
Dia 22 de novembro, na quinta-
-feira, teremos um dia só para a 

gradecer. Assim que o Dia Mundial 
de Ação de Graças chegou ao nosso 
país. Será um dia de muita gratidão. 

E não deve ficar apenas em atos litúr-
gicos. Também devemos fazer em par-
ticular, de forma prática. Em sua casa 
também você pode fazer isto: Os filhos 
agradecerem a Deus por seus pais. Na 
hora da refeição uma oração de grati-
dão pela vida de sua funcionária do lar, 
que cuida de sua casa todos os dias. No 
trabalho fazer um momento de grati-
dão pela vida de seus funcionários, ou 
de seus patrões, ou chefes, etc. Teremos 
um dia só para agradecer.

Nesta quinta-feira próxima, 22 de no-
vembro. Conclamamos todas as famílias 
da igreja para darmos grande importân-
cia ao assunto que este dia nos traz. A 
Gratidão.

Teremos a seguinte programação: 
1. Café da manhã: às 7h30m servire-

mos um delicioso café da manhã com 
todos os nossos vizinhos do comércio 
em torno da igreja. Eles já aguardam 
este momento. Oportunidade para 
agradecermos a Deus pela vida deles. 
Convidamos também os irmãos que 
tem comercio que venham participar do 
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café e nos ajudar na recepção dos nossos 
convidados; contamos também com o 
apoio de nossos oficiais da igreja.

2. Igreja aberta para momentos gra-
tidão: Durante todo o dia a igreja ficará 
aberta para orações particulares de gra-
tidão a Deus. Passando próximo à igreja 
entre e faça seu momento de gratidão a 
Deus. A igreja estará aberta a toda a co-
munidade, não apenas aos membros.

3. Culto de Gratidão:  (19h30m) fare-
mos um maravilhoso momento de culto 
de gratidão a Deus com as nossas famí-
lias: 

a) Participação de todos os grupos fa-
miliares. Cada grupo irá apresentar sua 
gratidão; 

b) Num momento específico do culto 
faremos doação de alimentos não pere-
cíveis para serem doados pelos diáconos 
ao Hospital da Missão Caiuá. 

c) Ceia de Confraternização: encer-
raremos a programação com uma de-
liciosa “ceia da gratidão” com todos os 
presentes, apreciando nossa culinária 
doméstica (cada família preparará um 
prato especial da culinária do lar), fruto 
de nossas mãos, que expressam a grati-
dão a Deus pelo pão de cada dia que Ele 
nos tem dado em abundância. 
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4. Sobre o “Dia Mundial de Ação de 
Graças”  - teve início em 1620, quando 
famílias protestantes inglesas deixaram 
seu país indo para os Estados Unidos fu-
gindo de perseguição religiosa. Depois 
de duras lutas e adversidades, essas fa-
mílias, confiantes em um Deus gracioso 
e bom, começaram seu trabalho de la-
vrar a terra. Os nativos lhes foram gen-
tis e os ajudaram. E Deus os abençoou 
abundantemente aquela colheita. No ou-
tono de 1621, tiveram uma colheita tão 
abençoada quanto farta. Emocionados e 
sinceramente agradecidos, reuniram os 
melhores frutos da terra, e convidaram 
os índios, para juntos celebrarem uma 
grande festa de louvor e gratidão a Deus. 
Nascia o “Thanksgiving Day”, “Dia de 
Ação de graças”, celebrado até hoje nos 
Estados Unidos, na quarta quinta-feira 
de novembro. As famílias se reúnem 
para agradecer. Amigos preparam de-

liciosos pratos e repartem o pão como 
forma de gratidão.

5. Um Dia só para agradecer: Hoje, 
são muitas as nações que, como num 
grande coro universal de gratidão a 
Deus, celebram o Dia Mundial de Ação 
de Graças. Pessoas de todos os credos e 
de todos os povos celebram este dia com 
alegria. Reúnem famílias, vizinhos, igre-
jas e fazem momentos especiais de gra-
tidão a Deus. Uma oportunidade para 
você agradecer a Deus o seu pão de cada 
dia e fazer uma refeição em sua casa e 
convidar pessoas que lhe ajudaram em 
sua jornada durante este ano que se pas-
sou. Em tudo e por tudo devemos dar 
graças a Deus!  Vamos celebrar com ale-
gria e gratidão este dia. Pessoas gratas 
são mais saudáveis e mais felizes! A gra-
tidão, por si só, já é uma expressão de 
alegria. Rev. Ildemar Berbert

NOVEMBRO
Acampamento - UPJ

Reunião de Planejamento
Culto de Ações de Graças

Bazar das Dorcas    

 DATA        PROGRAMAÇÃO    HORÁRIO                        

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

**
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

CONSELHO DA IGREJA
O Conselho de nossa Igreja esteve reunido na última terça-feira, dia 13.11.18, e tomou as seguintes resoluções que 
passa a comunicar à Igreja:
- Recebeu por Transferência a jovem Bianca Dáuria, oriunda da IP Ebenézer, e por jurisdição a pedido os seguintes 
irmãos: Jairo Morais Pereira, Valdecir Azevedo de Faria Pereira e Liamara de Faria Pereira.
- Concedeu carta de transferência para Rebeca César Guimarães Brufatto (IP Filadélfia);
- Recebeu e avaliou relatório financeiro referente a outubro de 2018. Destaque para as obras na Congreg. Vista Alegre;
- Aprovou auxílio financeiro (R$ 600,00) para os integrantes do Ministério de música participarem de Workshop 
Musical na IP Central de Campo Grande no dia 24 de novembro de 2018, acompanhados pelo Rev. Wanderson.
- Recebeu orçamento para instalação dos aparelhos de Ar condicionado no Salão Social da Igreja e deu autorização 
ao tesoureiro para dar continuidade às negociações;
- Tomou conhecimento do andamento do projeto de visitação às famílias da Igreja, atualização cadastral dos mem-
bros e incentivou-se a perseverança no contato com os membros;
- Agenda Pastoral: tomou conhecimento da ausência do Rev. Ildemar do dia 18 a 20 de novembro de 2018 por oca-
sião do aniversário IP em Santa Gertrudes/SP;
- Recebeu e tomou conhecimento do andamento das obras na Congreg. Vista Alegre, apresentado pelo Rev. Werley;
- Registra palavra de Gratidão do Rev. Werley pelos anos de trabalho e convívio com a Igreja e louva a Deus pela vida 
do ministro e família;
- Resolveu convidar o Rev. Adonias Feitosa para ser pastor colaborador de nossa Igreja e auxiliar nos trabalhos da 
Congregação Vista Alegre no ano de 2019;



AVISOS

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

No culto de hoje a noite teremos o recolhimento 
das ofertas missionárias. Cada crente um missio-
nário. Uns vão aos campos, outros trabalham em 
suas cidades e contribuem com a obra missioná-
ria em campos pioneiros. Contribua com alegria. 
Estamos pedindo os irmãos ofertas para o Projeto 
Ticunas, no Alto Amazonas. Em fevereiro a igreja 
irá patrocinar o módulo do curso de treinamento 
de obreiros, que tem um custo de R$ 6.000,00. Pre-
cisamos arrecadar esse valor.

Acontecerá nesta terça-feira, dia 20/11 às 19h30m 
aqui na igreja, nossa reunião de planejamento 
para confeccão da agenda 2019. Todas as direto-
rias das sociedades internas e ministérios deveram 
comparecer com suas principais atividades para 
2019 defi nidas. 

Neste Domingo, pela manhã, teremos a Ceia 
do Senhor. Devemos nos preparar examinan-
do os nossos corações quanto aos nossos peca-
dos e necessidades , perdoando a quem deve-
mos perdoar. “Isto é o meu corpo oferecido por 
vós; fazei isto em memória de mim.” Lc 22.19b

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.

18/11- Jonas Barbosa da Silva - 98403-9852
   - Rosemari A. F. Zanetti - 98120-7576

19/11- Rodolfo Leite Schwarz - 99134-4019
20/11- Ana Laura Lima Berbert - 98483-3153

- Cirlene Rodrigues de Menezes Flores
           - Milson Valentim Machado - 9932-7944
21/11 - Andréia R. Luz Chamaa - 99971-7667
            - Heitor do Nascimento Ferreira
22/11 - Amanda Alba Vieira - 98170- 8755
            -Augusto B. do Espírito Santos - 3428-4946
23/11- Carine Salomão Santos - 3422-6438
           - Jonas Hass Silva Junior - 98123-9229           

‘‘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

CONSELHO DA IGREJA E AS NOMEAÇÕES PARA 2019

CEIA DO SENHOR

VASO NOVO 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

BAZAR DORCAS

OFERTAS MISSIONÁRIAS  FAÇA  COM ALEGRIA

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 GRAÇAS

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 20/11 a Srª Eva Veiga, às 15h, na Rua José Tei-
xeira Campos, 130, Vila Hilda. Conheça o trabalho 
deste ministério, que tem levado consolo aos lares 
dos irmãos idosos da igreja.

O Conselho está trabalhando as nomeações para os 
trabalhos da igreja em 2019. Conta com a disposi-
ção de todos os membros para a obra do Senhor. Se 
algum irmão tem disposição de servir ao Senhor 
em alguma função da igreja favor dar seu nome no 
balcão de informações, na entrada do templo, ou 
procurar algum dos presbíteros ou pastores. Nos-
sas próximas reuniões de atividades: 
a. 20/11: Reunião de Planejamento (juntamente 
com S.Is. e ministérios)
b. 27/11: Reunião para nomeações fi nais e planeja-
mento 2019
c. 09/12: Prazo máximo entrega de relatórios S.Is e 
Ministérios



“Cuidado com o Fermento dos Fariseus!”

I. Oração de Louvor e Adoração
II. Cântico (Ministério de Música)
III. Leitura Bíblica: Mt. 1.46-55
IV. Hino “Rei Sublime” – Nº 19 HNC.
V. Leitura Continuada das Escrituras: Pv. 30
VI. Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Oração Silenciosa (piano)
 b. Oração Audível
VII. Adoração com Dízimos e Ofertas
 a. Hino: “Serviço do Crente” – Nº 315 HNC
 b. Oração com o Diácono Responsável
VIII. Cânticos de Louvor e Adoração
IX. Oração com as Crianças
X. Exposição das Escrituras:
 a. Marcos 8
XI. Oração Pastoral
XII. Bênção Apostólica
XIII. Amém Tríplice
-------------------------------------------------
Apresentação dos Visitantes
Avisos 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: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar 
Suco: Adauton e Fernando
Recolher Dízimo: Aparecido e Jucemar 
Agradecimento pelos Dízimos: Jucemar
Próximo: Alexandre, Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Alexandre e Vinícius 
Recolher Dízimos: Milton e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Milton 

Hoje: Sheila , Carlos, Jadson e Valesca / Próximo: Flávio e Clarice

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. Wanderson / Liturgia: Presb. Carlos 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Werley / Liturgia: Eliberto 

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

Berçário Templo: Solange /  Próximo: Cida
00 a 02 ano: Cláudia e Nicy / Próximo: Andressa e Deise
3 a 4 anos: Carol e Giovanni  /  Próximo:  Th ais  e Fabiana 
5 a 6 anos: Ana e Maria Vitória /  Próximo:  Elaine e Carolina 
7 a 9 anos: Costa /  Próximo: Lucas

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

Manhã: Raquel                      Noite: Raquel  

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

16  a 18/11 - UPJ    24/11- Erasmo     2 5/11 - Elisângela     01/11-  Igreja Jesus é o Rei 



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

A ORAÇÃO DOMINICAL 
DEUS, NOSSO PERDÃO E SEGURANÇA ETERNA 

Chegamos ao fim do estudo da Oração Domi-
nical e também ao fim do estudo do Breve 

Catecismo de Westminster. Espero de todo o meu 
coração que tenha serviço para o nosso amadureci-
mento na fé e aumento de nossa disposição em servir 
ao nosso único e Eterno Deus. Com alegria apren-
deremos neste último trecho da Oração a respeito 
do Perdão de Deus, do livramento do maligno, e do 
amor pela glória de Deus que devemos sempre ter.    
 1. Pelo que oramos na quinta petição? 
(Perg. 105). Na quinta petição, que é: “E perdoa-
-nos as nossas dívidas, assim como nós também per-
doamos aos nossos devedores”, pedimos que Deus, 
por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os 
nossos pecados, o que somos animados a pedir, 
porque, pela Sua graça somos habilitados a perdoar 
de coração ao nosso próximo. Sl 51.1-2, 7; Mt 18.35.
 Por “nossas dívidas” devemos entender 
como sendo os nossos pecados. E estes pecados 
se referem ao pecado original, e os pecados atu-
ais, sejam eles por comissão (uma ação pecami-
nosa), ou por omissão (deixar de obedecer a um 
mandamento divino). Todos os pecados podem 
ser perdoados por Deus? O Salmista responde:
“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não 
te esqueças de nem um só de seus benefícios. 
Ele é quem perdoa todas as tuas iniqüida-
des; quem sara todas as tuas enfermidades.” (Sl 
103.2-3). “Se observares, SENHOR, iniqüida-
des, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, 
está o perdão, para que te temam.” (Sl 130.3-4).
O profeta Miquéias escreveu a respeito do perdão:
 “Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que per-
doas a iniqüidade e te esqueces da transgressão do 
restante da tua herança? O SENHOR não retém a 
sua ira para sempre, porque tem prazer na miseri-
córdia. Tornará a ter compaixão de nós; pisará aos 
pés as nossas iniqüidades e lançará todos os nossos 
pecados nas profundezas do mar.” (Mq 7.18-19).
 Só Deus pode perdoar pecados; mas, 
também é uma verdade e ordem bíblicas que 
perdoemos aqueles que nos ofendem, que erram 
ou pecam contra nós; devemos pedir ao próxi-
mo perdão, quando nós pecarmos contra ele. 
 2. Pelo que oramos na sexta peti-
ção? (Perg. 106). Na sexta petição, que é: “E 
não nos deixes cair em tentação”, pedimos que 
Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, 
ou nos preserve e livre, quando formos ten-
tados. Mt 26.41; Sl 19.13; Jo 17.15; 1Co 10.13.
 Por tentação devemos entender como 
sendo a forte atração que há em nossa carne 
em direção ao pecado. A tentação vem de den-

tro de nós, pois nosso coração é inclinado para 
o mal e a cobiça (Tg 1.14); e de fora também, 
pois Satanás é chamado de tentador (Mt 4.3).
 Todo Cristão precisa vigiar e orar para 
cair em tentação (Mt 26.41), pois mesmo cren-
do em Cristo, se não buscarmos auxílio nele, 
cairemos em muitas tentações que trazem pre-
juízo espirituais para a nossa vida. A busca por 
auxílio divino tem uma razão muito clara: so-
mos incapazes de resistir às tentações com nos-
sas próprias forças. É por sua graça que Deus 
nos livra de cair em tentação. Paulo deixou claro:
 “Aquele, pois, que pensa estar em pé veja 
que não caia. Não vos sobreveio tentação que não 
fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que 
sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, 
juntamente com a tentação, vos proverá livramento, 
de sorte que a possais suportar.” (I Co 10.12-13). 
 Pela força que Deus dá podemos resistir 
às tentações. Mas, se cairmos nelas lembremo-nos 
da quinta petição da Oração Dominical: “Perdoa-
-nos as nossas dívidas”, e como Davi, suplicamos:   
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova 
dentro de mim um espírito inabalável. Não me re-
pulses da tua presença, nem me retires o teu Santo 
Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sus-
tenta-me com um espírito voluntário.” (Sl 51.10-12)
 3. Que nos ensina a conclusão da Ora-
ção Dominical? (Perg. 106). A conclusão da Ora-
ção Dominical, que é: “Porque Teu é o reino, o po-
der e a glória, para sempre. Amém” ensina-nos que 
na Oração devemos confiar somente em Deus, e 
louvá-lO em nossas orações, atribuindo-Lhe reino, 
poder e glória. E em testemunho do nosso desejo 
e certeza de sermos ouvidos, dizemos: Amém. Dn 
9.18-19; Fp 4.6; I Cr 29.11-13; I Co 14.16. Ap 1.6.
 A Base da nossa oração é o poder, a gló-
ria, a majestade e a soberania de Deus. E por cau-
sa de quem Deus é, que oramos a Ele e esperamos 
todas as coisas Nele. A Palavra “Amém” significa 
“assim seja”. Portanto, é nossa sincera fé e intenso 
desejo que todas as coisas pelas quais oramos nos 
sejam respondidas por Deus conforme a vontade 
Dele. A falarmos amém, nos reverenciamos diante 
da majestade Divina. Ele é o Deus Criador, o Reino 
é Dele. Tudo o que existe pertence a Ele, e a nós só 
cabe depender completamente de sua Graça e amor.

Terminemos este estudo lendo juntos
 I Cr 29.11-13

Toda Glória seja dada somente a Deus
Deus te abençoe ricamente.

Pr. Werley Scardini 


