
 Hoje, dia 07 de outubro de 2018, dia 
das eleições Nacionais e Estaduais 

em nosso país, cerca de 147 milhões de 
brasileiros estão aptos a exercerem a sua 
cidadania, de acordo com o TSE, na es-
colha de deputados estaduais, federais, 
senadores, governadores e o presiden-
te da República Federativa do Brasil.

Vivemos um momento histórico deli-
cado em nossa pátria e todos sabemos 
disso. As eleições este ano estão sendo 
muito mais ideológicas do que mera-
mente partidárias. O povo brasileiro 
está dando sinais claros de que não acei-
tam a intervenção arbitrária do estado 
em detrimento das famílias, e nem uma 
ditadura da minoria sobre a maioria. 
Que todos entendam o recado.

Ao mexer com a família, afrontou-se o 
moral do povo brasileiro e a reação está 
sendo uma inquietação geral das famí-
lias, de todos os credos e não credos, 
sem respeitar fidelidades partidárias. É 
a eleição da família, mais que do Estado. 
Isto mostra que a família é uma insti-
tuição divina e não uma mera estrutura 
ideológica de sistemas políticos.

 Mas a luta não vai terminar com as 
definições das urnas. A desconstrução 
da família como “célula mater” da so-
ciedade foi lançada e passos foram da-
dos nesta direção. Vamos ter um longo 
trabalho de resistência e de ensino para 
revermos alguns pontos perdidos, tais 
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como a ideologia de gênero, o casamen-
to homoafetivo, a liberação das drogas, 
o divórcio banalizado, a política de libe-
ração do aborto e os novos “casamentos” 
pretendidos, como a bigamia.

Charles Spugeon, o príncipe dos prega-
dores, disse: “Só os tolos acreditam que 
política e religião não se discutem. Por 
isso os ladrões permanecem no poder, e 
os falsos profetas continuam a pregar”. 
Ou seja, política é para ser discutida e 
ser levada em consideração por todos 
os cidadãos de bem de uma sociedade. 
É a vida de cada um de nós que está em 
discussão. Nosso trabalho, nossa famí-
lia, nossa fé, nossa escola, nossa saúde, 
nossa segurança, nossa economia, nossa 
cultura, enfim, todos nós. O crente não 
pode ser um alienado, mas um legítimo 
cidadão da Polis.

Ao dar o seu voto hoje, lembre-se que 
estamos diante de desafios novos, ainda 
não enfrentados pela igreja em nossa pá-
tria. Lembre que em países comunistas a 
igreja e os cristãos são massacrados e a 
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pregação do Evangelho proibida. Lem-
bre que somos nós o povo quem escolhe 
os governantes e que por trás deles está o 
sistema de políticas públicas e ideias que 
eles defendem.

Não podemos nos esquecer que todo 
crente é um cidadão do reino dos céus, 
mas é também um cidadão de uma pá-
tria terrena. Ele tem dupla cidadania. 
Uma terrena e uma celestial. O cristão 
é um ser misterioso por natureza. Não 
pode esquecer nem de uma pátria e nem 
de outra. 

Ignorarmos a política e o dever do 
voto numa sociedade democrática, é vi-
ver de forma irresponsável e orgulhosa. 
Nossa Constituição estabelece que “todo 
poder emana do povo”, e os cristãos são 
parte desse processo. Um cidadão livre. 
Por isso um cristão nunca deve vender 
o seu voto por dinheiro e nem por favo-
res. Não deve votar querendo benefícios 
particulares, mas coletivo, em benefício 
da cidade, estado e país. Visando me-
lhorar a vida de todos. Não deve votar 
em sistemas destruidores da moral, da 
ética, da família e dos valores perenes. E 
jamais fazer o jogo sujo de uma política 
corrompida pelo pecado.

Além disso, o cristão deve ajudar 
aquelas autoridades eleitas a exercerem 
bem as suas funções. Acompanhar o 
uso do dinheiro público, organizar con-
selhos de fiscalização destes recursos, 
propor projetos para o bem comum da 
sociedade, exigir que seus governantes 
sejam íntegros e cooperar com eles para 
melhorar a vida da cidade. 

O cristão sabe que acima de todo go-
verno humano, há um governo divino, 
soberano e eterno. Sabe que “o coração 
do rei está nas mãos do Senhor”. Sabe que 
o governo de Deus é justo e santo. Sabe 
que “Deus ouve o gemido do seu povo”. 
Sabe que este mundo não está entregue 
a si mesmo. Sabe que o Estado, a Família 
e a Igreja são Instituições divinas para 
o bem da raça humana. Sabe ainda que 
Deus está sobre todos os reinos da terra 
e que haverá o “Dia do Senhor”, o justo 
juiz da terra, e que todos os reis da terra 
entregarão a Cristo o trono e a glória de 
seus reinos temporários. 

E sabedores disso, devemos ser os me-
lhores cidadãos desta terra. Para a glória 
de Deus e para o bem de nossa pátria 
terrena. 

Rev. Ildemar Berbert

OUTUBRO
 Culto de Aniversário    

Makenzie 148 anos             
    

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

18/10 11h
NOVEMBRO

 REUMP
Acampamento - UPJ

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

2 a 4/11
16 a 18/11

**
**

Nesta terça às 18h teremos a reunião do conselho da 
igreja. Todos os membros do conselho estão convo-
cados. Lembramos aos irmãos que tiverem algum 
assunto a encaminhar ao conselho que o faça através 
dos presbíteros.

REUNIÃO DO CONSELHO CANTATA DO CORAL INFANTIL 
Esse ano o coral infantil canta-
rá junto com o coral de adultos 
da nossa igreja. Ensaiaremos 
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.

O Mackenzie está convidando toda a igreja para par-
ticipar do Culto de Comememoranção dos 148 anos 
de sua concretização. O Culto será no dia 18 de ou-
tubro às 11h da manhã nas dependências da igreja. 
Participem!

CULTO DE ANIVERSÁRIO DO MACKENZIE
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CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO

Hoje, celebraremos a Ceia do Senhor. Devemos 
nos preparar examinando os nossos corações 
quanto aos nossos pecados e necessidades, per-
doando a quem devemos perdoar. “Isto é o meu 
corpo oferecido por vós; fazei isto em memória 
de mim.”Lc 22.19b”

O Conselho Missionário realizará nos dias 27 e 
28/10 a Confêrencia Missionária 2018. As pro-
gramações ocorrerão da seguinte forma:
 - Sábado: Culto às 19h30min com preletor Rev. 
Fábio Ribas;
- Domingo: EBD às 09h com Rev. Fábio Ribas;
- Domingo: Culto às 19h com preletor Rev. Bei-
jamim. Todos estão convidados!  

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

Convocamos todos os pais de nossa igreja para orar-
mos por nossos fi lhos terça-feira dia 09/10 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?”

Informamos que nesta quara-feira dia 10/10 não ha-
verá aula do curso de teologia, devido a inauguração 
do templo da Igreja Presbiteriana Filadélfi a. 

“Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu 
a petição que eu lhe fi zera”. I Sm 1.27 O Projeto ANA 
tem por objetivo principal conscientizar, despertar e 
estimular as auxiliadoras presbiterianas a orar indivi-
dual e diariamente por seus fi lhos de oração. Mãe, ore 
por seu fi lho! Se você não conhece este projeto venha 
e participe 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.

07/10 - Diogo M. Castilho Teixeira - 3421 5530
            - Enzo M. Castilho Teixeira - 3421 5530
08/10 - Lucas Nikolic Garcia - 98131-7583
09/10 - Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 98462-8913
            - Lucimar M. Duarte Mustafá - 99631-3756 
            - Rosane Lopes Padovan - 98403-6407
10/10 - Cláucia Belotti Cortêz - 99291-5926
12/10 - Elsa Maria Amorim Vaz - 99946-4080
            - Juliana Pires Bonatto - 99692-2097
13/10 -Eduardo Henrique B. C. Gonçalves - 3424 7918
            - Matheus Lali Pinho - 99205-0356
            - Rozimeire P. Ferreira Andreatta - 99935-1505

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

- Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!

PROJETO ANA

PROJETO JÓ

AVISO - CURSO DE TEOLOGIA

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

INAUGURAÇÃO DO TEMPLO DA IP FILADÉLFIA

CEIA DO SENHOR

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA

A Igreja cederá às instalações para as inscrições 
de adolescentes (13 à 16 anos), para concorre-
rem a vaga na Guarda Mirim. O horário de fun-
cionamento será das 13h30m às 17h. Divulgue 
para vizinhos, amigos e familiares.

GUARDA MIRIM

A diretoria da UCP agradece a colaboração de toda 
igreja que esteve em oração pelas nossas crianças e 
contribuiram para a realização deste acampamento. 
Agradecemos também a toda equipe que se empe-
nhou na execução das atividades, no zelo e cuidado 
com cada criança presente. Deus abençõe a vida de 
vocês!

AGRADECIMENTO A IGREJA - UCP



“Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, 
o mundo e os que nele habitam” (Sl.24:1)

- Prelúdio: Instrumental
- Cântico de Louvor (M.M)
1. Entrai por suas Portas com ação de graças
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.100 (responsiva)
- Hino: “Ao Deus grandioso” – nº 6 - HNC
2. Como amo a tua lei...
- Leitura Continuada das Escrituras: Prov.24
- Hino: “O Deus Fiel” nº 32 - HNC - Entrega dos Dízimos 
e ofertas
- Oração com o Diácono
- Ministração da Ceia do Senhor – Hb.9:11-15 - hinos: 
164, 340
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 
- Oração com as crianças 
3. Dai-lhes vós mesmos de comer...
- Mensagem da Palavra de Deus 
- Oração Pastoral - (Suplica a Deus pela pátria)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

Para pensar

“E vós, ó povos, a quem Deus deu a 
liberdade de ESCOLHER seus proprios 

magistrados, cuidem se de NÃO se 
privarem deste favor, elegendo para a 

posição de mais alta honra, PATIFES e 
INIMIGOS DE DEUS.” 

 Martires Cristãos

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. Ildemar 
Terça-feira: 8h - Rev. Ildemar /  14h - Rev. Wanderson
Quarta-feira: 8h - Rev. Wanderson  / 14h - Rev. Ildemar 
Quinta-feira: 8h - Rev. Ildemar /  14h - Rev. Wanderson 
Sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar /   08h - Rev. Wanderson   

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

Hoje: Milton e Mary  /  Próximo:  Reneval, Ana e Andressa

Piano - Manhã: Vitor              Piano - Noite: Vitor
Vocal - Manhã: Cenilse                    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: Todos os Presbiteros
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Reneval 

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

Berçário Templo: Solange  / Próximo:  Cida
00 a 02 ano: Andressa e Deise / Próximo: Adriana e Marli
3 a 4 anos: Meire e Karine  /  Próximo:  Th ais e Fabiana
5 a 6 anos: Ana e Maria Vitória  / Próximo: Eliane e Carol
7 a 9 anos: Lucas  /  Próximo:  Nelvo

Grupo : Presb. Adair - Pastor: Werley
Grupo : Presb. Arnaldo - Pastor: Adonias
Grupo : Presb. Carlos - Pastor: Antônio Balbino
Grupo : Presb. Eliberto - Pastor: Ildemar
Grupo : Presb. José Nelvo - Pastor: Wanderson
Grupo : Presb. Luis Roberto - Pastor: Evandro

Manhã: Raquel            Noite: Raquel

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

12 a 14/10 - ABU 17, 19 e 20/10 - Erasmo Braga

João Calvino 
1509 - 1564 d.C



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

O CRISTÃO E O BATISMO

As perguntas 94 e 95 do Breve Catecis-
mos de Westminster afirmam o se-

guinte sobre Batismo: 
Perg. 94. Que é o Batismo? O Batismo é 

o sacramento no qual o lavar com água em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
significa e sela a nossa união com Cristo, a 
participação das bênçãos do pacto da graça, 
e a promessa de pertencermos ao Senhor. Mt 
28.19; Jo 3.5; Rm 6.1-11; Gl 3.27.

Perg. 95. A quem deve ser ministrado o 
Batismo? O Batismo não deve ser ministra-
do àqueles que estão fora da igreja visível, 
enquanto não professarem sua fé em Cristo e 
obediência a Ele; mas os filhos daqueles que 
são membros da igreja visível devem ser ba-
tizados. At 18.8; Gn 17.7-14; At 2.38-39; 1Co 
7.14.

 A partir destas respostas podemos ver, re-
sumidamente, alguns fatos sobre o Batismo 
Cristão.

1. O Batismo é uma Ordenança (ordem, 
imperativo) bíblica (Mt 28.19; Mc 16.16); É 
um testemunho público de arrependimento, 
fé e compromisso em seguir a Cristo (At 2.38; 
8.37; Rm 10.9); É um sinal visível e externo de 
uma graça invisível e interna: o Batismo com 
água aponta para o Batismo com o Espírito 
Santo (Tt 3.4-7). Apesar disto, o batismo não 
salva, mas é uma demonstração de ruptura 
com o mundo, com o pecado; é assumir o 
compromisso de pertencer totalmente a Deus 
através de Jesus Cristo. 

2. Batismo é uma cerimônia em que se usa 
água e por meio da qual uma pessoa se tor-
na membro de uma igreja cristã. O batismo é 
sinal de arrependimento e perdão (At 2.38) e 
união com Cristo (Gl 3.26-27), tanto em sua 
morte como em sua ressurreição (Rm 6.3-5). 

3. As formas de batismo são: Aspersão (co-
locar água sobre a cabeça do batizando); Efu-
são (derramar muita sobre a cabeça); Imer-
são (é mergulhar o batizando). Entendemos 
que o cristão é apropriadamente batizado por 
Aspersão. A Igreja Presbiteriana do Brasil ao 
receber membros de outras denominações 
verdadeiramente evangélica, não rebatiza 
aqueles que foram batizados por imersão. 

4. A Palavra ‘Baptizo’ tem alguns sig-
nificados como: Limpar mergulhando ou 
submergindo, lavar, tornar limpo com água, 
lavar-se, tomar banho mergulhar repetida-
mente, imergir, submergir, derramar sobre, 
limpar, tingir, manchar sem levar em conta 
forma concreta de alguma aplicação. O ba-
tismo (lavar) pode ser expresso por imersão 
parcial, imersão total, absorção e efusão. 

5. Os batismos do Antigo Testamento (pe-
ríodo da Lei e dos profetas) foram ordenados 
por Aspersão. A)  Purificações Batismais na 
Lei: Nm 8.5-7; 19.13; Lv 14.5-7 cf. Hb 9.10, 
19-21; Mc 7.4.  B) O Ensino Profético Desta-
ca a Aspersão: Is 44.3; Ez 36.25-26. Veja tam-
bém que João liga seu batismo com água com 
o batismo que Cristo dá ao Crente que é com 
o Espírito Santo, Mt 3.11 e Jo 1.25.  

6. Interessante sobre o modo de batismo 
é lembrarmos que o Batismo com o Espíri-
to santo é efetuado por Jesus por aspersão, 
e ele é simbolizado pelo batismo com água; 
portanto, o cristão ser batizado por aspersão 
é obedecer a Palavra de Deus sem reservas, 
Is 44.3; Joel 2.28; 8.14-17; 10.44-48; Tt 3.4-7. 
Ver especialmente Atos 1.5; 2.14-18. 

7. Porque batizamos crianças? O motivo é 
que a promessa é para nós e para nossos fi-
lhos (At 2.38-39); das crianças é o Reino dos 
céus (Mc 10.14) e se elas são súditas do Rei-
no, como negar a elas o sinal de pertencimen-
to ao Reino que é o batismo? Cremos que o 
batismo cristão é o substituto da circuncisão 
do AT, que era realizado, normalmente, em 
crianças. Há outras razões, mas estas já apon-
tam o caminho.

Enfim, o cristão normal, que é convertido, 
e tem tempo hábil para isso, deve receber este 
sinal e selo da graça divina: o Batismo reali-
zado por ministro ordenado em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Ele é uma forma 
de proclamar, professar publicamente nossa 
fé em Jesus, o Cristo.

Deus te abençoe ricamente
Pr. Werley Scardini


