
 Escrevendo a sua carta aos foras-
teiros da dispersão, Pedro enco-

raja os presbíteros (pastores) da igreja com 
estas palavras: “Pastoreai o rebanho de Deus 
que há entre vós” (I Pe.5:2). Pastorear o re-
banho de Deus implica em muitas tarefas. 
Uma delas é dar ao povo de Deus instruções 
práticas para a vida cristã, para a sua comu-
nhão com Deus e para o culto a Deus.
 Hoje darei algumas instruções pas-
torais aos irmãos, membros desta igreja, e 
peço que atentem a elas:

SOBRE O CULTO A DEUS:
 a) “Ao Senhor teu Deus adorarás e 
só a Ele darás culto”:  “A Luz da natureza 
mostra que há um Deus que tem domínio e 
soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a 
todos, e que, deve ser temido, amado, louva-
do, invocado, crido e servido de todo o cora-
ção, de toda a alma e de toda a força... não 
deve ser adorado nem segundo as imagina-
ções e invenções dos homens ou sugestões de 
satanás, nem de qualquer outra forma não 
prescrito nas escrituras” (CFW,XXI.I). As-
sim vemos que Deus estabelece em sua pa-
lavra a forma como Ele deseja ser adorado 
por nós, os seus remidos;
 b) O Domingo é o Dia do Senhor, 
reservado para o culto:  Deus reservou um 
dia da semana santificado para o descan-
so de nossas fadigas e para nos reunirmos 
em Culto a Ele (CFW,XXI,VII). Temos seis 

dias na semana para os nossos trabalhos e 
lazeres, e um Dia para o nosso descanso e 
consagração ao Senhor. Neste dia devemos 
descansar Nele e confiarmos na sua graça e 
cuidado. A agenda do domingo na casa do 
crente deve ser consagrada ao serviço do 
Senhor com exclusiva prioridade. A ordem 
é clara: “Ao Senhor teu Deus adorarás”. Em 
nossa igreja a agenda do domingo é simples, 
com a Escola Dominical às 9h e o culto às 19h.
 c) Como devemos adorar ao Se-
nhor no culto público: A palavra de Deus 
nos exorta: “Guarda o teu pé, quando entra-
res na casa de Deus” (Ecl.5:1). As famílias 
devem chegar mais cedo para o culto, evitar 
chegarem atrasadas ou faltarem. Desligar o 
celular ou deixá-los no carro. Use a Bíblia 
impressa, pois assim evitará se distrair com 
o celular na hora do culto e atrapalhar o ir-
mão ou visitante que está do seu lado. Con-
centrar em Adoração a Deus: Leitura da Pa-
lavra, oração, cânticos, celebração da Ceia, 
entrega dos dízimos, e demais atos do culto 
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devem ser a agenda do momento. Reverên-
cia implica em concentração e participação 
ativa como adorador que está perante o Se-
nhor nosso Deus para prestar Culto, adora-
ção, e não assistir a um ato religioso. Evitar 
andar na hora do culto, é um tempo que não 
deve ser fragmentado. 
 d) Os Diáconos são ministros da 
ordem do culto: A Igreja tem uma equipe 
de Diáconos atuantes. Eles são os respon-
sáveis pela ordem do culto. Cumprimen-
tem os Diáconos ao chegar, eles estão ali a 
serviço do culto e recebem com carinho os 
adoradores. Se precisarem de alguma orien-
tação eles estão a sua disposição. Também 
faz parte de sua agenda de trabalho manter 
o silêncio durante o culto e abordar quem 
estiver em desarmonia com o ambiente. 
As crianças devem ficar perto dos pais e se 
chorarem, os pais devem acalmá-las e se for 
o caso dar uma pequena saída com elas até 
aquietarem. Os Diáconos não devem se en-

volver em conversas paralelas e nem distraí-
rem neste tempo, pois eles estão a serviço de 
Deus.
 e) Seja Assíduo e fervoroso no cul-
to: O crente deve ter uma frequência assí-
dua aos cultos. Jamais faltar aos trabalhos 
divinos. Um crente muito faltoso é como 
uma brasa fora do fogo. Vai se esfriando e 
se decompondo. “Antes crescei na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e salvador Je-
sus Cristo”. Além de estar sempre presente 
todo crente deve ser um evangelista. Distri-
buir folhetos evangelísticos, convidar pes-
soas da família e do trabalho para virem ao 
culto e falar de Jesus por onde passar. Esse 
Nome está acima de todos os nomes. 
 Acolham estas instruções como 
vindas do Senhor para a sua família e sua 
vida espiritual. Deus te abençoe! 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

SETEMBRO
EBD - Simpósio de 

Educação Cristã
Encontro de Casais

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

13 a 15/09

21 e 22/09

**

**

Culto  Evangelistico dos 
Grupos Familiares

OUTUBRO
Viagem UPA

 DATA                  PROGRAMAÇÃO          HORÁRIO                   
29/09

10 a 13/10

19h

**

Nossa irmã Marília Troquez (esposa do Rev. 
Gerson Troquez) está mobilizando uma cam-
panha para compra de material escolar visando 
atender crianças no Senegal. Cada Kit custa R$ 
50,00, e, se você deseja ajudar, faça o depósito 
seguindo as instruções a seguir: Agência Pres-
biteriana de Missões Transculturais - Banco do 
Brasil  - Agência 5853-x C/C 7500-0 ou Banco 
Bradesco - Agência 0119 C/C 107965-4, lem-
brando que o valor da oferta deve ser acrescido 
de nosso código identificador 0,68 (Exemplo 
50,68, 100,68, etc).  Para transferência online: 
CNPJ 04.138895/0001-86. Assim que efetuar o 
depósito, por favor nos envie uma foto do com-
provante pelo WatsApp +221777693233 (Marí-
lia) para que possamos acompanhar e realizar 
nossa prestação de contas. Até  o momento 115 
crianças foram abençoadas.

O Pastor convoca todos os membros do Con-
selho para reunião nesta terça-feira, dia 10/09, 
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 11h30m da Terça.

REUNIÃO DO CONSELHO

ORAÇÃO PELA PÁTRIA - 07 DE SETEMBRO
Esta semana que passou estivemos orando 
por nossa Pátria, em virtude do Dia 7 de 
setembro, Dia da Independência do Brasil. 
Vamos continuar orando e trabalhando pela 
nossa Pátria amada. Vivemos tempos que 
exigem de nós sabedoria e oração.

AGENDA PASTORAL
Hoje à noite o Rev. Wanderson pregará na 
Congregação Vila Barros, por ocasião do mês 
de aniversário desta Igreja.

SEMEANDO O FUTURO 2019



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!

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

- Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

08/09 - Davi Consulin Batista de Paiva - 34227225
    - Davi Lucca de Oliveira Cardoso
   - Edleide Luiza de Vasconcelos - 99971-7202

09/09 - João Pedro Avelino Renovato - 3422-6979
10/09 - Caren M. Siqueira Veríssimo - 9800-6272

- Letícia Castellani Duarte - 99971-6878
11/09 - Jefferson do Amaral Ramos - 99693-5439

  -Tatiane Cristina Nogueira - 99903-5737
12/09 - Marilene Albuquerque Cavalcanti
13/09 - Carine Marques da Silva - 99263-4059

  - Karima Ribeiro Chamaa
- Neli Vieira da Silva - 98434-3296

14/09 - Vinícius José Lange Ferreira - 99962-6176

VASO NOVO
O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 10/09, o nosso irmão Samuel Morais 
Pinto, às 15h, na Rua Alvício Martins Viana, nº 
2365, Izidro Pedroso. Conheça o trabalho des-
te ministério, que tem levado consolo aos lares 
dos irmãos idosos da igreja. Participe!

Hoje a pela manhã batizaremos o pequeno Joa-
quim Emeterio Cardoso Castilho Teno, fi lho do 
casal, Henrique e Vanessa. Joaquim nasceu no 
Hospital Universitário no dia 08/06, pesando 
3.328 kg, com 49 cm. Oremos por essa família! 

Nossa palavra de Gratidão a Deus por nossos 
missionários, Rev. Gerson Troquez e sua esposa 
Marília, que trabalham em Senegal, e são mis-
sionários de nossa igreja. Rogamos a Deus que 
abençoe a vida e o ministério deste casal amado.

BATISMO INFANTILNOTA DE GRATIDÃO

No próximo fi anal de semana, dias 13 a 15/09, 
acontecerá nas dependências da igreja, o Sim-
pósio de Educação Cristã. O preletor será o Rev. 
Eneziel Peixoto de Andrade, que tratará o tema 
“A infl uência da Escola Bíblica Dominical na For-
mação Cristã da Família”. As inscrições ainda 
estão abertas, e podem ser feitas pelo site: ipb-
dourados.org.br/. O valor é de R$ 20,00 por 
pessoa. O evento é aberto aos professores e os 
demais interessados. Participem!

A Equipe Nova Aliança está em período de 
preparação para o 44º ECC que ocorrerá nos 
dias 21 e 22 de setembro. Pedimos a todos 
os membros da Igreja que estejam orando 
por este trabalho. Para que a graça de Deus 
seja derramada no coração dos casais e eles 
tenham um verdadeiro Encontro com Cristo. 
Também convidamos os casais da Igreja que 
ainda não fi zeram o Encontro que venham 
participar e fazer parte desta equipe. Procu-
rem o Presb. Nelvo e a Líbia. Se informem na 
secretaria da Igreja.

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

Estão abertas as matrículas para a nova classe 
dos Primeiros Passos. Matricule-se no Balcão 
de Informações na saída do Templo, ou na 
secretaria da igreja (3421-0381). Venha fazer 
parte da família da Fé.  

CLASSE “PRIMEIROS PASSOS”

Convidamos os irmãos que desejarem fazer 
parte do Coral da Igreja para que venham par-
ticipar desse maravilhoso trabalho de adoração 
ao Senhor. Estamos ensaiando a Cantata do 
Natal. Todos são muito bem-vindos. O Ensaio 
é aos sábados às 17h, no templo.

CORAL DA IGREJA

VIAGEM DA FEDERAÇÃO DE SAF’S 
A BONITO - MS

A Federação de SAF’s convida as mulheres para 
participar de uma viagem de comunhão, descanso 
e lazer para o munícipio de Bonito -MS. Segue as 
informações:
Dias: 19 e 20 de outubro
Investimento: R$390,00: 2x 195,00 (setembro e ou-
tubro). Necessário confirmar presença.
Saída da igreja por volta das 5h da manhã. 
Qualquer dúvida entre em contato com a Roseli 
(99625-5476) ou Diana (98177-1013).
Ore, divulgue e participe em nome do Senhor Jesus.

SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ



2º. Domingo: Entrega dos Dízimos e ofertas

- Prelúdio: Cântico Congregacional

I. Tributai Ao Senhor, fi lhos de Deus
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Salmo 96 (responsiva)
- Hino: “Glória e Coroação” - nº 52 HNC

II. Ele foi morto por causa dos nossos pecados
- Leitura continuada das Escrituras: I Cor. 12
- Hino: “Perdão” n° 71 HNC (apenas o piano)
- Oração de Confi ssão
- Participação musical da SAF

III. Honra o Senhor com os seus Dízimos
- Leitura: II Cor.9:6-9 - (com entrega dos Dízimos e 
ofertas)
- Hino: “Serviço do Crente” – nº 315 HNC
- Oração do Diácono
- Cânticos de Louvor
- Oração com as crianças

IV. Ide e pregai o Evangelho...
 - Mensagem da Palavra de Deus - (Rev. Gerson Tro-
quez – Missionário da APMT/Senegal)
- Oração Pastoral – intercessão pela Pátria
- Benção Apostólica
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

PROGRAMA DO CULTO

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTAS

 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: Edson, Gilson, Valter e Wandemburgo
Suco: Gilson e Edson
Recolher Dízimos: Valter e Wandemburgo 
Agradecimento pelos Dízimos: Wandemburgo
Próximo: Domingos, Leopoldo, João e Rodrigo
Suco: Domingos e Rodrigo
Recolher Dízimos: Joãos Leopoldo
Agradecimento pelos Dízimos: Leopoldo

Hoje: Roseli e Maria                 Próximo: Flávio e Clarice

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

Mensagem: Rev. Gerson Troquez/  Liturgia: Presb. José Nelvo
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev.  Ildemar/ Liturgia: Presb.  Reneval

Mensagem: Rev. Adonias  / Liturgia: Presb. Eliberto
RÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. José Nelvo

Berçário I Templo: Joice - Próximo: Sônia Maria
Berçário II: Débora  e  Marinês  - Próximo:  Zelma e Jivanete
02 a 03 anos: Karlla, Rebeca, Carolina e Fábio
Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Cláudia e Ana Laura
Próximo: Elaine e Lívia
7 a 10 anos: Maria Madalena  - Próximo: LucasManhã: Lívia                         Noite: Lívia

Segunda-feira -Tempo de Semear e Colher: Rev. Wanderson
                           - Líder: Fernandinho
Quinta-feira - Tempo de Promessa: Rev. Evandro

 - Líder: Adair e Marinês21/09 - Erasmo Braga             04 a 06/10 - Erasmo Braga

CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
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 – 3424-1861 / 99863-4147
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
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”                                                                             3º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO AOS DE FORA 

SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO
SEMANA 30: Um Convite a Orar!

 Ao encerrarmos nossa série de estudos 
no livro de Habacuque, podemos observar como 
a oração foi o instrumento que Deus usou para 
tratar o coração do profeta, a despeito das cir-
cunstâncias não terem mudado. Quero a partir 
desse estudo incentivar você a desenvolver uma 
vida de oração tanto particular quanto coletiva-
mente, pois Deus deseja que seu povo permane-
ça em comunicação estreita com ele. É por isso 
que ele nos deu a arma da oração. Se queremos 
ver uma transformação em nossas vidas, na vida 
da igreja, de uma comunidade ou de uma cidade 
a oração precisa estar envolvida. Ela é nosso elo 
para receber compreensão de Deus sobre sua Pa-
lavra e seguir adiante em obediência à sua missão.

 Quando os cristãos se reúnem eles de-
vem orar. Seja qual for o modelo ou a idade da 
igreja, a oração é um item inegociável. A igreja 
primitiva incluía a oração em sua rotina diária 
(At. 2.42), fosse em grupo ou individualmente. 
Os convites e as oportunidades para orar devem 
acontecer tanto grupos menores como na gran-
de assembleia. Nada é mais importante do que 
o povo de Deus orar. Perceba a influência que 
a oração teve na restauração do povo de Deus 
e dos lugares sagrados nos tempos bíblicos. Um 
exemplo é o de Salomão, que orou longamente 
na dedicação do Templo recém-concluído em 
Jerusalém. A resposta de Deus à oração foi ime-
diata, na forma de um desafio e de uma promes-
sa – 2 Cr. 7.14. A solução começa dentro da igre-
ja, com a mudança do povo de Deus. Quando o 
povo muda, Deus começa a usá-lo para mudar 
a comunidade. Buscar a face de Deus e orar são 
passos significativos para que ocorra transfor-
mação em sua cidade.

 A oração dá a todas as pessoas acesso a 
Deus. O pastor não tem acesso maior ao Senhor 
do que a criança que crê em Cristo. As pessoas 
que oram entram na presença de Deus. Não im-
porta qual seja a língua, a tribo ou a nação: todos 
são especiais para Deus. E ele deseja ter conver-
sas relacionais com todas as pessoas. Os religio-
sos do episódio do Templo enraiveceram Jesus 
porque estavam bloqueando o espaço reservado 
para que os gentios orassem. O resultado foi 
que o templo se tornou um lugar exclusivo para 
que alguns poucos “escolhidos” desfrutassem 
do contato com Deus. Jesus ficou irado porque 
a oração fora relegada a uma posição de baixa 
ou nenhuma prioridade, particularmente para 
aqueles que não eram “de dentro”.

 Por que é importante que o povo de 
Deus se envolva com a oração e por que a oração 
é o propósito da casa de Deus? Porque ela é um 
relacionamento e uma conversa com o Senhor. 
Jesus entra na vida das pessoas por meio da ora-
ção. Tiago descreveu a importância da oração: 
“Portanto, confessem seus pecados uns aos outros 
e orem uns pelos outros para serem curados. A 
oração de um justo tem grande poder e produz 
grandes resultados. Elias era homem como nós 
e, no entanto, quando orou insistentemente para 
que não caísse chuva, não choveu durante três 
anos e meio. Então, orou outra vez e o céu enviou 
chuva, e a terra começou a produzir suas colhei-
tas” – Tg 5.16-17.

 A oração é importante porque é pode-
rosa. Seu poder é encontrado no Deus a quem 
oramos. Você já parou para pensar na razão de 
Deus nos instar a orar? Será que se não orásse-
mos, ele não faria o que se propõe a fazer? O 
mistério da oração em conjunto com a sobera-
nia de Deus é a confiança que vemos nessa pas-
sagem. Ele escolheu a oração para ser o veículo 
pelo qual ele muda as pessoas e o mundo. Orar 
de acordo com sua vontade, com o coração cor-
reto, fará diferença nos assuntos do mundo. 

 Infelizmente, muitos oram sem qual-
quer crença substantiva, como se acreditassem 
apenas no conceito “se for da tua vontade”. Igre-
jas devem pregar a prática da oração não com o 
sentimento de resignação com frases do tipo “já 
que Deus mandou, eu vou orar”. NÃO É ESSE 
O SENTIMENTO! Embora orar seja um dever, 
o crente é motivado a fazê-lo porque ele acredi-
ta de fato que Deus responde às orações de seu 
povo e pode mudar a história de uma vida, de 
uma igreja, de uma cidade, de uma nação!

 Pense Nisso!
Perguntas para reflexão.
1) Alguém do grupo poderia dar um testemu-

nho de resposta de oração?
2) Como você vê a agenda de oração da Igreja? 

Teria alguma sugestão a fazer?
3) Como você vê sua participação na agenda de 

oração da Igreja? 

No próximo final de semana teremos o Sim-
pósio de Educação Cristã. Se você não fez 
sua inscrição, ainda dá tempo. Não perca 
essa oportunidade!

SIMPÓSIO DE 
EDUCAÇÃO CRISTÃ


