
 Este fim de semana o conselho 
missionário de nossa igreja 

está promovendo a Conferência Missio-
nária, com o objetivo de despertar no 
coração da igreja o ardor pela obra mis-
sionária. Nossos convidados são missio-
nários da missão Caiuá, o Rev. Fábio Ri-
bas da APMT, que coordena os campos 
avançados da Missão, o Rev. Beijamin 
Bernardes, secretário Executivo, com 
mais de 30 anos servindo ao Senhor nes-
te ministério. Com eles recebemos tam-
bém o Missionária, Da. Audrey Taylor, 
missionária da SIL (Sociedade Interna-
cional linguística), com uma longa folha 
de trabalho entre os povos indígenas, 
trabalho de tradução da Bíblia, hinário 
e material Evangelístico e Pedagógico.

Nossa igreja tem a alegria de parti-
cipar da obra missionária em diversas 
frentes de trabalho. Este ano o Conse-
lho missionário realizou uma agenda 
de visitas aos campos da Missão Caiuá, 
expostos para conhecimento dos irmãos 
nos murais no salão social. Foram vá-
rias visitas. Também deu apoio ao CE-
BIPAM, que é o curso de treinamento 
de obreiros no Alto Amazonas, através 
do Pr. Ildemar e do missionário Rev. 
Fernando Dantas, em parceria com o 
conselho missionário da IP de Curitiba.

A igreja é parceira dos seguintes tra-
balhos missionários:  
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NO SENEGAL: 
Rev. Gerson e Ma-
rília Troquez. Esse 
casal de missioná-
rios desenvolve os 
seguintes traba-
lhos em Senegal, 
na África: Plan-

tação de Igrejas, treinamento e apoio a 
missionários nativos; Frente missioná-
ria em presídios; Projetos com crianças 
de rua; alfabetização e reforço escolar; 
projetos missionários com filmes e pre-
gações nas aldeias; Programa de rádio e 
construção de templos. Deus tem aben-
çoado a obra missionária em Senegal 
através da vida deste casal e de outros 
missionários da APMT na região;

NA ESPANHA: 
Rev. Fernando 
Dantas: Com sua 
esposa Karina e as 
filhas Esther e Ra-
quel. Trabalha na 
plantação da igreja 
“Livre Acesso” em 

Madri, junto a missionários da APMT, 
leciona no Seminário da missão World 
Link Ministries, na Espanha, que ofe-
rece também treinamento de lideranças 
para igrejas em campos missionários, 
como na Índia e entre os ticunas no Alto 
Amazonas. Deus tem abençoado a igreja 
nestes trabalhos missionários.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AVISOS

NO PARAGUAI: Rev. 
Francisco Villalba. Plan-
tação de igreja em Ponta 
Porã, com trabalhos com 
a população de rua, pro-
jetos em escolas, pregação 
e discipulado. Rev. Fran-
cisco é um dos pastores 

ligados a Igreja Presbiteriana do Para-
guai, já esteve no campo de Concepcion 
e atualmente em Ponta Porã. Os novos 
projetos deste campo incluem constru-
ção do templo. 

EM DOURADOS: 
Miss. Cristiano Bar-
ros, esposa Eliane, e 
os filhos Caroline e 
Fábio. Estes irmãos 
estão entre nós, na 
igreja, e são uma 
benção. O Casal 

atua junto a Missão Wicliffe, (no Bra-
sil se chama Missão ALEM). Trabalham 
com a tradução da Bíblia para a língua 
Kaiwá e agora estão fazendo a revisão do 

Novo Testamento Kaiwá. Participam de 
treinamentos e Congressos da Missão 
ALEM em todo o Brasil e no Exterior. 
Deus tem abençoado a vida de muitos 
povos com o Evangelho através dos tra-
balhos desta agência missionária e estes 
irmãos são parte deste projeto de Deus.

Além destas frentes de trabalhos mis-
sionários, a nossa igreja oferta mensal-
mente para missões, apoia vários mis-
sionários com recursos periódicos e 
com as orações. Essa Conferência tem 
por objetivo despertar o coração de cada 
membros desta igreja a participar ativa-
mente da Missão de Deus na terra. So-
mos parte de um projeto de dimensões 
eternas. Nesta Grande Missão, Deus en-
viou seu Filho, Jesus Cristo, com a mis-
são de salvar pecadores e torná-los seus 
filhos amados, e integrá-los na missão 
de ir por todo o mundo e pregar o Evan-
gelho a toda Criatura. 

Você é parte da Missão de Deus.
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 nesta quarta-
-feira, dia 31 de outubro deverão ser feitas as 
eleições das diretorias para 2019. Podendo as-
sim, providenciarmos o calendário das progra-
mações, para a confecção da agenda da igreja 
de 2019. 

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2019 CANTATA DO CORAL INFANTIL 
Esse ano o coral infantil 
cantará junto com o coral 
de adultos da nossa igre-
ja. Ensaiaremos 2 músicas 
que farão parte da grande 
cantata de natal. Os ensaios 
ocorrerão durante os traba-

lhos 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.

Convidamos toda a igreja para participar do 
Culto da Reforma Protestante, que acontecerá  
nesta quarta-feira, dia 31/10 às 19h30min nas 
dependências da igreja. Participe!

CULTO DA REFORMA PROTESTANTE



AVISOS

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

O Conselho Missionário realiza neste fi nal de 
semana a Confêrencia Missionária 2018. As 
programações 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 tradi-
cional 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 deliciosa coste-
la, acompanhada de arroz, salada, mandioca e 
ainda um saboroso pirão. O almoço será servi-
do das 11h30 às 13h30min, somente no local. 
Contamos com o apoio, prestígio, ajuda e ora-
ções de todos os irmãos da igreja. Garanta logo 
seu convite, disponível com os diáconos 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. 

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos fi lhos terça-feira dia 30/10 
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?”

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.

28/10 - Davi Araújo Queiroz
           - Elizabeth Pereira Scardini - 99864-9986
           - Líbia Souza Rocha Moura - 99971-5111
            - Letícia S. Martins Hass Silva - 98120-1133
29/10 - Evandro Modesto de Pinho - 99232-7566
30/10 - Vinicius Amaral Nelvo - 99996-5833
01/11 - Maria Elza de F. da Silva - 99813-3751
03/11 - Bruna Caroline C. Ferreira da Silva     

‘‘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

SAF-REUNIÃO DEPARTAMENTAL 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTESBAZAR DORCAS

PROJETO JÓ

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.

Convidamos as mulheres, para reunião do De-
partamento Renascer, que acontecerá nesta 
quinta-feira, dia 01/11 às 20h, na residência 
da Eliane Arnal, que fi ca na rua Januário Pe-
reira de Araújo, 545, Jardim Água Boa (antiga 
W8). Relatoras: Cenilse Berbert e Eliane Arnal. 
Orem e participem! 

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



Conferência Missionária 2018

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

- Prelúdio: Instrumental
- Cântico de Louvor “De todas as Tribos” (M.M)
1. Cantai ao Senhor toda a terra
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.96 (responsiva)
- Hino: “Quem irá?” – n° 289 - HNC
2. E o que ganha alma é sábio
- Leitura Continuada das Escrituras: Prov.27
- Oração de confi ssão de pecados
- Testemunho Missionário: Miss. Audrey Taylor 
(Missão SIL)
- Cântico: “Te agradeço” (M.M) – Entrega dos 
Dízimos e ofertas
- Oração com o Diácono
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 
- Oração com as crianças 
3. Ide e Pregai
- Mensagem da Palavra de Deus (Rev. Beijamin 
Bernardes - Secretário Executivo da Missão 
Caiuá)
- Oração Pastoral - (intercessão pelos missioná-
rios)
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice
-----------------------------------------------------
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana
- Chá no Salão Social

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

Hoje:  Aparecido e Fernando  /  Próximo:  Edi, Lenice e Th ayná

Piano - Manhã: Eliane            Piano - Noite: Eliane
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. Beijamim / Liturgia: Presb. Adair 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Todos os Presbiteros 

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

Berçário Templo: Cida  /  Próximo: Solange
00 a 02 ano: Cláudia e Nicy / Próximo: Andressa e Deise
3 a 4 anos: Meire e Karine  /  Próximo: Th aise e Fabiana
5 a 6 anos: Elaine e Carol   / Próximo:  Ana Silva e Maria Vitória
7 a 9 anos:  Lucas /  Próximo: Lucas

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

Manhã: Samara          Noite: Samara

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

27 e 28  - Sara Nossa Terra                  2 a 4 - REUMP



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

A ORAÇÃO DOMINICAL – PRIMEIRA PETIÇÃO

É normal a Oração do Senhor ser dividi-
do em duas  partes: Prefácio e Petições. 

A primeira petição feita na Oração Domini-
cal (Mt 6.9-10) trata das coisas relacionadas 
a Deus: Seu nome, Seu Reino e Sua vontade. 
As outras (Mt 6.11-13) apresentam aquilo 
que nós precisamos: alimento, perdão, pro-
teção e libertação. Veremos cada uma destas 
partes separadamente. 

1. O que nos ensina o prefácio da Oração 
Dominical? (Perg. 100). O prefácio da Ora-
ção Dominical, que é: “Pai nosso que estás 
no Céu”, ensina-nos que devemos nos apro-
ximar de Deus com toda a santa reverência e 
confiança, como filhos a um pai poderoso e 
pronto para nos ajudar, e também nos ensi-
na a orar com os outros e por eles. Lc 11.13; 
Rm 8.15; 1Tm 2.1-2.

Pai Nosso. Já no AT há referências a Deus 
como Pai (Is 63.16; 64.8); Jesus toma esse 
conceito tornando-o parte essencial da fé do 
NT. Claro que ao falarmos “Pai Nosso” esta-
mos nos referindo ao Deus Triúno. O Pai é 
mencionado, mas o Filho e o Espírito estão 
incluídos porque são o mesmo em essência, 
ou seja, há apenas um Deus, uma única Di-
vindade.  

Como Jesus ensina que quem ora deve co-
meçar dizendo “Pai Nosso”, e como já, sa-
bemos que não são todas as pessoas filhas 
de Deus, então não são todas as pessoas que 
podem fazer esta oração. Esta é uma oração 
que somente os que são crentes em Jesus 
podem orar. Só os que têm o Espírito Santo 
habitando neles por causa de seu relaciona-
mento com Jesus Cristo podem clamar “Pai 
Nosso” e sentir isso siceramente. 

Porque o Espírito que vocês receberam de 
Deus não torna vocês escravos e não faz com 
que tenham medo. Pelo contrário, o Espíri-
to torna vocês filhos de Deus; e pelo poder 
do Espírito dizemos com fervor a Deus: 
“Pai, meu Pai!” Espírito de Deus se une com 
o nosso espírito para afirmar que somos fi-
lhos de Deus. (Rm 8.15-16 – NTLH) 

“Pai nosso que estás no Céu”. Deus está no 
céu, lugar de seu trono, de onde governa to-
das as coisas que criou (At 7.49-50). De lá, 
Deus vê todas as coisas; Ele ordena e seus 
anjos imediatamente lhe obedecem. De lá re-
cebemos toda “sorte de benção espiritual nas 
regiões celestiais em Cristo” (Ef 1.3). 

Não nos esqueçamos do “Nosso”. Somos a 
Igreja de Cristo; membros de seu corpo. Em 
Cristo “há somente um corpo” (Ef 4.4). Por 
isso, não há razão para orgulho ou soberba, 

pertencemos igualmente a Cristo Jesus. De-
vemos sempre orar e também lembrar que 
Deus é nosso Pai: Meu e de meu irmão em 
Cristo. A unidade e a paz da Igreja preci-
sam ser preservada por causa desta verdade 
bíblica.   

2. Pelo que oramos na primeira peti-
ção? (Perg. 101). Na primeira petição que 
é: “Santificado seja o Teu nome” pedimos 
que Deus nos habilite, a nós e aos outros, 
a glorificá-lo em tudo aquilo em que se dá 
a conhecer; e que disponha tudo para sua 
glória. Sl 67.1-3; Rm 11.36; Ap 4.11.

Para os judeus, e Jesus era judeu, o nome 
manifesta as propriedades de quem o leva. 
Às vezes, equivale à própria pessoa. Por 
isso, é o primeiro pedido que devemos fa-
zer. A primeira petição ao orarmos, em 
valor obviamente, é desejar que Deus seja 
santificado, glorificado e honrado por nós e 
nas nossas palavras. Toda a nossa vida deve 
ser uma constante adoração e santificação 
do nome de Deus. Não devemos praticar 
aquilo que O desagrada, que está fora de sua 
vontade. 

Neste pedido queremos que Deus mesmo 
santifique Seu próprio nome. E Deus faz 
isso em Suas obras, Sua criação e cumprin-
do Seus propósitos neste mundo. Também 
desejamos que Deus use nossas vidas para 
a sua glória e honra. O apóstolo Paulo es-
creveu:

“Porque dele, e por meio dele, e para ele são 
todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna-
mente. Amém!” (Rm 11.36) 

Veja como Deus mesmo fará isto na des-
crição do profeta Ezequiel:

Por isso, dê aos israelitas esta mensagem 
que eu, o SENHOR Deus, tenho para eles: 
“O que vou fazer não é por amor de vocês, 
israelitas, mas por amor do meu santo nome, 
que vocês profanaram em todas as nações 
para onde foram. Quando eu mostrar às na-
ções a santidade do meu grande nome — o 
nome que vocês profanaram no meio deles 
—, aí eles ficarão sabendo que eu sou o SE-
NHOR. Sou eu, o SENHOR Deus, quem está 
falando. Usarei vocês para mostrar às nações 
que eu sou santo”. (Ez 36.22-23) 

Tudo que fizermos, falarmos e pensarmos 
devem ser para a glória, honra e louvor a 
Deus. Quer tenhamos dias bons ou maus, 
devemos usar nossa vida para que Deus te-
nha seu nome santificado em nós. 

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini 


