
 Aproxima-se o momento de to-
dos os brasileiros irem às ur-

nas escolher os rumos de nosso país. 
Mais que a escolha de um presidente, 
escolheremos os rumos que se dará 
ao Brasil a partir de 2019. Este ano 
votaremos em presidente, governa-
dor, dois senadores, deputado (a) fe-
deral e deputado (a) estadual. Deve-
mos votar de forma consciente. Não 
vamos desperdiçar este momento. O 
homem é um ser político. E viver em 
sociedade importa em escolher aque-
les que governam o bem público. 

Devemos lembrar que votar é um 
ato pessoal e intransferível, direto e 
secreto. Recomendo que todos de-
vem votar! Não anule seu voto nem 
vote em branco. Ao votar, analise 
se o seu candidato é ficha limpa, se 
está comprometido com o combate 
à corrupção no país, se tem compro-
misso com o sistema democrático e 
se é defensor ou defensora de valores 
cristãos. Verifique ainda se não está 
envolvido em ideologias destruido-
ras da família.

ELEIÇÕES LIMPAS
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O crente também é um cidadão 
desta pátria. E, portanto, pode e deve 
participar ativamente da política bra-
sileira, mantendo sempre a fraterni-
dade, o respeito e a consideração pe-
los que divergem, pois nossa unidade 
em Cristo está muito além de cores 
partidárias. As eleições passam e a 
comunhão da fé continua, portanto 
não trate seu irmão com desrespeito, 
mas sempre com amor.

A Igreja é uma comunidade supra-
partidária, não tem candidato oficial 
a qualquer cargo político, mas con-
tinua comprometida no processo 
de formação e preparação de seus 
membros para o exercício de boa ci-
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dadania. Trabalhamos por um país 
melhor, uma sociedade mais justa e 
responsável, e uma pátria com liber-
dades individuais, mas sem perder 
a ética coletiva da vida e sem impor 
ideologias anticristãs aos seus filhos 
e filhas.

Reconhecemos que é dever da igre-
ja orar pela Nação Brasileira neste 
tempo de escolha de seus líderes po-
líticos. Reconhecemos a vocação po-
lítica como uma vocação legítima, ao 
lado das outras muitas vocações que 
os seguidores de Cristo manifestam, 
dentro do chamado geral de cada 
crente para glorificar a Cristo, ser sal 
da terra, luz do mundo, e expandir 
o reino de Deus. Vemos com triste-
za muitos políticos sendo tratados 

em nosso país como sinônimos de 
corruptos, sem exceção, mas aqueles 
crentes que abraçam a vocação po-
lítica devem fazer diferença. Devem 
ser alvos da oração da igreja, a comu-
nidade da fé. Devem trabalhar pelo 
bem da sociedade em geral e não 
em prol de interesses particulares da 
igreja ou mesmo seus.

Conclamo a todos os membros a 
orarmos pelas eleições que se aproxi-
mam. Desejamos que seja um pleito 
que marque um novo tempo na re-
construção moral, econômica e so-
cial de nossa nação. Que Deus aben-
çoe o Brasil.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

SETEMBRO      
 Acampamento - UCP                

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        
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 Culto de Aniversário    
Makenzie 148 anos             

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

11/10 11h

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos 
os diáconos para a reunião mensal, que ocorre-
rá nesta terça-feira dia 02/10 às 19h30min na 
Congregação Vista Alegre.

O presidente convoca a diretoria do Maanaim 
para a reunião, que ocorrerá nesta quarta-feira 
dia 03/10 às 18h nas dependências da Igreja.

Hoje à noite o Rev. Wanderson estará pregando 
na Congregação Presbiterial de Caarapó. 

Quero lembrar aos irmãos que o dia das elei-
ções é um domingo, Dia do Senhor, e que temos 
o dia todo para votarmos, o que não precisa ser 
feito no horário da Escola Dominical. Lembre 
de levar os seus documentos pessoais, especial-
mente o Título de eleitor e um documento com 
foto. À noite teremos o culto no horário nor-
mal. Deus abençoe a nossa Nação.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL

REUNIÃO DA DIRETORIA DO MAANAIM

AGENDA PASTORAL

ORIENTAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES
NACIONAIS EM 07/10

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 sábados 
das 14h às 16h30min. Os en-

saios ocorrerão logo no primeiro horário então não 
cheguem atrasados. Faça a inscrição do seu fi lho com 
os coordenadores da UCP.
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CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira, dia 02/10 o Srª Eva Veiga, às 15h, na Rua 
José Teixeira Campos, 130, Vila Hilda. Conheça 
o trabalho deste ministério, que tem levado con-
solo aos lares dos irmãos idosos da igreja.

Semana passada iniciou-se a nova turma de Pri-
meiros Passos. As aulas ocorrerão toda Sexta-
-feira às 19h.  A classe é voltada para adolescen-
tes 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! 

A junta diaconal está mobilizando um mutirão 
para construção do muro da casa da Srª Izabel 
(este era um desejo pessoal de nosso irmão An-
derson que ele compartilhou com vários irmãos 
da igreja). Estamos lançando este desafi o para a 
realização de mais esta obra. Veja a lista de ma-
teriais, caso os irmãos desejem colaborar:
 - 15 sacos de cimento;
 - 1.700 tijolos;
 - 2m3 de cascalho;
 - 3m3 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.

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.

30/09 - Aparecido Oviedo - 99634-0483
02/10 - Felipe Gonçalves Martins Matos - 3038-6165
03/10 - Rosana Budny - 99971-1011
04/10 - Alice Consulin Batista De Paiva - 34227225
              - Sandra N. Meichtry Pietramale - 99972-2841
05/10 - Ana Clara Medeiros de Lima 
            - Guilherme Cândido de Oliveira - 3423-1029
06/10 - Carmem Capel de Andrade - 99279-6842 
            - José Otílio de Souza Espíndola

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

- Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!

INAUGURAÇÃO DO TEMPLO DA IP FILADÉLFIA

PROJETO ANA

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

VASO NOVO CAMPANHA JUNTA DIACONAL 

PRIMEIROS PASSOS

ESTUDOS NO LIVRO DE JÓ

A Igreja Presbiteriana Filadélfi a estará inaugu-
rando o seu novo templo na quarta-feira dia 
10/10 às 19h e convida toda Igreja para estar 
participando deste momento de festa e gratidão 
a Deus. O pregador será o Rev. Roberto Brasileiro, 
Presidente do Supremo Concílio da IPB.

A partir do dia 05/10 a Igreja cederá às insta-
lações para as inscrições de adolescentes (13 à 
16 anos), para concorrerem a vaga na Guarda 
Mirim. O horário de funcionamento será das 
13h30m às 17h. Divulgue para vizinhos, ami-
gos e familiares.

GUARDA MIRIM



“Servi ao Senhor com alegria” (Sl.100:2)
- Prelúdio: Instrumental
1. Canto de Louvor pela Restauração
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.126 (responsiva)
- Hino: “Segurança e alegria” – nº 144 - HNC
2. Meus fi lhos andam na verdade
- Leitura Continuada das Escrituras: Prov.23
- Oração de confi ssão de pecados
- Hino: “Firme nas promessas” n° 177 - HNC – En-
trega dos Dízimos e ofertas
- Oração com o Diácono
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 
- Oração com as crianças 
3. A tua Palavra me vivifi ca
- Mensagem da Palavra de Deus 
- Oração Pastoral - (Suplica a Deus pelas eleições)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice
-----------------------------------------------------
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

Para pensar
Se a vida desta igreja depender de mim, como ela fi cará? 

No testemunho diante de mundo. Na frequência aos cultos 
e grupos familiares. Nos dízimos e nas ofertas. Nas orações 
semanais pelos fi lhos. Nas contribuições com a obra missio-
nária, etc. Participar da missão de Deus na terra implica 

em ter uma vida cristã saudável. Se não está bem, comece a 
mudança hoje!

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

Hoje: Alexandre, Eduardo, Milton, Noel e Vinícius 
Suco: Milton e Alexandre 
Recolher Dízimo: Eduardo e Noel 
Agradecimento pelos Dízimos: Noel
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wanderburgo 
Suco: Edson e Wanderburgo 
Recolher Dízimos: Gilson e Valter
Agradecimento pelos Dízimos: Valter

Hoje: Flávio e Clarice /  Próximo:  Milton e Mary

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

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. Milton Mori
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Todos os Presbiteros

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

Berçário Templo:  Elda  / Próximo: Solange
00 a 02 ano: Adriana e Marli / Próximo: Andressa e Deise
3 a 4 anos: Th ais e Fabiana /  Próximo:  Meire e Karine 
5 a 6 anos: Elias e João Pedro / Próximo:  Ana e Maria Vitória
7 a 9 anos: Costa /  Próximo: Lucas

Grupo : Presb. Eliberto - Pastor: Wanderson
Grupo : Presb. José Nelvo - Pastor: Werley
Grupo : Presb. Luis Roberto  - Pastor: Evandro
Grupo : Presb. Milton Mori - Pastor: Adonias
Grupo : Presb. Reneval - Pastor: Antônio Balbino
Grupo : Presb. Rogério - Pastor:  Ildemar 

Manhã: Rodolfo            Noite: Rodolfo

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

28 a 30/09 - Acampamento UCP 01/10 - Erasmo Braga



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

CRISTO E OS SACRAMENTOS

Semana passada vimos que os “Meios 
de Graça” (a palavra, os sacramentos e 

a oração) são instrumentos que Deus utili-
za para comunicar a salvação e aperfeiçoar 
os crentes em sua jornada cristã. Também 
aprendemos como o primeiro desses meios 
– a Palavra de Deus – deve ser utilizado pelo 
crente. Hoje vamos nos atentar para o se-
gundo meio de Graça: os sacramentos.

O que é são os sacramentos e como eles 
se tornam meios eficazes para a salvação? 
(Perg. 92 e 91 do Breve Catecismo).

Um sacramento é uma santa ordenança, 
instituída por Cristo, na qual, por sinais 
sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto 
são representados, selados e aplicados aos 
crentes. Eles tornam-se meios eficazes para 
a salvação não por alguma virtude que eles 
ou aqueles que os ministram tenham, mas 
somente pela bênção de Cristo e pela obra 
do Espírito naqueles que pela fé o recebem 
(1Pe. 3.21; Mt. 3.11; 1Co. 3.6-7; 1Co. 12.13).

Quero chamar sua atenção para a ex-
pressão “instituída por Cristo. Com isso 
dizemos que a igreja não tem direito de 
aumentar nem diminuir a quantidade dos 
sacramentos. Assim sendo, para nós refor-
mados, só há dois sacramentos que atendem 
a esse critério: Batismo e Santa Ceia. O que 
passar disso é invenção humana. Estudare-
mos cada um deles separadamente a partir 
de semana que vem.

Cristo e os Sacramentos. Ao pensar nos 
sacramentos, devemos reconhecer que a 
presença de Cristo realmente é a presença 
do Espírito Santo. A Fé Reformada sempre 
ensinou que Cristo vem nesse contexto pelo 
Espírito Santo que ele enviou. É a bênção de 
Cristo por meio da obra do Espírito Santo. 
Portanto, nenhum dos dois pode ser separa-
do dos sacramentos. O Espírito é o mediador 
da presença de Cristo de duas maneiras nos 
sacramentos. Primeiro, ele apresenta-nos 

Cristo. Faz com que Cristo esteja presente 
para nós naquele dia, naquele momento em 
que estamos participando. Cristo não é uma 
pessoa distante que é antiquado demais, de-
satualizado demais para nós hoje. Por meio 
do Espírito Santo, ele torna-se nosso con-
temporâneo. Segundo, ele é o mediador 
da presença de Cristo quando nos habilita, 
em termos espirituais, a sermos transporta-
dos de nossos pesares, nossas dificuldades 
e nossas aflições à presença de Cristo. Po-
demos ver este ensino em Colossenses 3. 
Somos habilitados a colocar nosso afeto nas 
coisas de cima e nãos nas coisas aqui da ter-
ra. Tudo isso acontece pela bênção de Cristo 
somente. Não acontece em virtude da igreja 
à qual pertencemos. Não acontece por cau-
sa do maravilhoso pastor (aos nossos olhos) 
que está administrando o sacramento. Não 
acontece porque conseguimos por esforço 
próprio nos colocar numa certa disposição 
de espírito para participar. É por Deus, em 
Deus e por meio de Deus – pois ele é que dá 
o aumento, o crescimento. Quando chega-
mos em fé há de fato uma bênção para nós 
e isso nos eleva, tirando-nos do mundo per-
turbado. Louvado seja Deus por Cristo!

PARA PENSAR:

-Olhando para os sacramentos como 
“Meios de Graça”, o que você acha das ati-
tudes dos crentes que querem exercer sua 
espiritualidade em casa sem participar de 
Igreja alguma?

-Ainda levando em consideração os 
“Meios de Graça”, é correto ao crente par-
ticipar do Culto apenas no dia da Ceia do 
Senhor?

- Os Grupos Familiares – que são excelen-
te ferramenta para propagação da Palavra e 
comunhão – seriam suficientes para o exer-
cício da espiritualidade plena e cumprimen-
to das ordenanças de Cristo?


