
 Vimos semana passada dois 
princípios elementares para 

administração de nosso tempo e, conse-
quentemente, maior produtividade: a) de-
vemos tratar o tempo como um “bem” que 
não nos pertence e, portanto, ser zelosos 
na sua administração; b) em Cristo nos são 
dados todos os recursos necessários para a 
administração do nosso tempo visando a 
glória de Deus e o bem do próximo. Num 
“mundo ideal” teríamos isso em mente to-
dos os instantes, mas você e eu sabemos 
que não é assim que acontece no cotidia-
no. Quero hoje convidar-lhe a identificar 
alguns “ladrões de produtividade” que nos 
assaltam ao longo de nossa jornada.
 O primeiro deles e, mais óbvio, é a 
preguiça. O livro de provérbios nos ensina 
muito sobre ela. Quando vemos o pregui-
çoso de Provérbios, percebemos que ele é 
um homem que não quer começar novos 
empreendimentos, não termina o que co-
meçou, não enfrenta a realidade. Sua vida 
é caótica porque sua alma é caótica e ele dá 
pouca importância às coisas que honram 
e glorificam a Deus: como trabalhar duro 
e fazer bem às pessoas. A maioria de nós 
tem um pouco dessa preguiça. O mundo de 
hoje oferece muitas desculpas para sermos 
improdutivos: quando estamos trabalhan-
do à frente do computador sempre somos 
tentados a dar um uma olhada no facebook, 

YouTube ou começar uma nova maratona 
de séries, o que pode nos roubar uma se-
mana inteira. Talvez a preguiça seja o que o 
impede de se tornar verdadeiramente pro-
dutivo.
 O segundo ladrão é mais dissimu-
lado e não tão fácil de identificar: chama-se 
excesso de ocupações. É quando você quer 
fazer demais em vez de fazer pouco com 
qualidade. Este é um ladrão sutil porque 
a sociedade nos julga e nos classifica com 
base em quanto estamos ocupados. De al-
guma maneira, acreditamos que nosso va-
lor está ligado a quanto estamos ocupados. 
Ter muitas ocupações pode fazer você se se 
sentir bem consigo mesmo e também criar 
a ilusão de que está realizando muitas tare-
fas, porém é provável que você esteja dando 
uma parcela muito pequena de sua atenção 
a muitas coisas diferentes, priorizando to-
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das as coisas erradas, e que sua produtivida-
de esteja prejudicada.
 Tanto a preguiça quanto o excesso 
de ocupações constituem problemas que 
surgem de nosso interior. São defeitos em 
nosso caráter que se desenvolvem em nossas 
vidas. E, como se não fossem problemas su-
ficientemente difíceis, também enfrentamos 
os desafios externos. Deus nos criou para 
viver perfeitamente em um mundo perfeito, 
em que tudo funcionava para nos favorecer, 
mas, quando o homem se rebelou contra 
Deus, surgiram consequências: “maldita é a 
terra por tua causa; em fadigas obterás dela o 
sustento durante os dias de tua vida. Ela pro-
duzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva 
do campo” – Gn.3.17-18. O castigo não foi 
o próprio trabalho, mas a dificuldade que o 
acompanharia. O que antes era fácil iria se 
tornar difícil. A terra que só produzia boas 
plantas agora seria um campo de batalha en-
tre boas plantas e os cardos e abrolhos que 
ameaçariam sufocá-las.
 O que é verdade para a agricultura 
se aplica também a outros trabalhos. Toda 

tarefa terá de enfrentar esses “cardos e abro-
lhos”, essas dificuldades que constantemen-
te ameaçam a produtividade. E, até o dia de 
hoje, seja qual for nossa vocação, cada um 
de nós precisa lidar com eles e mantê-los à 
distância. O motorista de caminhão é insul-
tado no trânsito, o médico tem pacientes 
que não aparecem para a consulta, a dona 
de casa recebe ligação informando que seu 
filho está doente na escola e precisa voltar 
para casa.
 Você quer viver de maneira que 
beneficie as pessoas e glorifique a Deus? 
Então, você vai ter que identificar o que te 
impede viver dessa forma. Seja qual for a re-
posta é algo que precisa ser identificado e 
erradicado. Precisa ser destruído e substitu-
ído, pelo bem das pessoas e para a Glória de 
Deus.

Pense Nisso!

Texto extraído e adaptado do livro “Faça 
Mais e Melhor”, de Tim Challies, Ed. Fiel
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Treinamento dos Líderes 
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Casamento no Templo 
Casamento no Templo
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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! 

A liderança do Culto Infantil convoca a todos os 
professores a participarem de uma reunião que 
ocorrerá dia 28/01 às 19h30m nas dependências 
da Igreja. Participem!

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

REUNIÃO PROFESSORES CULTO INFANTIL

CLASSE PRIMEIROS PASSOS
Àqueles que desejam tornar-se membros de nossa 
igreja, nós oferecemos uma turma especial cha-
mada de “Primeiros Passos”. Nesta turma você 
terá a oportunidade de nos conhecer melhor e ti-
rar suas dúvidas. As inscrições estão abertas. Faça 
sua matrícula no Balcão de Informações.



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 livro do autor Nathan D. 
Wilson). O preletor será o 

Rev. Wanderson. O acampamento 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 
acertado todo o valor até o dia 02/03. Haverá 
desconto para famílias. Maiores informações 
com Vinicius 99962-6176 e Gabriele 98171-
0714.

No próximo Domin-
go, teremos a Ceia do 
Senhor. Devemos nos 
preparar examinando 
os nossos corações 
quanto aos nossos 

pecados e necessidades, perdoando a quem 
devemos perdoar. “Isto é o meu corpo ofe-
recido 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 enve-

lope de dízimo.

27/01 - Ana Carolina B. Corrêa - 5071-1184
28/01 - Gisele G. Martins - 99984-9519
               - Pedro Afonso T. Monteiro - 3427-1253
             - Tiago Peixoto Andrade - 99906-7365
29/01 - Juliander Dolores Arnal - 98174-7788
31/01 - Gustavo B. de Faria Reis - 99902-3037
01/02 - Carlos A. C. Teixeira - 98404-2102
02/02 - Karine Sales Arendt - 98137-8705

‘‘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 
período de 15 a 31 de janeiro. Oremos por 
esse período de descanso! Informamos que 
durante esses dias o Rev. Wanderson estará 
o substituindo. Não deixe de participar das 
nossas programações!

AGENDA PASTORAL

REUNIÃO DE ORAÇÃO

CURSO DE TEOLOGIA

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!

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

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Durante o mês de 
janeiro, a nossa 
Escola Dominical 
terá aulas em con-
junto baseadas 
no livro de Atos, 
ministrados pelo 

Rev. Ildemar e Rev. Wanderson. A partir do 
dia 03 de fevereiro retornaremos à nossa 
rotina normal com a divisão de salas por 
faixa etária. Não faltem!

Nosso irmão Paulo Budny pede oração por 
sua saúde e recuperação e agradece aos ir-
mãos pelo carinho e atenção dispensados.

PEDIDO DE ORAÇÃO



“E, caindo em si, desatou a chorar” 
Prelúdio Instrumental
I.“Rejeitado Entre os Homens”
	 •Isaías	53.1-3
	 •Cântico	(M.M)
	 •Oração
	 •Hino	“Súplica do Redimido” nº 97 HNC
II.Leitura Continuada das Escrituras
 •Eclesiastes	9
III.“... Mas Um Só Pecador Destrói Muitas Coisas 
Boas”
 •Oração	Silenciosa
	 •Piano	Instrumental:	“Oração ao Senhor”, 
nº 130 HNC
	 •Oração	Audível
	 •Participação	Musical
IV.Adoração com Dízimos e Ofertas 
 •Hino	“Abrigo no Temporal” nº 137 HNC
	 •Entrega	dos	Dízimos	e	Ofertas
	 •Oração	pelo	Diácono
V.Cânticos (M.M)
VI.Exposição Bíblica
 •Marcos	14.66-72
VII. Hino “Amparo Divino” – nº 153 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: Edson, Gilson, Valter e Wanderburgo
Suco: Gilson e Valter 
Recolher Dízimo: Wanderburgo e Edson
Agradecimento pelos Dízimos: Wanderburgo
Próximo: Domingos, Leopoldo, João, Tiago e Rodrigo
Suco: Domingos e João 
Recolher Dízimos: Rodrigo e Tiago
Agradecimento pelos Dízimos: Tiago

Hoje:  Nelvo e Líbia / Próximo:  Edi e Lenice 

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

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

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

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: Lívia                 Noite: Lívia

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


