
Estamos chegando ao final de mais 
um ano de trabalhos abençoados. 

Muitos irmãos puderam servir ao Se-
nhor nas várias frentes de trabalhos 
de nossa igreja neste ano. Por exem-
plo, comemoramos o Dia Mundial de 
Ação de Graças, encerrando os traba-
lhos dos grupos familiares de 2018, e 
foi um momento de muita alegria e 
gratidão a Deus por mais uma eta-
pa vencida. Não sem lutas, mas com 
muita gratidão. Como disse o profeta 
Isaías sobre a obra de Cristo na cruz: 
“Ele verá o penoso trabalho de sua 
alma, e ficará satisfeito”. Assim tam-
bém é com cada servo e serva de Deus 
no final de cada etapa de trabalho.

O Conselho da igreja está traba-
lhando as nomeações para 2019. É 
tempo de servir. Coloque a sua vida 
a serviço do Senhor, Ele nos salvou 
para servirmos a Ele como mordo-
mos fieis. Você pode participar da 
Missão de Deus na terra, como co-
operador. Procure um dos presbíte-
ros da igreja, ou um dos pastores e 
se apresente para o trabalho. Crente 
que não trabalha, não cresce espiri-
tualmente. Não fique apenas no ban-
co da igreja, usufruindo do reino de 
Deus. Aproveite o seu tempo servin-
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do ao Senhor como um “servo bom e 
fiel”, sabendo que aquele que é fiel no 
pouco será também fiel no muito e 
entra no gozo de seu Senhor.

Estamos preparando a nossa agen-
da de trabalhos para o próximo ano, 
e esperamos em Deus um ano de 
muitos desafios e de muitas bênçãos. 
Deus nos chama para uma grande 
obra nesta cidade. Contamos com 
todos os membros da igreja para 
unirmos as nossas forças na causa do 
Evangelho. Há muitas vidas vazias, 
sem Deus e sem esperança nesta ci-
dade. Cada crente deve ser um arau-
to. Um proclamador do reino e das 
boas novas de salvação. Cada crente 
é um missionário, um sacerdote, uma 
testemunha, um servo do Deus Altís-
simo por onde anda. 
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É TEMPO DE SERVIR



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AVISOS

Escrevo esta pastoral para incenti-
var você a servir ao Senhor. É tem-
po de servir. Não espere as circuns-
tâncias melhorarem, não espere sua 
agenda folgar, não espere seu filho 
crescer, não espere sua situação fi-
nanceira ficar mais favorável, não 
espere o tempo passar. Hoje é o tem-
po da oportunidade, o tempo de ser-
virmos a Deus. Não sabemos o dia 
de amanhã. Pois a vida passa rapi-
damente e nós voamos. Não quero 
que você parta para a eternidade de 
mãos vazias, sem ter servido a Deus 
em sua vida. Não compareça diante 
de Deus com desculpas e de mãos va-
zias, compareça diante de Deus como 
um servo bom e fiel, que foi fiel no 
pouco ou no muito, e que agora é um 
“Bem-aventurado”. A sua vida valeu a 
pena. Você não viveu em vão. Com-
bateu o bom combate. Você aprovei-

tou as oportunidades. E agora “Entra 
no gozo do teu Senhor!”.

Ao fazer as nomeações para os tra-
balhos, o conselho da Igreja conta 
com a disposição de todos os mem-
bros. Procura atender a todos que de-
sejam servir ao Senhor. Procura colo-
car as pessoas nas funções de acordo 
com os seus dons espirituais. Procura 
dar oportunidades a todos os mem-
bros. E conta com a disposição de 
cada servo e serva que Deus levantou 
para a sua obra neste tempo. E roga 
ao Senhor da ceara que mande tra-
balhadores para a sua obra. Na con-
fiança de que o Deus que chama é o 
Deus que capacita os seus chamados. 
Que nos assiste em nossas limitações. 
Que nos dá graça para superarmos os 
obstáculos. Que nos socorre nas asas 
da águia.

Rev. Ildemar Berbert

NOVEMBRO
Reunião de Nomeações 

do conselho 
DEZEMBRO

Cantata de Natal
Prazo de entrega de 

relatórios Sociedades e Ministérios

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

27/11

16/12
09/12

18h

19h
**

Culto de Natal
Culto de Vigília

JANEIRO
Semana Universal

 de Oração 
Assembléia Geral da Igreja

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   
23/12
31/12

07 a 11/01

13/01

19h
21h

19h30’

09h

O Natal de 2018 está próximo, e 
o nosso CADA DIA de Natal já 
está disponível, com mensagens 
maravilhosas. Cada família ga-
nhará um exemplar, que será 
entregue pelos Diáconos, após o 
culto. Lembrando que é um ma-

terial evangelístico, se os irmãos desejarem adqui-
rir unidades extras, para presentear amigos e famí-
lia, será possivél compra-los pelo valor de R$ 3,00 
cada (adquirindo mais que 4 sai por R$ 2,50 cada).

CADA DIA DE NATAL 

AGENDA PASTORAL

REUNIÃO DO CONSELHO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Atenção Sociedades Internas e Ministérios! Os relató-
rios de atividades referentes ao ano de 2018, deverão 
ser entregues até o dia 30/11, na secretaria da igreja.

Hoje à  noite o Rev. Wanderson pregará e admistrará 
a Ceia na Congregação Presbiterial de Caarapó.

O Pastor convoca todos os membros do Conselho para 
reunião nesta terça-feira, dia 27/11, 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.



AVISOS

No dia 31 de dezembro, teremos o culto da vigília, 
oportunidade de agradecermos a Deus as bênçãos 
recebidas em 2018 e de pedir as bênçãos de Deus 
para o novo ano. O culto começará às 21h e teremos 
a posse das diretorias, nomeações do Conselho e 
uma Confraternização com os membros para dese-
jarmos um feliz ano novo a todos. Em breve divul-
garemos maiores informações sobre a Ceia de Ano 
Novo.  

Foi um dia memorável. Comemoramos com muita 
alegria o Dia Mundial de Ação de Graças. O dia co-
meçou com o café da manhã servido para os nos-
sos vizinhos do comércio em torno da igreja. Cerca 
de 110 convidados participaram de nosso café da 
manhã e receberam material Evangelístico: Bíblia, 
Cada Dia de Natal, folhetos, boletim da igreja e 
marcadores de texto. Durante o dia inteiro o tem-
plo fi cou aberto para momentos particulares de 
oração e gratidão. Às 11h teve um culto de gratidão 
a Deus pelo aniversário do Hospital Evangélico. À 
noite o culto dos Grupos Familiares com muita 
música, gratidão, doação de alimentos e uma farta 
ceia comunitária após o culto. Aprendemos que a 
gratidão vale a pena!

“Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu 
a petição que eu lhe fi zera”. I Sm 1.27 O Projeto ANA 
tem por objetivo principal conscientizar, despertar e 
estitular as auxiliadoras presbiterianas a orar indivi-
dual e diariamente por seus fi lhos de oração. Mãe, 
ore por seu fi lho! Se você não conhece este projeto 
venha e participe conosco. Terçasfeiras às19h, na 
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.

27/11 - Mariana Franco Zanetti
29/11 - Maria do Socorro G. Franco - 99931-4144
30/11 - Josimar Lima Verde da Silva - 99904-0793
            - Mirian Bras de Araújo Pederiva - 98140-7302
01/12 - Geovana Moreira Ribas - 99972-2801

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

- Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!

CULTO DA VIGÍLIA

VASO NOVO 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

PROJETO ANA 

DIA MUNDIAL DE AÇÃO DE GRAÇAS CONSELHO DA IGREJA

Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos fi lhos terça-feira dia 27/11 
às19h30m na igreja. Assuma o Compromisso de 
juntamente, com outros pais, orar por sua família e 
lembrese: “Se não orarmos por nossos � lhos, quem há 
de fazê-lo?”

O Conselho está trabalhando as nomeações 
para os trabalhos da igreja em 2019. Conta com 
a disposição 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. 

PROJETO JÓ 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 27/11 a Sr Edgar Henrique de Melo Cézar, às 
15h, na Rua Izzat Bussuan, 2940, Vila Planalto. Co-
nheça o trabalho deste ministério, que tem levado 
consolo aos lares dos irmãos idosos da igreja.

BOLSAS DE ESTUDOS - ERASMO BRAGA
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 
Ozório, nº 1988, Jardim América. As inscrições 
deverão ser realizadas diretamente na Escola e 
poderãoser feitas até completar todas as vagas. 
Para mais informações, acesse o site: www.eras-
mobraga.com.br ou entre em contato com a se-
cretaria da escola pelo telefone: 3421-5305.



Prelúdio
1. Oração de Louvor e Adoração
2. Leitura Bíblica: I Ts 5.4-11
3.  Hino “Deus de Abraão” – Nº 21 
HNC.
4. Leitura Continuada das Escrituras: Pv. 31
5. Momento de Confi ssão de Pecados 
 a) Oração Silenciosa (piano) 
 b) Oração Audível 
6. Adoração com Dízimos e Ofertas 
7. Hino: “Brilha no Viver” – Nº 320 HNC
 a) Oração com o Diácono
8. Cânticos de Louvor e Adoração 
9. Oração com as Crianças
10. Exposição das Escrituras: Mt 7.1-2
 a) Oração Pastoral
 b) Bênção Apostólica
 c) 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. Ildemar
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: Alexandre, Eduardo, Milton, Noel e Vinícius 
Suco: Alexandre e Vinícius 
Recolher Dízimo: Milton e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Milton 
Próximo: Domingos, Leopoldo, João, Tiago e Rodrigo 
Suco: João e Rodrigo 
Recolher Dízimos: Domingis e Tiago
Agradecimento pelos Dízimos: Domingos 

Hoje: Flávio e Clarice  / Próximo:  Milton e Mary

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. Werley / Liturgia: Presb. Eliberto 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Todos os Presbíteros

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

Berçário Templo: Cida  /  Próximo: Cida
00 a 02 ano: Andressa e Deise /  Próximo:  Jivanete e Alana
3 a 4 anos: Th ais  e Fabiana  /  Próximo:  Ana Carolina e Giovanni
5 a 9 anos: Elaine e Carolina  /  Próximo:  Lucas e Carolina 

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

Manhã: Rodolfo                      Noite: Rodolfo 

Rev. Wanderson - Célula dos Jovens- Líder: Vitor 

2 5/11 - Elisângela     01/11-  Igreja Jesus é o Rei    07/12 -  Missão Caiuá


