
 Estamos chegando a mais 
um fim de ano. Este mês de 

outubro as sociedades internas e mi-
nistérios da igreja já começam a ele-
ger suas diretorias para 2019, Escola 
Dominical também já começa a fazer 
os seus ajustes para o ano seguinte, e 
os trabalhos de fim de ano já vão se 
iniciando, conforme a agenda de pro-
gramações da igreja, neste boletim.

Algumas coisas devemos ter em 
mente neste período do ano:

1. Como a vida passa rápido. Ao 
ver se aproximando o fim de mais 
um ano, começamos a perceber que 
os nossos dias estão passando veloz-
mente, como diz o salmista, “porque 
tudo passa rapidamente e nós voa-
mos” (Sl.90:10b). Não temos muito 
tempo a perder em vaidades e fanta-
sias.

2. Convém que façamos a obra de 
Deus, sem vacilar. Jesus disse, “Con-
vém que façamos a obra daquele que 
nos enviou enquanto é dia, a noite 
vem quando ninguém mais pode tra-
balhar” (Jo.9:4). Esse é o tempo opor-
tuno para servirmos a Deus. A noite 
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chegará e não poderemos mais fazer 
a obra de Deus. Será tarde demais. 
Então, irmãos, mãos à obra. Não per-
cam tempo em discussões frívolas. 

3. Deus deu dons de trabalho aos 
seus filhos. Todos nós temos um 
Dom de Deus para algum trabalho 
em sua obra. Não podemos esconder 
os nossos talentos, mas coloca-los a 
serviço de Deus. Assim atesta as Es-
crituras: “E a graça foi concedida a 
cada um de nós segundo a proporção 
do dom de Cristo” (Ef.4:7). Todos os 
crentes têm dons do Espírito para o 
trabalho no reino de Deus. Devemos 
nos colocar à disposição do servi-
ço do Senhor neste tempo da nossa 
peregrinação e servirmos ao Senhor 
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com alegria. Ele deu a sua vida por 
nós e nós devemos agora dar a nossa 
vida por Ele.

4. Os desafios e as demandas des-
te tempo nos chamam. Temos visto 
os brasileiros lutando com forças e 
resistências a favor da família e de 
valores da nossa fé. Agora é tempo 
de lutarmos por nossas famílias e 
pela família brasileira. A igreja tem 
um papel fundamental neste tempo. 
Precisamos não abaixar a guarda. 
Ensinar a palavra de Deus, orar por 
nossas famílias, traze-las à igreja com 
zelo e fervor e servir a família em 
nome de Deus. A demanda do nosso 
tempo exige de nós serviço, disposi-
ção, coragem e fé. 

 Minha esperança é que todos 
os membros desta igreja entendam o 
tempo em que estamos vivendo. Que 
se disponham com fervor a fazer a 
obra de Deus com alegria. A coloca-
rem as suas vidas ao serviço do Se-
nhor para o próximo ano e unirmos 
as nossas forças nesta grande obra 
que Deus nos confiou aqui nesta 
amada igreja. Sei que os tempos são 
difíceis, mas sei também que maior é 
o que está em nós do que o que está 
no mundo. Todos devem erguer as 
mãos ao céu e dizer: “Eis-me aqui Se-
nhor” ao teu serviço. 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

OUTUBRO
     Conferência Missionária

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

 DATA        PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

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

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 cantará jun-
to 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 
ensaios ocorrerão logo no primeiro horário então 
não cheguem atrasados. Faça a inscrição do seu fi-
lho com os coordenadores da UCP.

O Pastor Ildemar e família estão de viagem este 
fim de semana, em São Paulo. Foram para o 
aniversário dos 15 anos da sobrinha Lara, e vão 
se unir a família e passar o aniversário da Ce-
nilse juntos. Na segunda-feira estarão de volta. 
Oremos pela viagem deles.

AGENDA PASTORAL

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL

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 presidente da Junta Diaconal convoca a to-
dos os diáconos para uma reunião, que ocor-
rerá nesta terça-feira dia 23/10 às 19h30’ nas 
dependências da igreja.
CULTO DA REFORMA PROTESTANTE
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ATENÇÃO  SÓCIAS  DO DEPARTAMENTO  
MENSAGEIRAS  DA PAZ

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

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 23/10 a Sr. Samuel Morais Pinto, às 15h, na 
Rua Alvício Martins Viana, nº 2365, Izidro Pe-
droso. Conheça o trabalho deste ministério, que 
tem levado consolo aos lares dos irmãos idosos 
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 sociedades 
internas e ministérios deveram comparecer com 
suas principais atividades para 2019 defi nidas. 

 A diretoria da SAF convoca as irmãs para par-
ticipar da Reunião do Departamento Mensa-
geiras da Paz, que será nesta sexta-feira, dia 
26/10 às 19h30min, na casa de nossa irmã 
Elsa(Esposa do Miro), que fi ca na Rua Maneco 
de Melo, 3470, Parque Nova Dourados (antiga 
W9). Às 19h as irmãs estarão se encontrando 
na igreja, para saírem juntas. Não Percam!

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.

21/10 - Alexandre L. B. de Paiva - 99204-1110

           - Cenilse L. da Silva Berbert - 98115-0350

          - Edezildo B. Correa Junior - 99971-1960

          - Júlia Brito Trindade - 99903-7004

23/10 - Odivaldo Delarissa - 99971-0093

24/10 - Mary Estela M. D. Mori - 99261-6910

           - Maurício Roberto L. Soares - 98122-3425

           - Vicente Cezar A. Fernandes - 3426-0043

26/10 - Jadson Uchoas Bezerra - 98134-4401

           - Leonardo de Souza Pereira - 3424-1353

           - Milton Ferreira da Silva - 99927-1841

27/10 - Ana Karoline Lobo Bezerra - 99642-4786

           - Vilmar Nelvo de Moura - 9956-2860     

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

- Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO

COSTELÃO

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

BAZAR DORCAS

VASO NOVO

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



“OUVI-ME TODOS E ENTENDEI” 
           MC. 7.14

I) Chamada à Adoração
• Cântico Ministério de Música
• Oração de Louvor a Deus
• Leitura Bíblica: Jo. 15.15-17
• Hino: “Bondoso Amigo” – nº 159 HNC

II) A Sabedoria das Escrituras
• Leitura Continuada: Pv. 26
• Momento de Confi ssão de Pecados
 • Participação Musical
• Hino “Ação de Graças” – nº 61 HNC
 • Entrega dos Dízimos e Ofertas
• Oração com o Diácono Resposável
• Momento de Cânticos
• Oração com as Crianças

III) O Que Contamina o Homem?
• Exposição das Escrituras: Mc. 7.1-23
• Oração Pastoral
• Bênção Apostólica
• Amém Tríplice
________________________
  Apresentação dos Visitantes
  Comunicações da Semana

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

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

Hoje:  Nelvo e Líbia  /  Próximo:  Aparecido e Fernando 

Piano - Manhã: Vitor            Piano - Noite: Eliane
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. Wanderson / Liturgia: Presb. Rogério 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Beijamim / Liturgia: Presb. Adair 

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

Berçário Templo: Solange /  Próximo: Cida 
00 a 02 ano: Jivanete e Alana / Próximo: Cláudia e Nicy
3 a 4 anos: Ana Carolina e Giovanni  /  Próximo: Meire e Karine
5 a 6 anos: Ana Silva e Maria Vitória  / Próximo:  Elaine e Carol 
7 a 9 anos:  Costa  /  Próximo: Lucas

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

Manhã: Vitor          Noite: Lorrainy

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

19 a 21/10 - Erasmo Braga         27 e 28  - Sara Nossa Terra



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

A ORAÇÃO CRISTÃ

Você ora? Pouco ou muito? Todo dia ou às 
vezes? O que você costuma pedir a Deus 

em oração? 
Sabemos que a leitura séria da Bíblia é muito 

importante para nós. Mas, igualmente importan-
te é nossa dedicação à oração. Ela deve ser realiza-
da diária, sincera e regularmente. Orar é tanto um 
privilégio como uma obrigação. Por isso, come-
çaremos hoje a estudar este importante assunto, 
vendo o que o Breve Catecismo de Westminster 
nos fala sobre ele, mas, principalmente, olhare-
mos na Bíblia sobre este vital assunto: A Oração 
Cristã. 

1. O que é Oração? (Perg. 98). A Oração é um 
santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, 
por coisas conformes com a sua vontade, em 
nome de Cristo, com a confissão dos nossos pe-
cados, e um agradecido reconhecimento das suas 
misericórdias. Sl 10.17; 145.19; I Jo 5.14; 1.9; Jo 
16.23-24; Fp 4.6.

Orar é oferecer nossos desejos a Deus, e isso 
é muito mais do que apenas “fazer pedidos”. Na 
oração nós oferecemos a Deus o que nós deseja-
mos e procuramos fazer com que nossos desejos 
estejam “conformes com a sua vontade”. 

É pela oração que confessamos a Deus os nos-
sos pecados, falhas e erros. Confessar é declarar 
diante de Deus que realmente erramos e por isso 
precisamos do Seu perdão (I Jo 1.9). É sempre 
necessário que confessemos nossos pecados em 
nossas orações porque Deus não nos ouvirá se 
houver iniquidade em nosso coração:

Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos 
no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém 
Deus, de fato, me ouviu e respondeu à minha ora-
ção. (Sl 66.18-18; Cf. Pv 28.9; Jo 9.31).

É pela oração também que agradecemos a Deus 
suas bênçãos dadas a nós. E fazemos isto não no 
nosso próprio nome. Mas, assim como Cristo é o 
nosso Salvador, é por meio dele que oferecemos 
nossa oração a Deus. Não em nome de pessoas ou 
santos canonizados. Nada disso! Somente Jesus 
nos dá acesso a Deus e somente por Ele nossas 
orações podem ser atendidas (Jo 14.13; 16.23-24). 

Lembremos sempre, que mesmo que estejamos 
orando a Deus Pai em nome de Seu Filho Jesus, 
estamos nos dirigindo a toda a Trindade. 

Quando oramos podemos e devemos pedir a 
Deus força espiritual para cada um dos nossos 
dias, livramento das tentações, perdão dos nossos 
pecados e que Ele sempre nos encha da esperança 
do retorno de Jesus Cristo que virá para buscar 
sua Igreja. 

Nossa gratidão a Deus deve ser por todas as 
Suas dádivas e graças, quer sejam temporais (Ali-
mento, roupa, abrigo, emprego, saúde, etc.), quer 
sejam espirituais (sua misericórdia, nossa salva-
ção em Cristo, a Vida Eterna, o consolo e a pre-

sença do Espírito Santo em nós, livramento do 
mal, etc.). 

2. Qual é a regra que Deus nos deu para nos 
dirigir em oração? (Perg. 99). Toda palavra de 
Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a re-
gra especial de direção é aquela forma de oração 
que Cristo ensinou aos seus discípulos, e que 
geralmente se chama a Oração Dominical. Rm 
8.26; Sl 119.170; Mt 6.9-13.

Toda a Bíblia nós é útil na oração, pois ao nos 
instruir sobre qual é a vontade de Deus, temos 
assim as razões pelas quais precisamos de auxí-
lio divino. Quando lemos sobre os mandamentos 
de Deus para nós, imediatamente identificamos 
nossa incapacidade de obedecê-los sozinhos, sem 
o auxílio do Espírito Santo. Nossa carne, o velho 
homem, sempre irá desejar não cumprir a von-
tade de Deus, por isso, precisamos pedir (orar) a 
Deus que nos ajude a mortificar este mal desejo e 
fortalecer o Novo Homem.   

 “Vigiai e orai, para que não entreis em 
tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a 
carne é fraca”. (Mt 26.41)

Mesmo salvos em Cristo somos ainda peca-
dores. Por isso precisamos de auxílio para todas 
as obras e exercícios espirituais que oferecemos 
a Deus; sem Seu auxilio não fazemos a vontade 
de Deus Pai. O mesmo é verdade sobre a oração. 
Por isso, precisamos de orientação para orarmos, 
para que consigamos fazê-lo conforme os precei-
tos e o querer de Deus para cada um de nós. 

A “Oração do Senhor” recebe este nome por ter 
sido a resposta do pedido de um dos seus discí-
pulos: “Senhor, ensina-nos a orar” (Lc 11.1).  A 
expressão “Dominical” (Senhor) que encontra-
mos em alguns títulos da Oração do Senhor é o 
termo em Latim dado a ela. A Oração do Senhor 
é modelo de oração, uma instrução sobre como 
devemos orar. 

Se você não tem costume de orar comece. Mui-
tas pessoas têm dificuldade de orar por olharem 
para modelos muito complicados de oração. Não 
faça isso. Não se preocupe com palavras bonitas, 
ou frases difíceis de serem pronunciadas. Comece 
com o básico. O que é o básico? Fazer pedidos e 
dar graças a Deus por suas bênçãos. 

Há orações com elementos mais complexos 
tais como adoração, comunhão, luta espiritual, 
intercessão e contemplação, etc. Não se preocupe 
isto virá naturalmente com o tempo. Apenas ore. 
João Calvino escreveu certa vez que orar é “um 
colóquio (bate-papo) entre Deus e os homens”. É 
isso... orar é conversar com Deus.

Ore! Ore sempre! Em todos os momentos e por 
todos os motivos que envolvem sua vida. 

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini 


