
O termo “apostasia” refere-se, bi-
blicamente, à rebelião doutri-

nária de muitos cristãos confessantes. 
A apostasia só entende-se dentro da 
igreja cristã, não fora, porque indica 
o abandono da crença verdadeira. É 
certamente a isto que Jesus se refere 
em Mt 24.11-12 - “...levantar-se-ão 
muitos falsos profetas e enganarão a 
muitos. E por se multiplicar a iniquida-
de, o amor se esfriará de quase todos.” 

Desde o período do VT houve apos-
tasia. Muitos da Igreja visível do VT 
abandonaram os preceitos do Senhor, 
trocando-o por outros deuses. Na 
jornada pelo deserto, grande parte 
do povo que havia saído do Egito foi 
morta por causa da apostasia. Assim 
aconteceu posteriormente nos reinos 
do norte e do sul. Nunca o povo de Is-
rael ficou sem apostasia. (Rev. Heber 
Campos).

Contudo, a apostasia da qual a Es-
critura fala tem um caráter crescente 
e intensificado e orquestrado. No de-
correr da história da igreja cristã ela 
aumenta em tamanho e se intensifi-
ca. Essa apostasia tem ocorrido cicli-
camente na vida da igreja. Contudo, 
haverá um tempo em que ela será 
inigualável. É dessas coisas que nosso 
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Senhor fala em seu discurso escatoló-
gico:

 1) A Apostasia é um sinal do 
princípio das dores. 

Jesus coloca a apostasia como um 
sinal dos “últimos dias” no sentido 
deles acontecerem durante o decorrer 
do período entre a sua primeira vinda 
até a sua segunda vinda. Ele não usa a 
expressão “últimos dias”, mas esse é o 
sentido que Ele quer dar, quando fala 
da apostasia como algo que já acon-
tecia no seu tempo, e que haveria de 
acontecer até o final. 

Mt 24.5-8 diz que “muitos virão em 
meu nome, dizendo: Eu sou o Cris-
to, e enganarão a muitos.” A seguir 
nos vv.6-7 Jesus fala de outros sinais, 
acrescentando que embora esses si-
nais apontem para o fim, “ainda não 
é o fim”. Uma porção de coisas ainda 
teria de acontecer para que o fim pu-
desse chegar (v.6). Jesus fala ainda dos 
outros sinais, como “o levantamento 
de nação contra nação, reino contra 
reino, fomes e terremotos” (v.7), mas 
acrescenta: “porém, tudo isto é o prin-
cípio das dores” (v.8).

A apostasia, portanto, já aparece 
num tempo que precede o tempo do 
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fim, sendo um sinal crescente. 
 2) A Apostasia é um sinal es-

pecial do fim dos tempos.
Não obstante a apostasia ser um si-

nal já existente, Jesus aponta para o 
fato dela ser aumentada no final. Je-
sus menciona praticamente as mes-
mas coisas que no ponto anterior (Mt 
24.11, 23-24). 

A diferença está no fato de que, no 
final, tudo terá sido aumentado em in-
tensidade. Em dias passados, quando 
os falsos profetas e mestres aparece-
ram, não fizeram o que os seus suces-
sores farão no futuro, com o propósito 
de enganar. Veja o que Jesus diz: 

Mt 24.24 - “Porque surgirão falsos 
cristos e falsos profetas operando gran-
des sinais e prodígios, para enganar, se 
possível, os próprios eleitos.” 

Os falsos mestres haverão de apa-
recer com o poder do maligno para 

impressionar as pessoas, levando-as a 
crer em suas mentiras com a realiza-
ção daquilo que o próprio Cristo fez: 
sinais e prodígios. 

Nunca o mundo verá tanto abando-
no da verdade como nesse tempo do 
fim. A intensidade da apostasia será 
qualitativa e quantitativa. Qualitati-
va, porque nunca tantas verdades te-
rão sido abandonadas naquele tempo; 
Quantitativa, porque nunca tantas 
pessoas seguirão a espíritos engana-
dores como no fim dos tempos. (Hé-
ber Campos)

A cada dia vemos uma sociedade a 
passos largos nesta direção. Mantenha 
sua fé sempre firme em Deus. Esse 
tempo se aproxima em densidade. 
Seja fiel até a morte.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

NOVEMBRO
Costelão no Maanaim
Acampamento - UPJ

Reunião de Planejamento
Culto de Ações de Graças

Bazar das Dorcas    

 DATA        PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

11/11
16 a 18/11

20/11
22/11
24/11

11h30
**

19h30
19h30

14h

DEZEMBRO
Cantata de Natal

Prazo de entrega de relató-
rios Sociedades e Ministérios

Culto de Natal
Culto de Vigília 

 DATA      PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

16/12
09/12

23/12
31/12

19h
**

19h
21h

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

O Pastor convoca todos os membros do Con-
selho para reunião nesta terça-feira, dia 13/11, 
às 18h na sala do Conselho. Os membros que 
tiverem algum assunto a ser levado ao conselho 
podem procurar um dos Presbíteros, ou deixar 
na secretaria da igreja, até às 12h da Terça.

Acontecerá no dia 20/11 às 19h30m aqui na igre-
ja, 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. 

No próximo Domingo, pela manhã, teremos a 
Ceia do Senhor. Devemos nos preparar exami-
nando os nossos corações quanto aos nossos 
pecados e necessidades , perdoando a quem de-
vemos perdoar. “Isto é o meu corpo oferecido por 
vós; fazei isto em memória de mim.” Lc 22.19b

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos fi lhos terça-feira dia 13/11 
às19h30m na igreja. Assuma o Compromisso de 
juntamente, com outros pais, orar por sua famí-
lia e lembrese: “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.

11/11 - José Raul Espinosa Cacho - 99971-1799
            - Murilo Henrique G. Aguiar - 3423-2856
12/11- Aurilene Recco Silva - 98118-6050
13/11 - Samir Alves dos Santos - 99971-2896
14/11 - Gislaine de Allmeida Vieira - 99235-1411

‘‘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

UPA NIGHT 

NOTA DE AGRADECIMENTO

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

BAZAR DORCAS

PROJETO JÓ  

REUNIÃO DO CONSELHO 

Vem aí o Dia de Ação de Graças (22/11 às 19h30m). 
Os Grupos Familiares e toda Igreja são convidados a 
participar deste dia especial. Preparem suas apresen-
tações, 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 GRAÇASConvidamos 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 estão no valor de R$ 80,00 e po-
dem ser feitas na secretaria da igreja ou com a 
Carol Frost. 

O presidente da Junta Diaconal agradece a to-
dos que contribuíram fi nanceiramente, com 
mão de obra e orações, para a construção do 
muro da residência da Sra Isabel (mãe do nos-
so saudoso irmão Anderson Vargas). Que Deus 
abençõe a todos e que esta ação sirva de moti-
vação para os próximos desafi os!

Convocamos todos adolescentes para participa-
rem do UPA Night, que acontecerá na IP Dou-
rados no dia 16/11 com início às 19h e término 
previsto para às 08h do dia 17/11. O evento é 
um Congresso Anual  das UPAs do PRDO e tem 
como objetivo discutir as seguintes pautas:
1. Prestação de Relatórios do ano de 2018.
2. Eleição da Nova diretoria.
3. DNA 2018. 
Juntamente com o Congresso teremos um mo-
mento de Estudo da Palavra, Adoração e Comu-
nhão.  Participem! 

ACAMPAMENTO UPJ - 2018



I. Préludio instrumental
II. Saudações à Igreja
III. Cântico (M.M.)
IV. Adoração
 - Oração de adoração
 - Leitura bílbica Sl 29
 - Hino “A igreja em adoração” nº 03 
V. Contrição
VI. Leitura Bíblica continuada de Prov. 29
 - Oração silenciosa, quebra do 
silincio pela oração do liturgista 
 -  Hino “Necessidade” nº 68
VII. Entrega de dízimos e ofertas
 - Leitura Bíblica de Levítico 27:30 
 - Hino “Ações de graças” nº 61 
 - Oração de consagração dos díz-
mos e ofertas 
VIII. Louvor e Adoraçaõ (M.M)
IX. Edifi cação
 - Mensagem da palavra de Deus
 - Oração pastoral
 - Benção Apostólica
 - Amém Triplece 
• Apresentação dos Visitantes;
• Comunicações da Semana;
X. Poslúdio Instrumental

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

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

Hoje: Roseli e Maria  /  Próximo:  Sheila , Carlos, Jadson e Valesca

Piano - Manhã: Eliane            Piano - Noite: Vitor 
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. Evandro / Liturgia: Presb. Arnaldo 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson / Liturgia: Presb. Carlos 

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

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

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

Manhã: Lavínia         Noite:  Lavínia 

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

10/11 - UMP    11/11 -  Costelão     15/11-  IP Nova Dourados    16  a 18/11 - UPJ    



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

A ORAÇÃO DOMINICAL
A VONTADE E AS BÊNÇÃOS DE DEUS 

 A vontade de Deus e a nos-
sa vontade são temas das 

próximas duas petições na Oração do 
Senhor. A vontade de Deus, obviamen-
te, tem a primazia, ela se sobrepõe a nos-
sa; contudo, nossas necessidades e dese-
jos podem e devem ser colocados, por 
nós, diante Deus em oração. Ele mesmo 
nos ordena isto, que também é um privi-
légio indescritível, inexprimível, inefável. 
 1. Pelo que oramos na tercei-
ra petição? (Perg. 103). Na terceira peti-
ção, que é: “Seja feita Tua vontade, assim 
na terra como no Céu”, pedimos que Deus, 
pela sua graça, nos torne capazes e desejo-
sos de conhecer a sua vontade, de obedecer 
e submeter-nos a ela em tudo, como fazem 
os anjos no Céu. Fp 1.9-11; Sl 103.20-21.
Jesus não nos ordenaria orar, desejando que 
Deus cumpra a sua vontade neste mundo, 
em seus povos, líderes, nas famílias e na 
Igreja, se não pudéssemos saber, um míni-
mo necessário do conteúdo da vontade de 
Deus. E devemos lembrar que a sua vonta-
de é “boa, perfeita e agradável” (Rm 12.2).
Deus sempre tem a sua vontade obedecida pe-
los seus anjos. O céu, criação divina, obedece 
sem resmungar, com diligência e alegria as or-
dens do seu Criador (Sl 103.20-22). Por isso, 
além de orar é preciso também ter sincero de-
sejo e se dispor a cumprir a vontade de Deus. 
 Orar assim é uma demonstração de 
submissão a Deus e maturidade espiritual. 
Você ora desta forma? Ora realmente dese-
jando que a vontade de Deus seja feita? Se uma 
resposta à sua oração for diferente do que pe-
diu você se submeterá a Deus sem reclamar? 
Ou, agirá como uma criança mimada que 
reclama da decisão de seu pai? Esta pequena 
frase de Jesus na Oração do Pai Nosso tem 
força para perscrutar, sondar nosso coração.  

 2. Pelo que oramos na quarta pe-
tição? (Perg. 104).  Na quarta petição, que 
é: “O pão nosso de cada dia nos dá hoje”, 
pedimos que da livre dádiva de Deus re-
cebamos uma porção suficiente das coisas 
boas desta vida, e gozemos com elas de suas 
bênçãos.  Pv 30.8-9; 1Tm 6.6-8; Pv 10.22.
Na quarta petição, em que pedimos que Deus 
supra nossa necessidade de alimento, apren-
demos um princípio muito importante: Que 
podemos pedir a Deus todas as coisas boas 
que precisamos é que também desejamos. 
O apóstolo Paulo escreveu: “Não andeis 
ansiosos de coisa alguma; em tudo, po-
rém, sejam conhecidas diante de Deus 
as vossas petições, pela oração e pela sú-
plica, com ações de graças” (Fp 4.6).
 Podemos pedir não só o necessário 
para nós e para o nosso próximo, mas também 
a saúde, a paz na família e no país, a alegria de 
viver, boa liderança na Igreja, etc. Podemos 
pedir a Deus condições de estudarmos numa 
boa escola e morarmos em um bom lugar. 
Se nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça 
sem o conhecimento de Deus, então nada em 
nossa vida é de pouca importância para Ele. 
Peça a Deus uma vida feliz e nunca esqueça 
que ao receber qualquer dádiva dele devemos 
desfrutar destas bênçãos com alegria e usá-las 
para a glória de Deus, para o bem do nosso 
próximo e para crescimento do Reino de Deus.
 Ore, ore sempre, desejando que 
a Vontade de Deus seja feita e pedin-
do a Ele que supra cada uma de suas ne-
cessidades. Lembre-se: Deus não é ape-
nas poderoso, Ele também é Deus bom. 

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini 

Dia 22 de novembro, Dia Mundial de Ação 
de Graças. Seu Grupo Familiar já está prepa-
rado para participar desta festa espiritual?


