários ir-
mãos da igreja). Estamos lançando este desafi o 
para a realização de mais esta obra. Veja a lista 
de materiais, caso os irmãos desejam colaborar:
 - 15 sacos de cimento;
 - 1.700 tijolos;
 - 2m3 de cascalho;
 - 3m2 de areia;
 - 12 colunas prontas; 
 - 30 tábuas de pinus;
 - Ferragens, vergalhões, cal, arame, prego e ripas;
Contamos com a colaboração de todos!

“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 partici-
pe conosco. Terças-feiras às19h, na igreja.

Convocamos todos os pais de nossa  greja para 
orarmos por nossos fi lhos terça-feira dia 25/09 
às 19h30m na igreja. Assuma o Compromisso 
de juntamente, com outros pais,orar por sua fa-
mília e lembre- se: “Se não orarmos por nossos 
fi lhos, quem há de fazê-lo?”

Está em andamento a Campanha de ofertas e do-
ações para a conclusão do salão social da igreja. 
Durante este restante de ano trabalharemos nes-
te projeto de conclusão das obras do salão: Ar 
condicionado, som e a marquise da frente. A ilu-
minação já está fi nalizada. Ore ao Senhor e dis-
ponha 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.

23/09 - Vera Lúcia de Almeida Rolim -  3421-5528
25/09 - Carolina Loman de Barros - 99851-5412
            - João Pedro Aram
26/09 - Lorrainy Alencar da Silva - 99316-0770
27/09 - Gustavo Teixeira de Oliveira - 3424-4092
           - Priscila Vara - 99643-7558
            - Renato Júnior Medeiros de Lima - 99622-7731
28/09 - Ana Carolina T. B. Aguillar - 99986-4625
            - Etelvina Lima - 3033-1412
29/09 - Leonardo Sasaki Dalla Vechia - 99942-5674
            - Rosemeire Brites da Silva - 99201-2565

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

- Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!

PROJETO JÓ

TROCA DOS CONTROLES DO PORTÃO DA IGREJA

PROJETO ANA

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

VASO NOVO CAMPANHA JUNTA DIACONAL 

PRIMEIROS PASSOS

ESTUDOS NO LIVRO DE JÓ



“JÁ NÃO VOS CHAMO SERVOS”
I. Prelúdio Musical: Ministério de Música
II. Leitura Bíblica: João 15.15-27
III. Hino: “Bondoso Amigo” – Nº 159 HNC
IV. Leitura Continuada das Escrituras:
 a. Provérbios 22
 b. Oração Silenciosa
 c. Oração de Gratidão pelo Perdão

“BENDIZE, Ó MINHA ALMA AO SENHOR”
V. Leitura Bíblica: Sl. 103.1-5
VI. Hino “Ações de Graças” – Nº 61 HNC.
 a. Entrega dos Dízimos e Ofertas
 b. Oração de Gratidão
VI. Momento de Cânticos
 “NÃO É ESTE O CARPINTEIRO?”
VIII. Exposição Bíblica: Marcos 6.1-6;
IX. Oração Pastoral pela Igreja e Pela Nação
X. Bênção Apostólica / Amém Tríplice;
 • Apresentação dos Visitantes;
 • Comunicações da Semana;
XI. Poslúdio;

Para pensar
“Vocês dão graças pelas refeições. Tudo bem. Mas eu 

dou graças pelo teatro e pela ópera, graças pelo concerto 
e pela pantomina, graças por abrir um livro, graças por 
desenhar, pugilar, caminhar, brincar, dançar; e graças 
por mergulhar a pena na tinta.” – G. K. Chesterton.

PROGRAMA DO CULTO CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTA

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA 

GRUPO FAMILIAR 

ESCALA PASTORAL DE VISITAÇÃO

AGENDA MAANAIM

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

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

Hoje: Sheila, Carlos, Jadson e Valesca /  Próximo: Flávio e Clarice

Piano - Manhã: Vitor             Piano - Noite: Lenita
Vocal - Manhã: Elsa              Vocal - Noite: Cenilse 

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. Wanderson / Liturgia: Presb. Luis Roberto
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Milton Mori

Mensagem: Rev. Werley /  Liturgia: Presb. Carlos
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Evandro / Liturgia: Presb. Eliberto 

Berçário Templo:  Cida  / Próximo: Elda 
00 a 02 ano: Cláudia e Nicy / Próximo: Adriana e Marli
3 a 4 anos: Ana Carolina e Giovanni  /  Próximo:  Th ais e Fabiana
5 a 6 anos: Elaine e Maria Carolina / Próximo: Elias e João Pedro
7 a 9 anos: Lucas /  Próximo:  Costa 

Grupo : Presb. Adair - Pastor: Wanderson
Grupo : Presb. Arnaldo - Pastor: Werley
Grupo : Presb. Carlos  - Pastor: Adonias 
Grupo : Presb. Milton Mori - Pastor: Antônio Balbino
Grupo : Presb. Reneval - Pastor: Evandro
Grupo : Presb. Rogério - Pastor:  Ildemar 

Manhã: Livía              Noite: Livía

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

21 a 23/09 - IPI          28 a 30/09 - Acampamento UCP 



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

OS MEIOS DE GRAÇA

Deus em sua bondade e atento à ignorân-
cia e fraqueza dos seus filhos, estabeleceu 

formas para lhes auxiliar, fortalecer a fé, instruí-
-los na caminhada cristã e aperfeiçoa-los à se-
melhança de Cristo. Veremos hoje quais são es-
tes meios pelos quais Deus comunica a nós suas 
bênçãos. 

1. Quais são os meios exteriores e ordinários 
pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos 
da redenção? (Perg. 88). Os meios exteriores 
e ordinários pelos quais Cristo nos comunica 
as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, 
especialmente a Palavra, os sacramentos e a ora-
ção; as quais todas se tornam eficazes aos eleitos 
para a salvação. Mt 28.19-20; At 2.41-42.

Os benefícios que recebemos de Deus em Sua 
Palavra, da oração e dos sacramentos são nos 
dados através de Jesus, que os utiliza para nos 
fazer crescer e amadurecer espiritualmente. Es-
tes benefícios são chamados de Ordenanças por-
que Cristo as instituiu, e como Ele é a Cabeça da 
Igreja, cabe à Sua Igreja utilizar-se delas. 

Na resposta 88 do Breve Catecismo de West-
minster lemos “especialmente a Palavra, os sa-
cramentos e a oração”, assim, sabemos que estes 
três são especiais, ordinários, mas não são úni-
cos. Deus pode utilizar outros meios para comu-
nicar os benefícios da salvação. Como exemplo, 
cito a “Comunhão dos santos”, ou seja, quando o 
povo de Deus está reunido para adorá-lo é isto 
um dos meios que Jesus usa para abençoar sua 
igreja (At 2.42). 

A expressão “Meios exteriores” é usada para 
distinguir estes meios externos dos meios inte-
riores tais como a fé e o arrependimento, que 
vimos na lição anterior. 

2. Como se torna a Palavra eficaz para a 
salvação? (Perg.89). O Espírito de Deus torna 
a leitura e especialmente a pregação da Palavra, 
meios eficazes para convencer e converter os 
pecadores, para os edificar em santidade e con-
forto, por meio da fé para a salvação. Ne 8.8; At 
20.32; Rm 15.4; 2 Tm 3.15.

Tanto a leitura da Bíblia como a pregação, são 
meios que Deus usa para revelar a Salvação em 
Jesus Cristo. Por isso, ela deve ser lida ou ouvida 
com máxima consideração e respeito. Assim, no 
momento da pregação ou leitura bíblica, a igreja 
deve guardar reverência e a maior atenção pos-
síveis. 

Existem aqueles que Deus chama, concede 
dom e usa especialmente para pregar a sua Pala-
vra (I Tm 4.13-14). O povo de Deus deve procu-
rar os homens que Deus colocou em sua igreja 
para instruí-la: 

Porque os lábios do sacerdote devem guardar 

o conhecimento, e da sua boca devem os ho-
mens procurar a instrução, porque ele é mensa-
geiro do Senhor dos Exércitos. (Ml 2.7). 

Devemos lembrar que os pecadores são con-
vertidos e edificados na fé pelo Espírito Santo à 
medida que a Palavra é pregada e eles a ouvem. 
O Espírito abre seus olhos, faz com que se vol-
tem das trevas para a luz, e então começa neles a 
obra de santificação. 

3. Como se deve ler e ouvir a Palavra a fim de 
que ela se torne eficaz para a salvação? (Perg. 
90). Para que a Palavra se torne eficaz para a sal-
vação, devemos ouvi-la com diligência, prepara-
ção e oração; recebê-la com fé e amor, guardá-la 
em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. 
Dt 6.6-7; I Pe 2.1-2; Sl 119.11-18; Rm 1.16; II Ts 
2.10; Tg 1.21-25.

Crendo que a Bíblia é a Palavra de Deus, reco-
nhecemos que ela tem toda autoridade. É Deus 
falando ao Seu povo. Devemos preparar nosso 
coração para ouvir a Palavra, nos afastando do 
pecado, confessando nossos erros a Deus, pe-
dindo Seu perdão, e nos dispondo a obedecer 
aos seus preceitos e mandamentos. Quanto à di-
ligência, o autor de Provérbios nos ensina: 

“Filho meu, se aceitares as minhas palavras e 
esconderes contigo os meus mandamentos, para 
fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para in-
clinares o coração ao entendimento, e, se clamares 
por inteligência, e por entendimento alçares a voz, 
se buscares a sabedoria como a prata e como a te-
souros escondidos a procurares, então, entenderás 
o temor do SENHOR e acharás o conhecimento de 
Deus.” (Pv 2.1-5)

Quando ouvimos a Palavra, e a colocamos em 
prática, então, sabemos que nossa preparação 
para nos achegarmos à Palavra foi correta. Ne-
cessitamos receber a Palavra com Fé e Amor. A 
fé aqui significa crer que a Bíblia é de fato a Pa-
lavra de Deus. O amor descreve a nossa maior e 
mais elevada estima pela Palavra, sendo que a ela 
deve ser nosso maior prazer. Nossa consideração 
por ela deve ser a mesma que a do salmista:

“A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; 
o testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedoria 
aos símplices. Os preceitos do SENHOR são retos 
e alegram o coração; o mandamento do SENHOR 
é puro e ilumina os olhos. O temor do SENHOR 
é límpido e permanece para sempre; os juízos do 
SENHOR são verdadeiros e todos igualmente, jus-
tos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que 
muito ouro depurado; e são mais doces do que o 
mel e o destilar dos favos.” (Sl 19.7-10)

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini


