
 No segundo domingo do 
mês de fevereiro, come-

mora-se o Dia da Mulher Presbite-
riana. A data faz parte do calendá-
rio oficial da Igreja Presbiteriana do 
Brasil (IPB) e abrange as mulheres 
presbiterianas de todo o Brasil, per-
tencentes ou não à Sociedade Auxi-
liadora Feminina (SAF).

 A SAF é a expressão máxima 
do trabalho feminino na IPB. Embo-
ra algumas moças e jovens senhoras 
ainda não participem como sócias, é 
na SAF que se expressa o auxílio e o 
trabalho desenvolvido por mulheres 
na igreja. A mulher Presbiteriana co-
nhece o seu papel no corpo de Cris-
to.

 O Dia da Mulher Presbite-
riana é uma data para homenagens 
e agradecimentos às mulheres que 
dedicam tempo de qualidade para 
juntas orarem por suas igrejas, bem 
como Presbitérios e Sínodos, além 
de atuarem efetivamente em cam-
panhas sociais dentro da sociedade, 
auxiliando a igreja em seu papel de 
estender a mão ao próximo.  

  Este dia começou a ser come-
morado a partir do Primeiro Con-

gressoNacional das SAF’s, em 1941, 
na Igreja Presbiteriana do Riachue-
lo/RJ. Ficou resolvido naquele Con-
gresso adotar o segundo domingo 
do mês de fevereiro como o Dia da 
Mulher Presbiteriana. A data esco-
lhida foi uma homenagem a D. Ce-
cília Rodrigues Siqueira, esposa do 
Rev. Cícero Siqueira, que aniversa-
riava. Cecília era a Secretária Ge-
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ral do Trabalho Feminino, cargo em 
que permaneceu por mais de quinze 
anos consecutivos, de 1938 a 1954. 
Líder inconteste, o trabalho femini-
no sempre ocupou destacado lugar 
em seu ministério como mulher, mãe 
e esposa de pastor. Viajou por todo 
nosso imenso país, participando de 
Congressos, organizando SAF’s, Fe-
derações e Confederações Sinodais.

 Quando deixou o cargo de Se-
cretária Geral, o Supremo Concílio 
de 1954, reunido em Recife/PE, aten-
dendo ao pedido da Confederação 
Nacional do Trabalho Feminino, ofi-
cializou, então, o 2º domingo de feve-
reiro como o Dia Nacional da Mulher 
Presbiteriana.

 Como pastor sou grato a Deus 
pela vida e trabalho das mulheres da 
IPB. A Mulher Presbiteriana tem um 
perfil muito fácil de identificar. A 
mulher presbiteriana é uma mulher 
corajosa, leal, hospitaleira, bondo-

sa, misericordiosa, temente a Deus, 
consciente de seu dever cristão, cui-
dadosa com a família, companheira 
de seu marido, feminina, zelosa pela 
aparência, dedicada aos seus afaze-
res, etc. 

 Deus abençoe a vida e os tra-
balhos de todas as mulheres de nos-
sa igreja. Encorajo a todas a partici-
parem dos trabalhos das mulheres 
(SAF) e se envolverem na vida da 
igreja como as mulheres da Bíblia. 

 Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

O moto oficial da SAF é 
“Sejamos verdadeiras auxiliadoras, 

Irrepreensíveis na conduta, Incansá-
veis na luta, Firmes na fé, Vitoriosas 
por Cristo Jesus. Um lema que mui-
to se encaixa ao trabalho de todas as 

mulheres presbiterianas”.  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

FEVEREIRO
Casamento no Templo 

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

16/02 19h
MARÇO

UPH - Evangelismo
Retiro Espiritual

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

01/03
02 a 05/03

**
**

O Pastor convoca todos os membros do Con-
selho para reunião nesta terça-feira, dia 12/02, 
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.

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 tirar 
suas dúvidas. As inscrições estão abertas. Faça sua 
matrícula no Balcão de Informações.

CONVOCAÇÃO SOCIEDADES CLASSE PRIMEIROS PASSOS

Hoje é o dia de entrega dos dízimos e ofertas. 
Nossos filhos devem participar conosco deste 
momento. Seja uma família dizimista e desfrute 
das bênçãos especiais que Deus tem para os seus 
filhos nesta área. “Deus ama quem dá com alegria.”

DÍZIMO E OFERTAS
REUNIÃO DO CONSELHO

A tesouraria da Igreja convoca os tesoureiros e 
conselheiros de cada sociedade e ministério à par-
ticiparem de uma reunião para tratar de assuntos 
financeiros, que acontecerá na proxima quinta feira 
dia 14/02 às 19h nas dependências da igreja 



AVISOS

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. Durante o culto mantenha o celular desligado!

Acontecerá nos dias 02 a 
05 de março, na Chacára 
Maanaim, o Retiro Espiri-
tual, organizado pela UMP. 
O qual, abordará o tema  
“Morrer de Tanto Viver “ 
(baseado no livro do au-
tor Nathan D. Wilson). O 
preletor será o Rev. Wan-
derson. O acampamento é 

aberto à toda igreja, porém a idade mínima para 
estar acampando é de 15 anos. O valor da inscri-
ção 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.

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

- Sl. 90.2

RETIRO ESPIRITUAL 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

ESCOLA DOMINICAL

CULTO INFANTIL

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira, dia 12/02 a Srª Adalice Alves da Silva 
Zatt, às 15h, na Rua S dois, 415, Vila São Braz. 
Conheça o trabalho deste ministério, que tem 
levado consolo aos lares dos irmãos idosos da 
igreja. Participe!

Informamos que já retornamos à nossa rotina 
normal com o culto Infantil. Não deixe de tra-
zer seus fi lhos para cultuarem ao Senhor!

Comunicamos o falecimento do Sr. Durval De-
larissa, pai do nosso irmão Odivaldo Delarissa. 
Que o Senhor conforte os corações dos fami-
liares. Pedimos as orações de toda a Igreja pela 
família enlutada.

A diretoria da UPJ, convoca todos os pais dos 
Juniores para participarem de uma reunião que 
acontecerá neste sábado (16/02) às 14h. Conta-
mos com sua presença. 

A diretoria da SAF, convida todas as mulheres 
para participarem do III Encontro de Mulheres 
Presbiterianas, que acontecerá nos dias 05 a 07 
de Abril na Chácara Aprisco em Campo Gran-
de. O investimento é de R$ 150,00. As inscri-
ções podem ser realizadas até o dia 28/02 com a 
Roseli Vitro. Participem!

10/02 - José Roberto de Lima Costa - 99649-6905    
11/02 - Adeum Márcio Ioris Folle - 99682-7313

 - Diana Estela Guimarães César - 98177-1013
 - Marcelo F. de Albuquerque - 99644-2526
  - Sofh ia Belotti Cortêz - 99975-0431

12/02 - Ana  Sophia Dolores Arnal - 3424-1861
13/02 - Manuele Pinto Gonçalves - 99232-0211
15/02 - Albina Sangalli Andreatta - 99919-9395
16/02 - Isabela Icassati Calixto
              - Jivanete M.  de Menezes Okada - 99983-9560

As aulas da Escola Bíblia Dominical já re-
tornoram a rotina normal com a divisão de 
salas por faixa etária. Não faltem!

III ENCONTRO DE MULHES PRESBITERIANAS

DIA DA MULHER PRESBITERIANA
Hoje comemoramos o dia da Mulher Presbite-
riana. A Mulher Presbiteriana é bênção no lar, 
igreja e sociedade. É sempre reconhecida por 
sua competência, dinamismo e zelo. Não foge 
diante dos desafi os, antes, de joelhos aos pés de 
Cristo, suplica orientação para conduzir-se em 
todas as situações, tendo sempre uma palavra 
oportuna e edifi cante, sempre com o santo pro-
pósito de glorifi car a seu Senhor e Rei.

VASO NOVO

UPJ - REUNIÃO DE PAIS 

NOTA DE FALECIMENTO



Estrega dos Dízimos
“Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que 
haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz 
o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas 
do céu e não derramar sobre vós benção sem medida” 

(Mq.3:10)
- Prelúdio: Instrumental
1. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios...
- Oração de Louvor e adoração
- Leitura: Sl.96 (juntos)
- Hino: “Louvores sem fi m” – n.38 - HNC
2. Todas as nações vos chamarão felizes, diz o Senhor 
dos Exércitos
- Leitura Continuada das Escrituras: Eclesiastes 11
- Oração de confi ssão de pecados
- Participação Musical 
- Entrega dos Dízimos e ofertas: (2º. Domingo)
   - Leitura Malaquias 3: 10-12
   - Hino: “O Deus Fiel” – n. 32 – HNC 
   - Oração com o Diácono
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M)
- Oração com as crianças 
3. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos...
- Mensagem da Palavra de Deus
- Oração Pastoral 
- Benção Apostólica
- Amém Tríplice
-----------------------------------------------------
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

PROGRAMA DO CULTO

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 
VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES

AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Aparecido, Eduardo, Fernando e Jucemar
Suco: Eduardo e Fernando 
Recolher Dízimos: Aparecido e Jucemar
Agradecimento pelos Dízimos: Jucemar
Próximo: Alexandre, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Alexandre e Vinícius
Recolher Dízimos: Milton e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Milton

Hoje:  Roseli e Maria   / Próximo: Jadson e Valesca

Piano - Manhã:            Piano - Noite: Eliane
Vocal - Manhã: Elsa               Vocal - Noite: Cenilse 

Mensagem: Rev.  Ildemar / Liturgia: Presb. Eliberto
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. José Nelvo 

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

Berçário I Templo: Lucinha - Próximo:  Sônia
Berçário II: Marinês / Claudia - Próximo: Deise / Caroline
02 a 03 ano: Th aís / Karine -  Próximo:  Karla / Ana Laura
4 a 6 anos: Eliane/ Jeff erson/ Henrique -  Próximo:  Andres-
sa/ Maria Vitória/ Lorraine
7 a 10 anos: Madalena -  Próximo:  Lucas

Manhã: Mariana              Noite: Mariana
Segunda - feira - Tempo de Graça: Pr. Evandro
         -Tempo de Planos: Pr. Wanderson
         -Tempo de Semear e Colher: Pr. Ildemar
Quinta - feira -  Tempo de Alegria: Pr. Adonias
       - Tempo Novo: Pr. Wanderson
       - Tempo de Cura: Pr. Ildemar

16/02 - Líbia e José Nelvo  02 a 05/03 - Retiro Espiritual  
23/02 - UCP                     16/03 - Erasmo Braga

CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

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 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL:’’E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS’                                       1º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 1: O QUE É O EVANGELHO?

Nossa Igreja este ano adotou o tema “E sereis 
minhas testemunhas”, baseado no livro de 

Atos. A questão central é que só podemos ser teste-
munhas de fatos ou de algo que realmente conhe-
cemos, caso contrário o resultado será catastrófico! 
Portanto, se fomos chamados para testemunhar o 
evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira 
pergunta a ser respondida é: O que é o evangelho?

Muitos responderiam prontamente dizendo que 
evangelho significa “boa notícia” ou “boa nova”. 
Embora a resposta esteja correta, conceituar o 
evangelho vai além da definição de uma palavra.

 Primeiramente, para entender a boa notícia eu 
tenho que saber da má notícia, assim como o va-
lor da água é majorado na proporção do estado de 
desidratação, o evangelho só faz sentido para aque-
les que tem consciência de que, sem ele, estavam 
perdidos, mortos em seus delitos e pecados. E aí já 
temos uma primeira lição: os cristãos contemporâ-
neos tem pouca noção da gravidade de sua situação 
antes de conhecer o evangelho. Quando isso acon-
tece a boa notícia perde importância; Cristo deixa 
de ser central na vida da pessoa e passa a ser trata-
do apenas como um acessório existencial, afinal de 
contas, eu já era uma pessoa boa antes e conhecer a 
Cristo só deu uma “melhorada no meu visual”. Isso 
é um grande engano. De acordo com a Bíblia você 
não era uma pessoa boa e Cristo não apenas me-
lhorou sua vida. Ele te deu vida nova! Costumo 
comparar nossa vida sem Cristo a um carro que 
sofreu um grave acidente cuja solução é somen-
te um carro novo. Não adianta funilaria, pintura. 
Apenas um novo resolve o problema. Foi isso que 
Cristo fez por nós: o pecado causou “perda total” e 
a sua obra nos fez novos, não apenas melhorados. 
Conscientes disso, vamos para o segundo ponto.

Além de trazer à tona a má notícia, o evange-
lho não pára aí. De nada adianta ter o diagnóstico 
se a cura não for oferecida. Assim, é apresentada 
a solução para nosso grande problema: como eu 
deixo de ser um inimigo de Deus para me tor-
nar seu amigo ou, mais precisamente, seu filho? 
Como uma pessoa má é declarada justa diante de 
Deus? Aí avançamos um pouco mais. De acordo 
com John Stott “O evangelho é Cristo crucificado, 
sua obra consumada na cruz. E pregar o evangelho 
é apresentar Cristo publicamente como crucificado. 
O evangelho não é, antes de mais nada, as boas no-
vas de um nenê na manjedoura, de um jovem numa 
banca de carpinteiro, de um pregador nos campos 
da Galileia, ou mesmo de uma sepultura vazia. O 
evangelho trata de Cristo na cruz. O evangelho só 

é pregado quando Cristo é ‘publicamente exposto 
na sua cruz”. A palavra original – traduzida como 
“exposto” - significa “exibir ou representar publi-
camente, proclamar ou expor em um cartaz”. Era 
usada em referência a editais, leis e notícias que 
eram expostos em algum lugar público para que 
fossem lidos, e também com referência a quadros 
e retratos. Nossas vidas, nossas palavras e ações 
devem ser esses cartazes para anúncio da cruz.

Resumindo, o evangelho é as boas novas ou 
as notícias alegres de salvação ou da libertação 
da penalidade, do poder e da presença do peca-
do, inteira e exclusivamente através da Pessoa e 
Obra do Senhor Jesus Cristo. Este é o evangelho 
que foi originalmente pregado pelo Senhor Deus 
(Gênesis 3:15) e mais tarde proclamado pelos 
profetas do Antigo Testamento (Atos 10:43), por 
João o Batista (João 1:29; Atos 19:4), pelo próprio 
Senhor Jesus Cristo (Marcos 1:15; João 3:16,18; 
Lucas 24:45-47), pelos apóstolos do Novo Testa-
mento (Atos 2:38; 3:19; 13:38-39; Romanos 1:16), 
e pelos verdadeiros pregadores e igrejas cris-
tãs no decorrer das eras. Este é o evangelho que 
deve ser anunciado por pregadores e igrejas hoje! 

Creio que esta mensagem vai de encontro ao 
que muitos pensam ser o Evangelho. Em nossa 
época, a regra é a auto ajuda, “siga seu coração”, 
reúna forças e vá em frente. Perdão por lhe infor-
mar, mas nossa situação sem Cristo é tão desespe-
radora que “fé em si mesmo” ou “auto ajuda” não 
vão resolvê-la. Isso é “idolatria do eu”. Jesus veio, 
não para massagear nosso ego ou aumentar nossa 
autoconfiança, mas para que morramos cada dia 
para nós mesmos e confiemos nele como único e 
eterno salvador (1 Pe. 2.24). Então tenha uma fé 
enorme, não em si mesmo, mas em Cristo! 
Perguntas para reflexão.
1) Sabendo o que é o evangelho, como posso 
apresentá-lo a pessoas que se acham boas demais 
(não roubo, não fumo, sou fiel à minha esposa, 
pago minhas contas em dia, etc ...) e dizem não 
precisar de Cristo?
2) Suponhamos que você mude de cidade e tenha 
que decidir sobre uma nova igreja para frequen-
tar. Com que critério você avaliaria o sermão do 
pastor, as músicas cantadas e a Escola Dominical 
dessa igreja, para uma possível escolha?
3) Muitos, adeptos de um “cristianismo prático” 
adotam o discurso de que “o importante é fazer” e 
assim mergulham de cabeça em ação social ou na 
promoção de eventos. Qual o problema com essa 
postura?


