
 Entramos na segunda quinzena 
do mês de janeiro. Se o final de 

dezembro e o início de janeiro foi um perí-
odo de planos e metas para 2019, para mui-
tos o término do mês já chega com a sensa-
ção de que “não vamos dar conta” do que foi 
planejado. A leitura bíblica está atrasada, o 
planejamento financeiro não foi cumprido 
e a dieta e os exercícios estão ... bom, dei-
xa pra lá. Por que isso acontece conosco? 
Por que temos tanta iniciativa e tão pouca 
“acabativa”? É interessante notar que quan-
to mais livros de gerenciamento de tempo 
e produtividade são publicados, mais as 
pessoas parecem estar “enroladas” em suas 
tarefas, gerando sentimento de culpa e frus-
tração. Teria a Bíblia algo a nos ensinar so-
bre administração do tempo e cumprimen-
to de “metas”? Creio que sim.
 Antes de mais nada o princípio 
fundamental que diferencia os crentes das 
demais pessoas em relação ao tempo, é sa-
ber nós não somos donos do nosso tem-
po! Isso é importante. Quando a bíblia diz 
que “... dele, por ele e para ele são todas as 
coisas”, creio que nosso relógio está incluí-
do no item “todas as coisas”. A partir desse 
conceito é que temos um contraste enorme 
com o mundo. As pessoas sem Cristo, ad-
ministram seu tempo para si, nós adminis-
trados nosso tempo para Ele e para o pró-
ximo, pois esse é o resumo da Lei: amar 

a Deus e ao próximo. Muitos, porém, enten-
dem erroneamente este conceito, achando 
que servir a Deus e ao próximo só pode ser 
feito por meio “cargos eclesiásticos” como 
tornar-se pastor, evangelista ou missionário. 
Também entendem que servir ao próximo 
implica necessariamente em fazer trabalho 
voluntário, abrir uma ONG ou distribuir 
seus bens. Todas as práticas anteriores são 
válidas e merecem elogio, mas não são úni-
cas. Creio que uma mulher que cuida com 
excelência do seu lar e dos seus filhos, um 
motoboy que dirige de forma responsável, 
um patrão justo com seus empregados e um 
funcionário pontual também glorificam a 
Deus no exercício de suas tarefas. Ao faze-
rem suas atividades com excelência motiva-
dos pelo louvor a Deus e o bem do próximo, 
cumprem o propósito de sua existência e te-
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rão a motivação correta para administrarem 
seu tempo. Portanto, tenha cuidado com 
sua agenda. Quando você a administra de 
forma atabalhoada, está desperdiçando algo 
que não lhe pertence. Também se lembre 
de, ao estabelecer metas e realizar projetos, 
perguntar a si mesmo o quanto Deus será 
glorificado e quanto o meu próximo será 
abençoado com o cumprimento dos meus 
objetivos. Deus não abençoará agendas ego-
ístas e personalistas!
 Em segundo lugar, e essa é uma 
boa notícia, saiba que, por causa da obra de 
Cristo, todos somos capacitados a fazer-
mos boas obras com excelência e cuidar-
mos do nosso tempo: “pois somos feitura 
dele, criados em Cristo Jesus para as boas 
obras, as quais Deus de antemão preparou 
para que andássemos nelas” – Efésios 2.10. 
Deus não apenas aponta o objetivo correto 
para administrarmos nossas tarefas, como 
também nos capacita a fazê-las! Isso é ma-
ravilhoso! Mesmo que às vezes você se sinta 
incapaz, saiba que em Cristo há os recursos 
necessários para sua empreitada. Talvez o 

motivo principal de nossa frustação é que 
nós procuramos combustível motivacional 
em diversas fontes (livros, dieta, progra-
mas de tv, coaches) e não no redentor. Esse 
é um erro fatal. É como abastecer o carro 
com combustível adulterado: a largada pode 
ser igual aos demais e parecer vantajosa por 
causa do preço baixo, mas ao longo da jor-
nada as consequências virão. É óbvio que 
durante o caminho o cansaço pode chegar, 
inclusive aos filhos de Deus, mas quão bom 
é saber que “...os que esperam no Senhor re-
novarão suas forças, subirão com asas como 
águias; correrão e não se cansarão; caminha-
rão, e não se fatigarão” – Is. 40.31.
 Deus nos livre do padrão mundano 
de gerenciamento de tempo, cuja finalidade 
e combustível é o mesmo: o nosso ego. Que 
nossos planos sejam para glória d’Ele e ali-
mentemo-nos de Jesus Cristo, que veio para 
saciar nossa alma e capacitar-nos a fazer o 
bem. 

Pense Nisso!
Pr. Wanderson

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

JANEIRO
Reunião dos Professores

 da EBD

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

29/01 19h30’
FEVEREIRO

Treinamento dos Líderes 
dos Grupos Familiares 
Casamento no Templo 
Casamento no Templo

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

04/02

09/02
16/02

19h30’

19h
19h

Convocamos todos os líderes dos Grupos Famí-
liares e Células, para participarem de um trei-
namento que ocorrerá dia 04/02 às 19h30m no 
auditório da Escola Erasmo Braga. Não deixe de 
participar! 

Àqueles que desejam tornar-se membros de 
nossa igreja, nós oferecemos uma turma espe-
cial chamada de “Primeiros Passos”. Nesta tur-
ma você terá a oportunidade de nos conhecer 
melhor e tirar suas dúvidas. As inscrições estão 
abertas. Faça sua matrícula no Balcão de Infor-
mações.Convocamos todos os professores e liderança da 

Escola Bíblica Dominical, para participarem de 
uma reunião que ocorrerá dia 29/01 às 19h30m 
nas dependências da Igreja. Participem!

TREINAMENTO DE LÍDERES

REUNIÃO DOS PROFESSORES DA EBD

CLASSES PRIMEIROS PASSOS

Comunicamos que as aulas do Curso Básico de 
Teologia já retornaram. As aulas ocontecem às 
quartas-feiras, às 19h30m no bloco de salas de aula .

CURSO DE TEOLOGIA



Acontecerá nos dias 02 a 05 
de março, na Chacára Maa-
naim, o Retiro Espiritual, or-
ganizado pela UMP. O qual, 
abordará o tema  “Morrer de 
Tanto Viver “ (baseado no li-
vro do autor Nathan D. Wil-
son). O preletor será o Rev. 
Wanderson. O acampamen-

to é aberto à toda igreja, porém a idade mínima 
para estar acampando é de 15 anos. O valor da 
inscrição funcionará da seguinte forma:
- Até o dia 17/02, será R$ 100,00;
- Após o dia 17/02, será R$ 120,00;
A taxa pode ser parcelada em até 3x, sendo acer-
tado todo o valor até o dia 02/03. Haverá descon-
to para famílias. Maiores informações com Vini-
cius 99962-6176 e Gabriele 98171-0714.

Hoje pela manhã celebra-
remos a Ceia do Senhor. 
Prepare seu coração para 
este momento tão subli-
me e, durante a ceia, reflita 
nestas palavras: “No mo-

mento em que os comungantes estão tomando, co-
mendo 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 na-
quilo que se está fazendo, ou seja, lembrar a morte 
de Cristo.” JEREMIAH BURROUGHS, um dos 
teólogos da Assembléia de Westminster

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 enve-

lope de dízimo.

20/01- André Bispo dos Santos - 99932-4091
            - Francisca Maria Teles - 99803-4946
            - Jaqueline Marques Reiter -99977-2110
            - Sandra Maria Jorge Bispo - 99996-1083
21/01 - Lorena Albuquerque de Oliveira 
             - Wanderburgo G. da Silva - 99111-5353
25/01 - Amanda Vitória da Silva - 99816-3226
             - Edberto Yamato - 9974-4684
             - Hilário A. R. Pietramale - 99647-0928
26/01 - Rafael de Oliveira Vieira

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

- Sl. 90.2

Durante o culto mantenha o celular desligado!

RETIRO ESPIRITUAL 

CEIA DO SENHOR 
PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

O Rev. Ildemar e família estão de férias no pe-
ríodo de 15 a 31 de janeiro. Durante esses dias 
o Rev. Wanderson estará o substituindo. 

AGENDA PASTORAL ESCOLA DOMINICAL

REUNIÃO DE ORAÇÃO

FRALDAS NO VARAL

Durante o mês de janeiro, a nossa Escola Do-
minical terá aulas em conjunto baseadas no 
livro de Atos, ministrados pelo Rev. Ildemar 
e Rev. Wanderson. Não faltem!

Você sabia que de Segunda à Sexta-feira às 
07h15m da manhã, temos nossa Reunião de 
Oração? É uma ótima forma de começar o 
dia, estando diante da presença de Deus em 
atitude de oração. Venha participar conosco!

Agradecemos a Deus 
pela vida da Maria Júlia 
Arnal Teixeira. Que o Se-
nhor abençoe ricamente 
esta nova vida, que veio 
ao mundo para honra e 
glória do Seu nome e ale-

gria para seus pais Rosa Maria Dolores Arnal 
e Matheus Teixeira . Maria Júlia nasceu no 
dia 05/01 às 02h19min no Hospital Univer-
sitário, pesando 2.570 kg. Deus abençoe essa 
família.



“O Filho do Homem Está Sendo 
Entregue Nas Mãos dos Pecadores”

Prelúdio Instrumental
I. Convite à Comunhão
	 •	Marcos	14.	22-26
	 •	Cântico	(M.M)
	 •	Oração
	 •	Hino	“Louvores Sem Fim” nº 38 HNC
II. Leitura Continuada das Escrituras
	 •	Eclesiastes	8
III. Momento de Confissão de Pecados
	 •	Piano	Instrumental	–	Hino	nº	73	HNC
	 •	Oração	Silenciosa
	 •	Oração	Audível
	 •	Participação	Musical	
IV. Adoração com Dízimos e Ofertas Missionárias
	 •	Hino	“A Porta da Salvação” Nº 94 HNC
	 •	Entrega	dos	Dízimos	e	Ofertas
	 •	Oração	pelo	Diácono
V. Cânticos (M.M)
VI. Exposição Bíblica
	 •	Marcos	14.32-42
VII. Hino “Vigilância e Oração” – nº 129 HNC
VIII. Oração Pastoral 
IX. Bênção Final e Amém Tríplice
-----------------------------------------------------------
	 •	Saudação	aos	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. Wanderson 
Quarta-feira: 8h - Rev. Wanderson
Quinta-feira: 8h - Rev. Wanderson
Sexta-feira: 8h - Rev. Wanderson   

Hoje: Alexandre, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Milton e Vinícius
Recolher Dízimo: Alexandre e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Alexandre 
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wanderburgo
Suco: Gilson e Valter 
Recolher Dízimos: Wanderburgo e Edson
Agradecimento pelos Dízimos: Wanderburgo

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

Piano - Manhã: Vitor             Piano - Noite: Lenita 
Vocal - Manhã: Elsa               Vocal - Noite: Ana Paula

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
Aparecido Cardoso Pereira (Vice-Presidente) – 99967-7778
Alexandre Lopes Batista de Paiva (Secretário) – 99204-1110
Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 3424-7918 / 98462-8913
Evaldo dos Santos - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
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
Valter Brasilino Lemos - 99972 2472
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: 19h30 - Culto de Jovens e Adolescentes 

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

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

Berçário Templo: não haverá
Próximo:  não haverá
00 a 02 ano: não haverá / Próximo:  não haverá
3 a 4 anos: não haverá / Próximo:  não haverá
5 a 9 anos: não haverá  / Próximo:  não haverá

Manhã: Lavínia                 Noite: Lavínia

01  e  02/02 -  UPA 
09/02 - SAF
23/02 - UCP
02 a 05/03 - Retiro Espiritual 
16/03 - Erasmo Braga 
28/04 - Costelão 


