
Dos quatro evangelistas, três re-
gistram o convite que Jesus fez 

a pescadores junto ao mar da Gali-
leia para que os seguisse. “Andando 
junto ao mar da Galileia, Jesus viu 
Simão e seu irmão An-
dré lançando as redes 
ao mar, pois eram pes-
cadores. E disse Jesus: 
Vinde após mim, e eu 
vos farei pescadores de 
homens. E eles deixan-
do tudo seguiram após 
Jesus” (Mc.1:16,17).

O convite de Jesus 
foi tão irresistível que 
os discípulos deixaram 
para trás a ocupação diária, a famí-
lia e os projetos pessoais, e seguiram 
Jesus. Mais a frente, Jesus deixa cla-
ra a radicalidade do chamado: é um 
convite para a renúncia de si mesmo 
e para colocar os interesses de Jesus e 
de seu reino em primeiro lugar. An-
tes de subir aos céus, Jesus amplia a 
abrangência do chamado: “ide por 
todo o mundo, fazei discípulos de 
todas as nações...” (Mt.28:19).

Jesus continua chamando pessoas 
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para segui-lo. Um dia o Espírito San-
to chamou você para fazer parte do 
reino de Deus, para seguir a Cristo. 
Como está a sua jornada com Cris-
to? Como está a sua comunhão com 

Cristo? Você ainda o se-
gue?

“Sigam-me!”. Que 
igreja seríamos se esse 
convite de Jesus fosse 
acolhido com a mesma 
intensidade em que foi 
acolhido pelos pesca-
dores do mar da Gali-
leia! Com o mesmo ar-
dor e perseverança dos 
primeiros discípulos? 

Eles confiaram inteiramente em Je-
sus. Eles encontraram nele e em sua 
proposta o sentido para as suas vidas. 
Eles tiveram em Jesus satisfação para 
as suas almas. 

Não seria este o nosso grande de-
safio como discípulos de Jesus hoje! 
Não seria esta a razão de tantas almas 
sedentas de sentido para a vida, até 
mesmo entre os discípulos de Jesus 
hoje?

Este ano o nosso tema é “Tome a 
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sua cruz e siga-me”, e este é o nosso 
desafio constante como discípulos de 
Jesus Cristo. Estamos pregando no 
Evangelho de Marcos, seguindo os 
passos de Jesus durante o seu minis-
tério, vendo seus milagres e ouvindo 
as suas palavras. Não teremos satisfa-
ção na alma se não fizermos isto de 
todo o nosso coração, e com a mesma 
intensidade daqueles primeiros discí-
pulos. 

O que significa seguir a Jesus? “É 
conhecer mais a seu respeito, procu-
rar viver de acordo com a sua vonta-
de, obedecendo à sua palavra. Estar 
com ele é ter intimidade, andar em 
comunhão, conversar com ele numa 
oração constante. É saber que em 
meio à tempestade ele estará conosco 
sempre!” (diz Zilmar Spínola de Ma-

ricá RJ, na revista Ultimato).
Siga a Cristo. Não desvie dele o seu 

olhar. Não dê ouvidos a este mundo 
confuso e sedento de sentido. Ame o 
Senhor Jesus de todo o seu coração. 
Atenda ao seu chamado dia após dia. 
Sirva o Senhor com a sua vida, seus 
dons, e seus talentos. Prontifique-
-se para a obra de Deus enquanto há 
tempo. Não se distraia com os afaze-
res e com os problemas desta pere-
grinação. Pois dias virão em sua vida, 
em que a sua única alegria será ter 
usado seu tempo, seus esforços e re-
cursos na obra de Deus. 

Siga-me! Deus te abençoe!
 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

OUTUBRO
 Culto de Aniversário

Makenzie 148 anos             
    Conferência Missionária

    Conferência Missionária - EBD 
    Conferência Missionária-Culto
   Culto da Reforma Protestante 

 DATA        PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

18/10

27/10
28/10
28/10
31/10

11h

19h30’
09h
19h

19h30’

NOVEMBRO
 REUMP
Costelão

Acampamento - UPJ
Culto de Ações de Graças

Bazar das Dorcas

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

2 a 4/11
11/11

16 a 18/11
22/11
24/11

**
11h30

**
19h
14h

Lembramos às sociedades internas, departa-
mentos e ministérios que até o dia 31 de outu-
bro deverão ser feitas as eleições das diretorias 
para 2019. Podendo assim, providenciarmos o 
calendário das programações, para a confecção 
da agenda da igreja de 2019. 

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2019 CANTATA DO CORAL INFANTIL 
Esse ano o coral infantil can-
tará junto com o coral de 
adultos da nossa igreja. En-
saiaremos 2 músicas que fa-
rão parte da grande cantata 
de natal. Os ensaios ocorre-
rão durante os trabalhos da 
UCP, aos sábados das 14h às 

16h30min. Os ensaios ocorrerão logo no primeiro 
horário então não cheguem atrasados. Faça a ins-
crição do seu filho com os coordenadores da UCP.

O Mackenzie convida toda a igreja para parti-
cipar do Culto de Comememoranção dos 148 
anos de sua concretização. O Culto será nesta 
quinta-feira dia 18 de outubro às 11h da ma-
nhã nas dependências da igreja. Participem!

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

Acontecerá em 
frente a igreja no 
dia 24/11, das 14 
às 18h o Bazar 
do Artesanato da 
Ofi cina Dorcas. 

Convidamos toda a igreja para participar do 
Culto da Reforma Protestante, que acontecerá  
no dia 31/10 às 19h30min nas dependências 
da igreja. Participe!

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. 
Beijamim. Todos estão convidados!  

Vem ai no dia 11/11 o tradicional Costelão do 
Maanaim. O investimento é de R$ 25,00 por 
pessoa e criaças de até 10 anos não pagam. O 
cardápio é composto por uma suculenta e de-
liciosa costela, acompanhada de arroz, salada, 
mandioca e ainda um saboroso pirão. O almoço 
será servido das 11h30 às 13h30min, somen-
te no local. Contamos com o apoio, prestígio, 
ajuda e orações de todos os irmãos da igreja. 
Garanta logo seu convite, disponível com os di-
áconos ou na secretaria da igreja !!

Acontecerá no dia 20/11 às 19h aqui na igreja, 
nossa reunião de planejamento para confeccão 
da agenda 2019. Todas as diretorias das socie-
dades internas e ministérios deverá comparecer 
com suas principais atividades para 2019 defi ni-
das. 

Está em andamento a Campanha de ofertas e 
doações para a conclusão do salão social da 
igreja. Durante este restante de ano trabalha-
remos neste projeto de conclusão das obras do 
salão: Ar condicionado, som e a marquise da 
frente. A iluminação já está fi nalizada. 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 ale-
gria”.

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.

15/10 - Damares M. Azambuja - 99971-4535

17/10 - Bruna Wilches Mantuani - 99689-8144

              - Rebeca Marques Medeiros - 99234-0731

20/10 - Felipe Barros Kowalski - 3426-4589

             - Jussara Silveira de Moraes - 99107-8085

             - Pedro Wolff  Itamura - 99939-9798

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

- Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!

PROJETO ANA

COSTELÃO

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

CULTO DA REFORMA PROTESTANTE

BAZAR DORCAS

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA

Vem aí o Dia de Ação de Graças (22/11). 
Os Grupos Faniliares e toda Igreja é con-
vidada a participar deste dia especial. Pre-
parem suas apresentações, seus quitutes e 
doações como temos feito há alguns anos. 
Não fi que de fora desta festa espiritual. 
Mais informações com Pr. Werley.

DIA DE AÇÕES DE GRAÇAS

Convidamos a todos os juniores com idades 
de 11 a 13 anos, para participar do Acampa-
mento da UPJ, que ocorrerá nos dias 16 a 18 de 
novembro. Este ano estudaremos o tema “Isso 
Muda Tudo”, com o preletor Rev. Wanderson. 
As Inscrições custará R$ 60,00 até o dia 09/11 e 
podem ser feitas na secretaria da igreja ou com 
a Carol Frost. 

ACAMPAMENTO UPJ - 2018



“Convertei-vos a mim de todo o vosso coração” 
(Joel.2:12)

- Prelúdio: Instrumental
- Cântico de Louvor (M.M)
1. Cantai ao Senhor um cântico novo
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.96 (responsiva)
- Hino: “Linda melodia” – nº 104 - HNC
2. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes
- Leitura Continuada das Escrituras: Prov.25
- Hino: “Hino de Gratidão” nº 62 - HNC – Entrega 
dos Dízimos e ofertas
- Oração com o Diácono
- Leitura: Joel.2:12-15
- Oração de confi ssão de pecados
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 
- Oração com as crianças 
3. Tende bom ânimo. Sou Eu. Não temais!
- Mensagem da Palavra de Deus (Mc.6:45-56)
- Oração Pastoral - (intercessão pelo povo de Deus)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice
-----------------------------------------------------
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

Para pensar
“Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magis-
trados e ao resto do povo: não os temais; lembrai-vos 

do senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos 
irmãos, vossos fi lhos, vossas fi lhas, vossa mulher e 

vossa casa” ( Ne.4:14).

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

Hoje: Domingos, Leopoldo, João, Tiago e Rodrigo
Suco: João e Tiago
Recolher Dízimo: Leopoldo e Rodrigo 
Agradecimento pelos Dízimos: Leopoldo
Próximo: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar
Suco: Aparecido e Jucemar
Recolher Dízimos: Adauton e Fernando 
Agradecimento pelos Dízimos: Fernando 

Hoje: Reneval, Ana e Andressa  /  Próximo:  Nelvo e Líbia 

Piano - Manhã:             Piano - Noite: Lenita 
Vocal - Manhã: Evandro                Vocal - Noite: Evandro    

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. Reneval 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson / Liturgia: Presb. Rogério 

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

Berçário Templo: Cida /  Próximo:  Solange
00 a 02 ano: Adriana e Marli / Próximo: Jivanete e Alana
3 a 4 anos: Th ais e Fabiana  /  Próximo:  Ana Carolina e Giovanni
5 a 6 anos: Eliane e Carol  / Próximo:  Ana Silva e Maria Vitória 
7 a 9 anos:  Nelvo  /  Próximo: Costa

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

Manhã: Lívia            Noite: Lívia

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

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



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

O CRISTÃO E A CEIA DO SENHOR

Jesus instituiu o sacramento do seu corpo 
e sangue, chamado Ceia do Senhor, na 

noite em que foi traído, para ser observado 
em sua Igreja até que Ele volte, a fim de lem-
brarmos, constantemente, seu sacrifício na 
Cruz. 

1. Que é Ceia do Senhor? (Perg. 96) A Ceia 
do Senhor é um sacramento no qual, dando-
-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a 
instituição de Cristo, se anuncia a sua morte; 
e aqueles que participam dignamente tor-
nam-se, não de uma maneira corporal e car-
nal, mas pela fé, participantes do seu corpo 
e do seu sangue, com todas as suas bênçãos 
para o seu alimento espiritual e crescimento 
em graça. I Co 11.23-26; At 3.21; I Co 10.16.

Comer o pão e beber o vinho são atos reali-
zados em memória de Jesus Cristo, que man-
tém firme sua promessa de salvação. O pão 
representa a carne de Cristo, que foi “moído 
pelas nossas iniquidades” e o vinho, o Seu 
sangue, “derramado a favor de muitos”. Esse 
significado, porém, é espiritual, não haven-
do qualquer tipo de materialização desses 
elementos (“...o pão continua pão e o vinho 
continua vinho...”). Leiamos I Co 11.23-26

A Ceia também nos lembra os benefícios 
provenientes desse sacrifício para o cresci-
mento espiritual dos cristãos e a sua obriga-
ção de cumprir todos seus deveres para com 
Cristo.

“... e, assim, habite Cristo no vosso coração, 
pela fé, estando vós arraigados e alicerçados 
em amor”. (Ef 3.17)

A Ceia deve ser dirigida por um ministro 
ordenado, que abençoará os elementos antes 
de distribuí-los e participará pessoalmente da 
cerimônia. A participação é restrita às pesso-
as presentes ao ato, batizadas em nome do 
Senhor Jesus Cristo e que estejam em plena 
comunhão com uma igreja evangélica.

Neste sentido, a Santa Ceia tem a função 
de unir a congregação em torno desta come-
moração. Os membros que não podem estar 
presentes por motivo de enfermidade ou ida-
de avançada poderão receber em casa, hos-
pital, etc., os elementos através do Ministro 
da Igreja.

2. Que se exige para participar dignamen-
te da Ceia do Senhor? (Perg. 97). Exige-se 
daqueles que desejam participar dignamente 
da Ceia do Senhor que se examine sobre o 
seu conhecimento em discernir o corpo do 
Senhor, sobre a sua fé para se alimentarem 
dele, sobre o seu arrependimento, amor e 

nova obediência; para não suceder que, vin-
do indignamente, comam e bebam para si a 
condenação. Ref. 1Co 11.27; 31-32; Rm 6.17-
18.

A Santa Ceia é somente para pecadores 
arrependidos que reconhecem sua condição 
corrompida pela queda e se confessam inca-
pazes de conseguir por si mesmos o perdão 
dos pecados e o mérito para a salvação, con-
fiando única e exclusivamente no sacrifício 
de Cristo. Todo aquele que acredita em seus 
méritos próprios para conseguir a salvação, 
come e bebe vergonha e desonra para si ao 
participar da Ceia do Senhor.

“Por isso, aquele que comer o pão ou beber 
o cálice do Senhor, indignamente, será réu do 
corpo e do sangue do Senhor.” (1Co 11.27)

Os que participam ou comungam digna-
mente recebem, pela fé, a presença espiritual 
de Cristo e todos os benefícios da sua morte. 
Mas, ainda que os ignorantes e os ímpios re-
cebam os elementos visíveis desse sacramen-
to, não recebem o valor espiritual por eles 
significada, e, pela sua indigna participação, 
tornam-se réus do corpo e do sangue do Se-
nhor para a sua própria condenação.

Não podeis beber o cálice do Senhor e o 
cálice dos demônios; não podeis ser partici-
pantes da mesa do Senhor e da mesa dos de-
mônios. (1 Coríntios 10,21)

É interessante notar que a noite da Ceia é a 
noite em que Jesus foi traído. Ele não foi traí-
do pelos fariseus ou pelos judeus que o odia-
vam, mas por um de seus apóstolos. Não um 
qualquer, mas um apóstolo que era íntimo de 
Nosso Senhor, que havia participado na Ceia 
a seu lado, Judas Iscariotes! Triste realidade é 
a daqueles que participam desse sacramento 
traindo a fé: 

“Até o meu amigo íntimo, em quem eu con-
fiava, que comia do meu pão, levantou contra 
mim o calcanhar”. (Sl 41.9)

Quando nos reunimos para a Ceia, cada 
um deve fazer um auto-exame sincero de 
si mesmo, da sua fé e do seu proceder, con-
fessando-se e obtendo o perdão de Cristo e 
assim pode comer do pão e beber do vinho, 
como ordena a Palavra de Deus. Leiamos 1 
Coríntios 11. 28-32 e Rm 6.17,18. 

Devemos sempre entender que nenhum 
sacramento tem o poder de expiar, tirar os  
pecados. Somente o sacrifício de Cristo tem 
esse poder.

Deus te abençoe ricamente.
Extraído e Adaptado – Pr. Werley Scardini


