
 Oscar Schindler, re-
tratado no filme, “A 

lista de Schindler”, comprou 
centenas de judeus na Segunda 
Guerra mundial e os levou para 
uma fábrica fictícia, na então 
Checoslováquia, para livrá-los 
das câmaras de gás. Quando a 
guerra acabou, ele levou esses 
judeus para o pátio e olhando 
para seu carro de luxo, chorou 
dizendo: “Se eu tivesse vendi-
do esse carro, teria comprado 
mais vinte vidas que pereceram”. 

 Depois, olhou para o bo-
tom de ouro, na lapela de seu 
paletó e disse: “Se eu tivesse ven-
dido esse botom, teria comprado 
mais duas vidas que pereceram”. 
Em seguida, arrematou: “Quem 
salva uma vida, salva o mundo 
inteiro”. A Bíblia diz que uma 
vida vale mais do que o mun-
do inteiro, pois “que adianta ao 
homem ganhar o mundo inteiro 
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e perder a sua alma?”.  O maior 
investimento que podemos fa-
zer é na salvação de vidas.

 O investimento na obra 
missionária é um investimento 
de consequências eternas. Todo 
investimento que fazemos em 
coisas materiais, no fim, pere-
cerá, pois este mundo e suas ri-
quezas serão entesourados para 
o fogo, mas quando investimos 
na salvação de vidas, fazemos 
um investimento que transcen-
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QUANTO VALE UMA VIDA?
          “Que daria um homem em troca de sua alma?” Mc:  8.37
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derá ao tempo. Invista seus re-
cursos e sua vida naquilo que 
permanece. Dedique seu tempo 
e sua energia na proclamação 
do evangelho, pois só em Cristo 
há salvação. (fonte: LPC - Igreja 
Presbiteriana do Brasil).

 Dia 31 de outubro no Bra-
sil é o “Dia da Proclamação do 
Evangelho”. Uma oportunidade 
que devemos aproveitar para 
doar Bíblias e Literaturas evan-
gelística, falar do amor de Deus 
aos homens, falar que Deus en-
viou Jesus Cristo, o seu Filho 
Amado para salvar pecadores e 
reconciliar Consigo o homem. 

Falar do perdão de Deus que 
cura a alma aflita e sobrecarre-
gada. Dar testemunho de uma 
redenção interna, no coração, e 
viver a nova vida em Cristo com 
intensa alegria e amor. Manifes-
tar a esperança da vida eterna 
em cada ação e mesmo em meio 
ao sofrimento. E isto não apenas 
no Dia 31 de Outubro, mas to-
dos os dias da nossa vida. Fica o 
desafio para todos os crentes em 
Cristo.

Rev. Ildemar Berbert 
Pastor da Igreja

NOVEMBRO
REUMP
Costelão

Acampamento - UPJ
Reunião Plenária

Culto de Ações de Graças
Bazar das Dorcas    

 DATA        PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

2 a 4/11
11/11

16 a 18/11
20/11
22/11
24/11

**
11h30

**
19h
19h
14h

DEZEMBRO
Cantata do Coral 

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

16/12 19h

Está aberto o processo seletivo para concessão de 
bolsas de estudos da Escola Presbiteriana Erasmo 
Braga. As bolsas são para crianças de 4 a 5 anos 
completos. Os alunos contemplados estudarão no 
“Projeto Extensão”, localizado na Rua General Ozó-
rio, nº 1988, Jardim América. As inscrições deve-
rão ser realizadas diretamente na Escola e poderão 
ser feitas até completar todas as vagas. Para mais in-
formações, acesse o site: www.erasmobraga.com.
br ou entre em contato com a secretaria da escola 
pelo telefone: 3421-5305. 

BOLSAS DE ESTUDOS - ERASMO BRAGA 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.



AVISOS

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

Convocamos todas as sócias para estarem pre-
sentes na Plenária, a qual, elegeremos a nova 
diteroria da SAF para 2019. A reunião será no 
dia 06/11, após a reunião de oração do Projeto 
Ana. Ore, divulgue e participe. 

Vem ai no dia 11/11 o tradi-
cional Costelão do Maanaim. 
O investimento é de R$ 25,00 
por pessoa e crianças 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. 

Hoje à noite celebraremos a Ceia do Senhor. 
Prepare seu coração para este momento tão su-
blime e, durante a ceia, refl ita nestas palavras: 
“No momento em que os comungantes estão 
tomando, comendo e bebendo o pão e o vinho, 
eles devem todos conduzir os pensamentos para 
a morte de Cristo... Não se deve fazer nada no 
espaço de tempo entre o receber o sacramento, 
nada além de pensar naquilo que se está fazendo, 
ou seja, lembrar a morte de Cristo.” JEREMIAH 
BURROUGHS, um dos teólogos da Assembléia 
de Westminster.

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 06/11 a Srª Reacilva Stein Arruda, às 15h, na 
Rua Vallêncio Matos Pereira, 60, BNH II PLANO. 
Conheça o trabalho deste ministério, que tem le-
vado consolo aos lares dos irmãos idosos da igreja.

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.

04/11 - Elizaltina F. dos Anjos - 98423-2942
           - Odílio F. Alves Pereira - 99646-6291
05/11 - Iara Soares Brandão - 99821-6720
06/11 - Adauton Filho Cortêz - 99291-2309
           - Maria do Carmo O. Santos - 3425-3360
           - Sarah Meirelles Arruda Martins
09/11 - Roger P. Pinto Custodio - 99944-1674
10/11 - Guilherme G. M. Logo - 99648-7566 
           - Raquel Sales Arendt - 98137-0507
           - Rebeca Guimarães César - 98121-7633

‘‘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

CEIA DO SENHOR

COSTELÃO

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

BAZAR DORCAS

VASO NOVO 

SAF- PLENÁRIA  EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Vem aí o Dia de Ação de Graças (22/11). Os Gru-
pos Familiares e toda Igreja são convidados a parti-
cipar deste dia especial. Preparem suas apresenta-
ções, 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 custarão R$ 60,00 até o dia 09/11 
e podem ser feitas na secretaria da igreja ou 
com a Carol Frost. 

ACAMPAMENTO UPJ - 2018



Ceia do Senhor -“Fazei isto em memória de mim”

- Prelúdio: Instrumental

1. Cantai Louvores ao Senhor nosso Deus 
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.138 (responsiva)
- Hino: “Rei Sublime” – n° 19 - HNC

2. Feliz o Homem constante no temor do 
Senhor
- Leitura Continuada das Escrituras: Prov.28
- Hino: “Vencendo vem Jesus” n° 147 - HNC 
– Consagração a Deus de nossos dízimos e 
ofertas
- Oração com o Diácono
- Ministração da Ceia do Senhor
          - Leitura: Mt.26:26-30
          - Hinos: 267 e 260 HNC
          - Solo: Luiz Cordeiro
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 
- Oração com as crianças 

3. A Lei do Senhor restaura a alma
- Mensagem da Palavra de Deus 
- Oração Pastoral - (Aviva a tua Obra Senhor!)
- Benção 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. Werley 
Terça-feira: 8h - Rev. Ildemar /  14h - Rev. Wanderson
Quarta-feira: 8h - Rev. Ildemar  / 14h - Rev. Wanderson
Quinta-feira: 8h - Rev. Ildemar /  14h - Rev. Wanderson 
Sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar /   08h - Rev. Wanderson   

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

Hoje:  Edi, Lenice e Th ayná  /  Próximo:  Roseli e Maria

Piano - Manhã: Vitor            Piano - Noite: Lenita
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. Ildemar/ Liturgia: Presb. Todos os Presb. 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Evandro / Liturgia: Presb. Arnaldo

Mensagem: Rev. Werley  
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Werley /  Liturgia: Presb. Reneval

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

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

Manhã: Juliano          Noite: Juliano 

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

02 a 04/11 - REUMP                                



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

A ORAÇÃO DOMINICAL – SEGUNDA PETIÇÃO

Hoje estudaremos a segunda petição da 
Oração do Senhor.

1. Pelo que oramos na segunda petição? 
(Perg. 102). Na segunda petição, que é: “Ve-
nha o Teu reino”, pedimos que o reino de Sa-
tanás seja destruído e que o reino da graça 
seja adiantado; que nós e os outros a ele se-
jamos guiados e nele guardados, e que cedo 
venha o reino da glória.  Sl 68.1; Jo 12.31; Mt 
9.37-38; 2Ts 3.1; Rm 10.1; Ap 22.20.

A frase o Reino de Deus é característica do 
Novo Testamento. Não há outra expressão 
que se use mais freqüentemente na oração, 
na pregação e na literatura cristãs.  É bem 
evidente que o Reino de Deus ocupava uma 
posição central na mensagem de Jesus. 

A primeira aparição do Jesus na cena da 
história é quando vai a Galiléia pregando 
as boas novas do Reino de Deus (Mc 1.14). 
Jesus mesmo descreveu a pregação do Rei-
no como uma obrigação que lhe tinha sido 
imposta: “É necessário que também a outras 
cidades anuncie o evangelho do Reino de 
Deus, porque para isto fui Mateus enviado” 
(Lc 4.43; Mc 1.38). 

De acordo com a descrição de Lucas Jesus 
dedicava seu tempo a percorrer as cidades 
e povoados, pregando e pondo de manifes-
to, em evidência as boas novas do Reino de 
Deus (Lc 8.1). 

Jesus falou do Reino de três maneiras dife-
rentes. Falou do Reino que existia no passa-
do. Disse que Abraão, Isaque, Jacó e os pro-
fetas estavam no Reino (Lc 13.28; Mt 8.11).  

Também disse que o Reino era uma re-
alidade presente. “O Reino de Deus”, disse, 
“está entre vós” (ou “em vós”), Lc 17.21.  Mas, 
também disse que o Reino se daria no futu-
ro, por isso ensinou a seus discípulos a orar 
pedindo que viesse o Reino.  

Como é possível que o Reino seja uma re-
alidade passada, presente e futura, ao mes-
mo tempo? Como pode ser que o Reino 
seja simultaneamente algo do passado, um 
fato presente e algo pelo que devemos orar, 
para que venha, no futuro? Encontraremos 
a chave deste problema nestas petições do 
Pai Nosso. 

Uma das características mais comuns do 
estilo poético hebreu é o que tecnicamente 
se conhece como paralelismo. Os hebreus 
tendiam a dizer todas as coisas duas vezes. 
Diziam algo de uma maneira, e imediata-

mente depois voltavam a dizer o mesmo de 
outra maneira, que interpretava, ampliava 
ou simplesmente repetia o que haviam dito 
primeiro. Quase todos os versículos dos sal-
mos poderiam servir como exemplos desta 
modalidade. Em geral estão divididos pela 
metade, e a segunda metade amplia, explica 
ou repete a ideia da primeira. Vejamos al-
guns exemplos:

 “Deus é nosso refúgio e fortaleza auxílio 
presente nas tribulações.” (Sl 46:1).

“O Senhor dos Exércitos está conosco – O 
Deus de Jacó é o nosso refúgio.” (Sl 46:7).

“O Senhor é o meu pastor – Nada me fal-
tará” (Sl 23:1).

“Em lugares de delicados pastos me fará 
descansar – junto a águas de repouso me pas-
toreará” (Sl 23:2).

Apliquemos este princípio às duas primei-
ras petições do Pai Nosso e as coloquemos 
em uma mesma linha, lado a lado: “Venha 
o teu Reino – Seja feita a tua vontade assim 
na terra, como no céu.”

Assim, temos que a segunda petição expli-
ca, amplia e define a primeira. Temos então 
a definição (creio que não seja exclusiva) do 
Reino de Deus: O Reino de Deus é uma so-
ciedade, na Terra, onde a vontade de Deus 
se faz de maneira tão perfeita como no céu. 
Aqui temos a explicação de como o Reino 
pode ser uma realidade passada, presente 
e também futura, ao mesmo tempo. Todo 
aquele que obedece a vontade de Deus está 
dentro do Reino. Mas desde que o mundo 
dista muito de ser um lugar onde a vontade 
de Deus se faça de maneira perfeita e uni-
versal, a consumação do Reino é ainda um 
fato futuro, algo pelo que devemos orar.

Estar no Reino é obedecer a vontade de 
Deus. Imediatamente percebemos que o 
Reino de Deus não tem que ver primordial-
mente com as nações, os reinos e os países 
deste mundo. É algo que tem a ver com cada 
um de nós. O Reino é o mais pessoal que 
há sobre a Terra. Ele exige a submissão de 
minha vontade, de meu coração, de minha 
vida. Quando cada um de nós toma a de-
cisão pessoal de submeter-se à vontade de 
Deus, vem o Reino.

Orar pelo Reino de Deus é orar pela sub-
missão total de nossas vontades à vontade 
de Deus.

Deus te abençoe ricamente.
(Extraído e Adaptado) Pr. Werley Scardini 


