
Muito triste quando uma pessoa 
comete suicídio. O Suicídio é 

aquele ato intencional que leva a pessoa a 
tirar a própria vida. Segundo estatísticas ge-
rais passa de um milhão o número de pesso-
as que se suicidam, todos os anos, em toda 
a terra. E o número de pessoas que tentam o 
suicídio é ainda maior. Ele hoje é a terceira 
causa de morte entre os jovens. 
 As razões mais comuns que levam 
as pessoas a cometerem o suicídio é o de-
sencanto pela vida, que por razões pessoais 
e específicas não conseguem encontrar mais 
a alegria de viver e nem motivação para a 
vida. Escondem no coração os seus dilemas, 
não se abrem com alguém que possa ofere-
cer ajuda. Desencantos amorosos, proble-
mas financeiros, pressão da sociedade são 
alguns fatores que podem levar a pessoa a 
pensar que não há saída e que o suicídio se-
ria uma solução rápida, fácil e imediata.  
 No caso de jovens está mais relacio-
nado com a falta de sentido para a vida, de 
alvo. Pois na sociedade moderna as pressões 
de filosofias falsas e ilícitas, fazem a vida 
parecer um o caos e fruto do nada, que para 
nada serve. A pensar que a vida humana 
não passa de um longo processo evolutivo, 
guiado por uma seleção natural cega e sem 

propósito, e a vida não tem finalidade ne-
nhuma, e com isso  a vida humana se reduz 
a nada, e muita gente então vive apenas pra 
comer, beber, divertir e aproveitar a vida, 
aproveitar o hoje. E quando as pessoas não 
conseguem nem fazer isto, elas dão cabo da 
própria vida. Pois sem prazer, e sem finali-
dade não vê razão para a vida e entendem 
que o suicídio terminaria com esse sofri-
mento intelectual, emocional e espiritual, 
intenso e grave, explica o Rev. Augustus Ni-
codemus.
 A questão é como entendemos isto 
à luz da Palavra de Deus, que registra vá-
rios suicídios, entre eles, o do Rei Saul (I 
Sam.31:4); e de Judas (Mt.27:5). E registra 
também história de pessoas que passaram 
por duras lutas e problemas, além de suas 
forças e que resistiram firmes e confiantes, 
tais como os sofrimentos e perdas de Jó e 
o próprio Apóstolo Paulo. Sendo Cristo o 
exemplo maior de sofrimento e dor.
 Como fi ca o caso de pessoas que sui-
cidam, elas não alcançam o perdão de Deus?
 O reverendo Augustus Nicodemus 
foi questionado sobre a relação entre o sui-
cídio e o cristianismo e a resposta foi que tal 
pecado não é um pecado sem perdão. Re-
conhecemos que o tema é pouco discutido 
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SUICÍDIO É PECADO
MAS NÃO UM PECADO SEM PERDÃO



no segmento cristão e muitas vezes é citado 
como um ato que gerará condenação eterna.
Explica: “Eu acho que todos nós temos que 
concordar que o suicídio nunca deveria ser a 
saída. É um dos pecados proibidos no man-
damento ‘Não matarás’. Interpretado pela 
confissão de fé de Westminster, esse pecado 
não só proíbe que a gente tire a vida dos ou-
tros, mas que tire também a nossa própria 
vida. Então, o suicídio é pecado”.
 Porém, “não é um pecado sem per-
dão”. “O único pecado sem perdão, que tem 
na Bíblia é a “blasfêmia contra o Espírito 
Santo”. E provavelmente esse pecado não é 
cometido por alguém que é crente.”
 O suicídio sendo um ato pecamino-
so, ele não pode separar a pessoa da graça 
de Deus, pois “nada nos separará do amor 
de Cristo”. “Não será isso que irá separá-lo 
da graça de Deus e do perdão que é dado em 
Cristo Jesus. Se a nossa salvação vai depender 
de, na hora da nossa morte, a gente ter colo-
cado em dia todos os nossos pecados, pouca 
gente vai escapar. Então, a pessoa que come-
teu o suicídio e atentou contra a própria vida, 
de fato pecou contra o mandamento ‘Não 
matarás’, mas isso não a impedirá de entrar 

no gozo da vida eterna porque a salvação é 
dada pela graça de Deus e nada pode nos se-
parar disso”. 
 Importante atentarmos para muitas 
pessoas que andam deprimidas e solitárias. 
Este mês de setembro, a Campanha “setem-
bro Amarelo” é para alertar a todos para as 
prevenções ao suicídio. A vida cristã em 
comunidade desfrutando da comunhão do 
corpo de Cristo é um santo remédio. Estar 
congregado com o povo de Deus em ado-
ração, oração, ouvindo a Palavra de Deus, 
alimentando a fé e a esperança em Cristo é 
um santo remédio contra estes males que 
afetam a nossa alma.
 A Campanha setembro amarelo di-
vulga o número 188 para quem precisar de 
uma ajuda pontual em momentos de deses-
pero. Em nossa igreja temos atendimentos 
no gabinete pastoral. E o crente, em particu-
lar, deve recorrer sempre ao Senhor e à sua 
Palavra para alimentar a sua alma naquilo 
que é puro, santo e verdadeiro, isto é, em Je-
sus que nos dá vida em abundância. Deus te 
abençoe.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

SETEMBRO
Encontro de Casais

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

21 e 22/09 **
OUTUBRO

UPA- Surf Camp
UCP - Acampamento

 DATA                  PROGRAMAÇÃO          HORÁRIO                   

10 a 13/10
25 a 27/10

**
**

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.

No dia 26 de Outubro,  teremos nas dependên-
cias da Igreja, a partir das 08h da manhã, um 
Bazar Missionário. O dinheiro arrecadado será 
investido em Missões. Participe e contribua! 
Oremos por este trabalho.

BAZAR MISSIONÁRIO

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”



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

22/09 - Aline da Silva E. Cabreira - 99807-6749
   - Isabella F. d. Azambuja Vedovato - 99675-2444
  - Maria Vitória da Silva Cordeiro - 99938-0481
   - Paulo Budny - 9699-7732

23/09 - Vera Lúcia de AlmeidaRolim - 3421-5528
25/09 - Carolina Loman de Barros - 99851-5412

 - João Pedro Aram
26/09 - Lorrainy Alencar da Silva - 99316-0770
27/09 - Gustavo Teixeira de Oliveira - 3424-4092

- Renato Júnior M. de Lima - 99622-7731
               - Priscila Carvalho da Graça Vara - 99643-7558
28/09 - Ana Carolina T. B. Aguillar - 99986-4625

    - Etelvina Lima - 3033-1412

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 24/09, a esposa do nosso irmão Lú-
cio, a Srª Maria, às 15h, na Chácara Maanaim. 
Conheça o trabalho deste ministério, que tem 
levado consolo aos lares dos irmãos idosos da 
igreja. Participe!

Toda família da igreja deve fazer parte da Es-
cola Dominical. Venha e matricule-se. Também 
convidamos os nossos visitantes para se torna-
rem alunos da Escola Dominical. Você pode ser 
orientado no balcão de informações na entrada 
do templo. 

MATRICULE-SE NA ESCOLA DOMINICAL 

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

Este fi m de semana a Equipe Nova Aliança 
está realizando o 44º ECC. 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. 
Orem pelos trabalhos desta equipe.

Nos dias 10 a 13 de outubro acontecerá o 
Acampamento da UPA, que será um Surf 
Camp em Pontal do Paraná. O valor é de 
R$ 480,00 por pessoa, que inclui o transla-
do, hospedagem e alimentação. O pagamen-
to deve ser feito até o  dia 04/10, na célula 
da UPA ou se preferir na secretaria da igreja 
com identifi cação. Ainda há vagas e, se você 
tem interesse em participar entre em contato 
com a Lorrainy (99656-5476). Será um mo-
mento maravilhoso contemplando a beleza 
da natureza, muita diversão, palavra, louvor 
e o mais importante, na presença do Senhor 
nosso Deus.

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
Estão abertas as ins-
crições para o Acam-
pamento da UCP, que 
acontecerá nos dias 25 
a 27/10, na Chácara 
Maanaim. A preletora 
será nossa irmã Débo-
ra Cunha, que tratará 
o tema “Um Dilúvio 
de Descobertas”, a qual 
pretente abordar várias 
questões pertinentes e 
curiosas a respeito da 

Arca de Noé, que revelarão um Deus Inteligen-
te, Criativo, Poderoso e que tem domínio sobre 
todas as coisas. Esse é o nosso Deus! As inscri-
ções são limitadas e podem ser realizadas na se-
cretaria da Igreja ou com a Organização após o 
culto. O valor é de R$100,00 por criança, com 
idade entre 05 a 10 anos. Não deixe de investir 
no seu fi lho, para que ele cresça ainda mais em 
graça e conhecimento em Deus.

UCP - ACAMPAMENTO 

UPA - ACAMPAMENTO

VASO NOVO



“...porque terás de ser testemunha diante de todos os 
homens, das coisas que tem visto e ouvido...”. At. 22.15 

I) Convite à Adoração: 
 a. Cântico (Ministério de Música)
II) Oração de Louvor e Adoração
III) Leitura Bíblica: Isaías 61.1-3
IV) Hino “Maravilhas Divinas”, nº 33 HNC
V) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 
       1 Co 14.1-25
 b. Momento de Confi ssão
 Hino “Desprendimento”, nº 217
 (instrumental)
 c. Oração Audível
VI) Momento dos Dízimos e Ofertas Missionárias
 a. Leitura Bíblica: Isaías 55.1-3
 b. Hino “Achei Um Bom Amigo” nº 113
 c. Oração de Gratidão (diácono) 
VII) Cânticos (M.M.)
VIII) Oração com as crianças
IX) Exposição Bíblica:
 a. Atos 22
X) Hino “A Conversão”, nº 334 HNC
XI) Oração Pastoral 
XII) Bênção 
XIII) Amém Tríplice
 a. Saudação aos visitantes
 b. 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: Adauton, Aparecido , Fernando e Jucemar
Suco: Aparecido e Adauto
Recolher Dízimos: Jucemar e Fernando
Agradecimento pelos Dízimos: Fernando
Próximo: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius.
Suco: Milton e Noel
Recolher Dízimos: Eduardo e Vinicius
Agradecimento pelos Dízimos: Eduardo

Hoje: Reneval e Ana                 Próximo: Nelvo e Líbia

Piano - Manhã: Vitor           Piano - Noite: Lenita
Vocal - Manhã: Elsa              Vocal - Noite: Rev. Balbino

Mensagem: Rev. Wanderson /  Liturgia: Presb. Rogério
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar  /  Liturgia: Presb. Adair

Mensagem: Rev. Adonias  / Liturgia: Presb. Milton Mori
RÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Reneval

Berçário I Templo: Joice - Próximo: Sonia Maria
Berçário II: Deise, Caroline e Roberta 
Próximo: Débora e Marines 
02 a 03 anos: Karlla, Rebeca, Carolina e Fábio 
Próximo: Th ais e Karine 
4 a 6 anos: Andressa, Lorrainy e Yasmin
Próximo: Cláudia e Ana Laura
7 a 10 anos: Nelvo / Próximo: Maria Madalena 

Manhã: Lorrainy                  Noite: Lorrainy

Segunda-feira -Tempo de Graça: Rev. Wanderson
                            - Líder: Salles
Quinta-feira - Tempo Novo: Rev. Evandro
      - Líder: Milson

04 a 06/10 - Erasmo Braga                   29/09 - Cléber                        

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
SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO

SEMANA 32: Três Orações Ouvidas de For-
mas Diferentes

Há um princípio importante da oração que se 
encontra em alguns dos milagres de Cristo. É a na-
tureza progressiva da resposta à oração. Nem sem-
pre Deus concede toda a resposta da oração ime-
diatamente, mas progressivamente, passo a passo. 
As Escrituras descrevem essa importante verdade, 
que com muita frequência é negligenciada (Leia 
Marcos 8.22-25). 

Às vezes, ele tem que nos afastar do mundo para 
um lugar em que nos tenha inteiramente para si e 
ali fale conosco e nos trate.

Há três curas de cegueira na história de Jesus que 
ilustram a natureza da atuação de Deus em respon-
der à oração e que mostram a inesgotável varieda-
de e onipotência de sua obra.

No primeiro caso Cristo aproximou-se casual-
mente de um homem cego em Jerusalém, fez lodo, 
amoleceu-o com cuspe e esfregou-o nos olhos do 
cego, ordenando em seguida que o homem fosse e 
se lavasse no tanque de Siloé. O resultado surpreen-
dente está no final da ação – lavar-se. A falha em ir 
e lavar-se teria sido fatal para a cura. Ninguém, nem 
mesmo o homem cego, pediu a cura nesse caso.

No segundo caso, as pessoas que levaram cego 
apoiaram sua ação em fervorosa oração por cura; 
elas suplicaram que Cristo simplesmente o tocas-
se, como se a fé deles fosse aliviar o fardo de uma 
operação pesada. Mas Cristo tomou o homem pela 
mão e o levou para fora da cidade e longe das pes-
soas. Sozinha, em segredo, essa obra seria feita. Ele 
cuspiu nos olhos dele e pôs as mãos sobre eles. A 
resposta não foi completa, um despertar de luz, 
uma recuperação parcial; a primeira ação lhe deu 
apenas uma visão distorcida, e a segunda aperfei-
çoou a cura. A fé submissa do homem em se entre-
gar a Cristo, em ser conduzido a um lugar privado 
e solitário, foram características notórias da cura, 
como também a recuperação gradual da visão e a 
necessidade de uma segunda ação para finalizar a 
obra de modo perfeito.

O terceiro caso foi o do cego Bartimeu. Era a 
urgência da fé declarando-se em afirmações cla-
morosas, retrucada por aqueles que seguiam Jesus, 
mas intensificada e encorajada pela oposição. O 
primeiro chega a Cristo despercebido; o segundo 
foi levado a ele com intenções específicas; o últi-
mo vai atrás de Cristo com irresistível urgência, 
mas é recebido com resistência pela multidão e 
com aparente indiferença por Cristo. A cura, en-
tretanto, foi sem a interposição de nenhum agen-

te, ele  não foi tomado pela mão, não houve toque 
severo nem sutil, não houve cuspe, nem barro, 
nem foi preciso lavar – uma palavra somente e 
sua visão plena, veio instantaneamente. Cada um 
experimentou o mesmo poder divino, os mesmo 
resultados abençoados, mas com marcante diver-
sidade na expressão de sua fé e no modo da cura. 
Suponha-se, ao encontrarem-se, que o primeiro 
tenha estabelecido as particularidades e o processo 
sua cura, o cuspe, o barro, o lavar em Siloé como 
único processo divino, como as únicas credenciais 
para a obra divina, quão distante da verdade, quão 
limitado e enganador seria tal padrão de decisão! 
Não são os métodos, e sim os resultados os testes 
da obra divina.

Cada um poderia dizer: “uma coisa sei, eu era 
cego e agora vejo!”. Os resultados foram resultados 
conscientes; eles sabiam que fora Cristo quem fize-
ra a obra; a fé era o instrumento, mas seu exercício 
fora diferente; o método de Cristo agir, diferente; 
os vários passos que levaram ao final de graça por 
parte deles e por parte de Cristo em muitos pontos 
supreendentemente distintos.

Quais são as limitações da oração? Até onde che-
gam seus benefícios e suas possibilidades? Qual 
parte da atuação de Deus no homem e no mundo 
do homem não é afetada pela oração? As possibi-
lidades da oração cobrem todo o bem temporal e 
espiritual? As respostas as estas perguntas são de 
importância transcendental. A resposta vai deter-
minar o esforço e os resultados da nossa oração. A 
resposta destacará muito o valor da oração ou di-
minuirá e muito a oração. A resposta a essas ques-
tões importantes são plenamente abrangidas pelas 
palavras de Paulo em oração: “Não andeis ansiosos 
por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súpli-
cas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a 
Deus” – filipenses 4.6

Perguntas Para Reflexão
• Que perigos surgem quando não entendemos a 

progressividade da resposta de Deus à oração?
• Você também ora para que seja instrumento de 

cura na vida de outros, como aconteceu no segun-
do caso citado?

• Você consegue identificar que às vezes podemos 
ser como a multidão que tentou calar Bartimeu?

Todas as quarta-feiras às 19h30min, estamos estu-
dando os meios de graça para nosso crescimento 
espiritual. Você e sua família estão convidados!

ESTUDO BÍBLICO
AS QUARTAS


