
Se Deus lhe perguntasse agora: “Leste 
o meu livro?” o que você responderia 

a Ele? Li. Não, Senhor, não li. Li só al-
guns livros. Li só algumas porções. Li só 
alguns versículos. Nada li.

Muitos crentes Leem a Bíblia várias 
vezes durante a sua vida. Você pode ler 
toda a Bíblia em um ano. Se você ler 
apenas 3 capítulos por dia, no final do 
ano você terá lido toda a Bíblia dentro 
de um ano. A Bíblia é a bússola a guiar 
o crente como peregrino nesta terra que 
Deus criou. 

O problema é que as pessoas começam 
a ler a Bíblia e logo param na primeira 
dificuldade que encontram. Uns param 
ainda em Gênesis. Outros no livro de 
Levíticos e outros nas genealogias. Não 
avançam destes livros e abandonam o 
desafio. Quero desafiá-lo a ler a Bíblia 
toda em 2019. A igreja oferece um pro-
grama de leitura anual da bíblia que irá 
ajudá-lo. Outros baixam no aplicativo 
do celular e leem onde estiver. Pode ser 
uma boa opção, embora eu prefiro ler a 
Bíblia em lugar em que eu possa medi-
tar no que estou lendo. 

A importância da Bíblia é tão grande 
que sem ela jamais teríamos a visão da 
realidade. Viveríamos no mundo sem 
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senso de realidade da vida, da história, 
do universo, das origens e do fim de to-
das as coisas. Zumbi-ziando. A Bíblia 
nos coloca diante da realidade da vida 
e da morte, e ninguém escapa do que 
a Bíblia nos apresenta. Os que negam 
a Bíblia, negam a si mesmos e negam 
também a realidade das coisas, mas não 
podem criar um mundo para viverem as 
suas fantasias. Por isto que a própria bí-
blia diz que eles passam por sábios, mas 
são “loucos”, sem senso, ou insensatos 
(Sl.14; Rm1:21). 

 A Bíblia é o livro que nos dá o 
sentido da realidade. É O Livro dos li-
vros. Ela é sem paralelo na literatura 
mundial. Ninguém jamais produziu 
um livro que possa concorrer com ela. 
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QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ LEU A BÍBLIA TODA?
2º DOMINGO DE DEZEMBRO  DIA DA BÍBLIA



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Uma Biblioteca sem uma Bíblia, seja ela 
pública ou particular, é como uma casa 
sem luz. Olhem para a beleza deste Livro 
que Deus nos deu. 

As características internas e históricas 
da Bíblia são excepcionais em sua unida-
de e consistência interna, apesar dela ter 
sido produzida por um período de mais 
de 1.500 anos, por mais de 40 autores 
diferentes, em três línguas, em tempos 
diferentes, em três continentes, discu-
tindo uma enorme quantidade de assun-
tos controvertidos, e ao mesmo tempo 
mantendo uma harmonia entre eles. Ela 
não foge aos assuntos controvertidos do 
coração humano, ela não acoberta os er-
ros de seus heróis da fé, ela não maquia 
a realidade da vida e dos fatos. A Bíblia 
é um livro real. Mostra o pecado do ho-
mem e mostra a redenção para a alma 
que se arrepende e se volta para Deus.

“A Bíblia é o livro mais traduzido, mais 
comprado, mais memorizado e o mais 
perseguido em toda a história” (Dr. Paulo 
Romero). Calcula-se que só em aplicati-
vos são lidos 200 milhões de capítulos 
da Bíblia todos os dias. É um Livro atual 
em todas as gerações. É o livro mais dis-
tribuído de toda a história humana. Só 
o ministério dos Gideões Internacionais 
distribuiu 125 mil Bíblias no Mato Gros-
so do Sul em 2017. 

E, ainda, somente a Bíblia proclama a 
ressurreição de sua figura central (Jesus 
Cristo), provada na história. 

O segundo Domingo de dezembro é 
o Dia da Bíblia. Criado para incentivar 
a leitura da Palavra de Deus. Leia a Bí-
blia. “O que me consola na minha angús-
tia é isto, que a tua Palavra me vivifica” 
(Sl.119:50).

DEZEMBRO
Prazo de entrega de 

relatórios Sociedades e Ministérios
Cantata de Natal

Culto de Natal
Culto de Vigília

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

09/12

16/12
23/12
31/12

**

19h
19h
21h

JANEIRO
Semana Universal

 de Oração 
Assembléia Geral da Igreja

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

07 a 11/01

13/01

19h30’

09h

Hoje é o dia da entrega dos nossos dízimos. O Dí-
zimo é estabelecido por Deus ao seu povo como 
parte de nosso culto e obediência a Ele. Todas as 
coisas pertencem a Deus por um direito de criação 
e Deus ordena que seja devolvido a ele os dízimos, 
10% de nossos rendimentos. O Dízimo também é 
uma bênção para o crente. Deus nos faz promessas 
maravilhosas nesta área de nossa vida. De forma 
que os dízimos são do Senhor, jamais devemos 
retê-los conosco, pois conosco não ficará. É do Se-
nhor. Seja um dizimista fiel e desfrute as bênçãos 
que Deus tem para os seus filhos nesta área de nos-
sa vidacom Ele.

No próximo domingo às 19h, 
teremos o Culto ao Senhor e 
a Cantata de Natal do Coral, 
que terá como tema “O Amor 
Nasceu”. É momento mui-

to oportuno para convidarmos parentes e amigos 
para ouvirem a palavra do Senhor e mensagens lin-
das de natal, sobre nosso Senhor Jesus Cristo!

Nosso missionário, Rev. Gerson Troquez, está em 
campanha para adquirir um automóvel que visa 
auxiliar uma família de missionários parceiros da 
missão. Quem desejar contribuir, pode fazer o de-
pósito no Banco do Brasil, Agência: 1216-5, Conta 
Poupança: 106943-8, Variação: 51 em nome de Gis-
laine Rodrigues P. Gonçalves (CPF: 766.959.301-63)

DIA DA ENTREGA DOS DÍZIMOS CANTATA DE NATAL

AUXÍLI O AO MISSIONÁRIO GERSON TROQUEZ

Comunicamos que o Projeto Jó e ANA entrará em 
recesso, e não haverá atividades durante os meses de 
dezembro e janeiro e rertonará no dia 05/02 de 2019.

PROJETO JÓ E ANA 



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.  

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.

09/12 - Giovanni Dias Aguilar - 99971-6000
10/12 - Noel Fukuda Nogueira - 99987-6140
11/12 - Eliane dos Santos Brito - 3422-5400
             - Janaina Benitez de Carvalho - 99643-0727
12/12 - Ivanir Geiza Ramos - 99603-1097
             - José Miguel Dantas Meichtry
             - Luiz Henrique de M. Flores - 3422-3936
             - William da Silva Pereira
13/12 - Itamar Meire Lali Pinho - 99159-6761
          - Munique Graziela R. S. Amaral - 99955-5592
14/12 - Alice Lange da Silva Barbosa          

‘‘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

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES
CULTO INFANTIL

Agradecemos a Deus pela vida da Alícia Cavalli-
ni Marques. Que o Senhor abençoe ricamente esta 
nova vida, que veio ao mundo para honra e glória 
do Seu nome e para alegria de seus pais, Alan Regis 
de Souza Marques e Gláucia Cavallini. Alícia nas-
ceu no dia 03/12 às 09h07min no Hospital Evan-
gélico, medindo 51cm e pesando 3.360kg. Deus 
abençoe essa família!

Encerramos nesta semana as atividades de planeja-
mento dos trabalhos da Igreja para o próximo ano. 
Nossa agenda anual está na gráfi ca para ser entre-
gue no culto do dia 31 de dezembro. Agradecemos 
a todos os irmãos e irmãs que participaram desta 
tarefa e que se colocaram à disposição dos trabalhos 
do Senhor para o próximo ano. Louvamos a Deus 
por todos que trabalharam neste ano que se fi nda.

FRALDAS NO VARAL

AGENDA DA IGREJA - 2019

DIA DA BÍBLIA - 2º DOMINGO

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA- CONVOCAÇÃO

Dia da Bíblia. Estamos celebrando com alegria esta 
data. Agradecemos a presença de nosso irmão Dr. 
Cícero Mendes Guerra (da IPI) que veio participar 
das comemorações do Dia da Bíblia, fazendo um 
resumo histórico do Livro. Lembrando que o Dia 
da Bíblia foi criado para que seja dada ênfase na 
leitura da Palavra de Deus. Para falar da importân-
cia da Bíblia na formação dos nossos fi lhos, para 
alimentarmos a nossa fé e a nossa comunhão com 
o Senhor. Quem leu a Bíblia toda este ano? Quem 
conseguiu chegar ao fi nal do Livro? A Bíblia é a 
Palavra de Deus. Leia sempre e mantenha uma co-
munhão saudável com Deus. Retire no balcão de 
informações o seu cronograma de leitura para o 
próximo ano. Deus te abençoe.

O conselho da Igreja convoca todos os membros 
comungantes (sede e Congregação) para a Assem-
bleia Geral Ordinária, conforme segue:
- Dia 13 de janeiro de 2019 – 2º domingo 
- Às 9h da manhã – período da Escola Dominical
Esta Assembleia tem a seguinte pauta: a) Apresen-
tação do Balanço fi nanceiro da Igreja de 2018; b) 
Previsão Orçamentária da Igreja para 2019; c) Elei-
ção do(a) secretário(a) da Assembleia. Além desta 
pauta é o dia em que o conselho apresenta o resu-
mo das atividades da Igreja em 2018. Um momen-
to muito importante para a vida da Igreja.

AVISOS

O Departamento Infantil informa que a partir do 
próximo domingo não haverá Culto Infantil, po-
rém, o berçário estará disponível para as mães que 
tenham bebês

O Natal de 2018 está próximo, e o nosso CADA 
DIA de Natal já está disponível, com mensagens 
maravilhosas. Cada família ganhará um exem-
plar, que será entregue pelos Diáconos, após o cul-
to. Lembrando que é um material evangelístico, se 
os irmãos desejarem adquirir unidades extras, para 
presentear amigos e família, 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 



“Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação: que Cristo 
Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais 

eu sou o principal” (I Tm.1:15)

- Prelúdio: Instrumental
1. Quanto amo a tua Lei...
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.119: 89-105 (juntos)
- Hino: “A Palavra da Vida” – n.350 - HNC
2. Guardo no coração a tua Palavra para não pecar 
contra Ti
- Leitura Continuada das Escrituras: Eclesiastes Cap.2
- Dia da Bíblia - Narrativa
- Hino: “Belas palavras de Vida” – n. 351 – HNC – 
             com a entrega dos dízimos e ofertas 
             (Ofertas para as conclusões do salão social da 
igreja)
- Oração com o Diácono
- Leitura: Sl.119: 1-11 (responsiva) 
- Confi ssão de pecados
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M)
- Oração com as crianças 
3. Jesus, fi lho de Davi, tem compaixão de mim...
- Mensagem da Palavra de Deus
- Oração Pastoral - (intercessão pelo Dia da Bíblia)
- 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 AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: Não Haverá 
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 Wanderburgo
Suco: Edson e Wanderburgo
Recolher Dízimo: Gilson e Valter
Agradecimento pelos Dízimos: Gilson
Próximo: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar
Suco: Adauton e Fernando 
Recolher Dízimos: Aparecido e Jucemar
Agradecimento pelos Dízimos: Aparecido 

Hoje: Reneval, Ana e Andressa  / Próximo: Nelvo e Líbia 

Piano - Manhã: Eliane         Piano - Noite: Vitor
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.José Nelvo
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Evandro / Liturgia: Presb. Luis Roberto

Mensagem: Rev. Evandro  / Liturgia: Presb. Arnaldo
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Wanderson  / Liturgia: Presb. Carlos 

Berçário Templo: Sôlange
Próximo:  não haverá
00 a 02 ano: Cláudia e Nicy
Próximo:  não haverá
3 a 4 anos: Th ais e Fabiana
Próximo:  não haverá
5 a 9 anos: Costa e Maria Vitória  
Próximo:  não haverá

Manhã: Lorrainy                     Noite: Lorrainy 09/12 - Almoço do Coral
15/12 - Sara Nossa Terra 
16/12 -  Igreja Evangéçica Hebrom 
20/12 - Congregação Vista Alegre


