
 Hoje vamos refletir sobre o ca-
samento. Os casados e os sol-

teiros devem ler com atenção esta pastoral. 
Jesus é a nossa melhor companhia no casa-
mento e em todos os momentos de nossa 
vida. Nossa igreja está recebendo hoje os 
casais que participaram do 44º. Enconto de 
Casais com Cristo.
 Lemos no Evangelho de João, cap.2, 
que houve um casamento em Caná da Gali-
leia, do qual Jesus e sua mãe, Maria, foram 
convidados, além dos seus discípulos. Esse 
casamento ensina lições preciosas. Lições 
essas que quero compartilhar nesta oportu-
nidade singular pedindo a Deus que venha 
bençoar a sua união, o seu casamento. 
 Também quero lembrar que a vida 
conjugal segue um roteiro: Namora, noi-
vado e casamento. Ninguém deve iniciar a 
vida a dois sem primeiro se casar, fazer os 
votos do casamento, e pedir a benção de 
Deus sobre o casal.
 Aprendemos no episódio de Caná 
da Galileia algumas lições práticas para o 
casamento:

1. Jesus precisa estar presente no 
casamento: O texto nos informa que “Jesus 
também foi convidado com os seus discípulos 
para o casamento” (2:2). Muitos casamentos 
são palco de brigas e contendas porque Je-

sus não faz parte desta família. Sua Palavra 
não é lida e obedecida neste lar. Jesus deve 
fazer parte não apenas da festa de casamen-
to, mas da vida diária do casal. (João 2:1-2)
 Em muitos casamentos Jesus foi 
convidado para a festa e depois foi descarta-
do da vida do casal. Jesus foi obrigado a se 
retirar e com ele foi embora a alegria, a feli-
cidade, o respeito, o diálogo, a fidelidade, a 
paz e a esperança.

2. O fato de Jesus estar presente no 
casamento não significa ausência de pro-
blemas (João 2:3).Todo casamento enfrenta 
suas lutas e desafios. Toda família enfrenta 
problemas. Veja que mesmo com a presença 
de Jesus ali, o vinho acabou. 
 Ter Jesus presente em nossa vida 
conjugal não significa que nunca teremos 
problemas, e sim, que em todos os momen-
tos de dificuldade ele está conosco na pes-
soa do Espírito Santo, nos consolando e nos 
ajudando. Temos onde recorrer e pedir ajuda.
 O vinho simplesmente tinha acaba-
do. Para os judeus, o vinho era símbolo de 
alegria, vida e abundância. O vinho repre-
sentava a esperança de uma vida feliz aos 
recém-casados. Era um problema insolúvel 
o vinho ter acabado. Mas nos momentos de 
maior dificuldade do casamento Jesus sem-
pre entra com soluções.
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 3. O casal precisa ouvir e obedecer 
ao que Jesus fala. Maria disse aos criados: 
“Fazei tudo o que Ele vos disser” (2:5). E eles 
passaram a fazer. Talvez você já esteja can-
sado de tentar resolver as coisas ao seu jeito. 
Faça o que Jesus nos manda em sua Pala-
vra. O Casamento é orientado por Deus em 
sua palavra. Os maridos devem amar a sua 
esposa, a esposa deve ser submissa ao seu 
marido, os filhos devem obedecer aos pais, 
os pais devem criar os filhos nos conselhos 
do Senhor. Isto é fazer o que Ele nos manda. 
Sua família será muito mais feliz fazendo o 
que Ele manda. 
 4. Jesus nos mostra aqui a impor-
tância do casamento no seu reino – Jesus 
poderia ter dado início aos seus milagres em 
alguma outra circunstância, mas creio que o 
fez num casamento para mostrar a sua im-
portância no reino de Deus.
 O casamento é uma união divina. O 
casamento é uma prioridade para Deus por-
que é a base da família. A maior necessidade 
de um casamento é Jesus. 
 Por mais que pareça tudo bem, sem 
Jesus o casamento não subsiste. O casamen-

to em Caná da Galileia estava dentro da nor-
malidade, mas de repente surgiu um grande 
problema com a necessidade de um milagre. 
Sem Jesus esse casamento teria sido motivo 
de escárnio para os seus familiares e amigos.
 Após o milagre da transformação 
da água em vinho, que garantiu a alegria da 
festa, o texto nos diz que todos glorificaram 
a Jesus, que a sua glória se manifestou ali. 
Quão feliz é um lar onde Jesus está presente. 
O milagre é contínuo. Você não sabe qual 
será a necessidade do seu lar amanhã. Mas 
se Jesus estiver presente em seu lar você 
pode estar seguro de que Ele é a garantia de 
um lar cheio de graça e de verdade.
 Você deseja ter um casamento du-
radouro, sólido, feliz e abençoado? Jesus 
precisa fazer parte do seu casamento para 
que ele dure até que a morte os separe, pois, 
o que Deus uniu, não separe o homem. 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

OUTUBRO
UPA- Surf Camp

UCP - Acampamento
Bazar Missionário

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

10 a 13/10
25 a 27/10

26/10

**
**
**

NOVEMBRO
Federação UMP - REUMP

UPJ - Acampamento

 DATA                  PROGRAMAÇÃO          HORÁRIO                   

01 a 03/11
15 a 17/11

**
**

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.

Agradecemos ao Rev. Amauri Costa de Oliveira, 
pastor da IP da Penha/SP, pregador do culto da 
noite. Louvamos a Deus pela vida e ministério 
do Rev. Amauri e por sua família. Deus o aben-
çoe e leve nosso abraço fraterno à sua igreja.

O Pr. Ildemar convoca o Conselho para uma reu-
nião de planejamento, que ocorrerá, dia 08/10, 
às 18h. Pedimos as orações da igreja para que 
este planejamento seja feito segundo a vontade 
de Jesus Cristo, sob a orientação do Espírito San-
to, para o bem da igreja e o avanço do Evangelho.

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”
NOTA DE AGRADECIMENTO

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO CONSELHO



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

29/09 - Leonardo Sasaki Dalla Vechia - 99942-5674
- Rosemeire Brites da Silva - 99201-2565

30/09 - Aparecido Oviedo - 99634-0483
02/10 - Felipe Gonçalves Martins Matos - 3038-6165
03/10 - Rosana Budny - 99971-1011
04/10 - Alice Consulin Batista De Paiva

   -  Sandra N. Meichtry Pietramale - 99972-2841
05/10 - Ana Clara Medeiros de Lima 

   - Guilherme Cândido de Oliveira - 3423-1029

Estão disponíveis para venda diversos livros da 
Editora Monergismo com desconto de 30%. 
Procure o Balcão de Informações ou a Secreta-
ria da Igreja durante a semana.

No próximo domingo celebraremos a Ceia do 
Senhor. Não deixe de participar desse momen-
to tão importante na vida do crente. Refl ita nas 
palavras de François Turretini: “Deus, para aju-
dar em nossa fé [...] insinua a verdade em nossos 
ouvidos e também por meio dos sacramentos ele 
o exibe para que seja visualizada, em alguma 
medida, por nossos olhos de modo que sua Pa-
lavra venha a ser, por assim dizer, visível. Assim, 
por muitos sentidos ele deseja selar a certeza de 
sua graça em nossa mente, para que sejamos li-
vrados das coisas sensíveis e terrenas para as in-
telígiveis e celestiais”.

CEIA DO SENHOR

Hoje de manhã após a Escola Dominical, nossa 
UMP realizará uma Reunião Plenária para elei-
ção da diretoria de 2020. Logo após haverá um 
almoço de confraternização para os presentes.

UMP - REUNIÃO PLENÁRIA

A SAF realizará no dia 05 
de outubro, às 14h, uma co-
memoração especial do Dia 
do Idoso. Será um momen-
to muito agradavél. Haverá 
uma palestra ministrada 

pelo nosso irmão, Rogério Renovato e um de-
licioso Coff ee Break, também estaremos aferin-
do pressão. Se você tem mais de 60 anos, não 
deixe de participar e desfrutar desse momento! 

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.

COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO

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

LIVROS COM DESCONTO



Culto de gratidão pelos casais do 44º ECC 
- “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor...” 

- Prelúdio: Cântico Congregacional

I. Bem-aventurado o lar que teme ao Senhor
- Oração de louvor a Deus pela vida dos casais 
- Hino: “Glória e coroação” - n.52 HNC
- Leitura: Sl.112 (uníssono)
II. Ao Senhor Teu Deus adorarás
- Leitura continuada das Escrituras: ICo.14:26-40 
- Oração de confi ssão de pecados
- Hino: “Louvores sem fi m” – n.38 HNC 
           Dediquemos ao Senhor os nossos Dízimos e ofertas
- Oração de gratidão (diácono)
III. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor
- Participação da Equipe Nova Aliança (e os casais do 
44º.ECC)
- Cânticos de Louvor (M.M) 
- Oração com as crianças
IV. Prega a Palavra...
 - Mensagem: Rev. Amauri Costa de Oliveira (Pastor 
da IP da Penha/SP) 
- Cântico: “Quero consagrar meu lar a ti” (M.M)
- Oração Pastoral - gratidão a Deus  
- Benção Apostólica
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana
- Confraternização no Salão de Eventos da Igreja (suco 
da diaconia)

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

Hoje: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Milton e Noel
Recolher Dízimos: Eduardo e Vinicius
Agradecimento pelos Dízimos: Eduardo
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wandemburgo
Suco: Gilson e Edson
Recolher Dízimos: Valter e Wandemburgo
Agradecimento pelos Dízimos: Valter

Hoje: Nelvo e Líbia                    Próximo: Roseli e Maria

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

Mensagem: Rev. Ildemar /  Liturgia: Presb. Adair e Nelvo
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar  /  Liturgia: Todos os Presb.

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

Berçário I Templo: Sonia Maria Próximo: Joice
Berçário II: Débora e Marines 
Próximo: Deise e Roberta
02 a 03 anos: Th ais e Karine 
Próximo: Karlla e Rebeca
4 a 6 anos: Cláudia e Ana Laura
Próximo: Elaine, Lívia e Ana Laura
7 a 10 anos: Maria Madalena 
Próximo: Lucas 

Manhã: Lívia                         Noite: Lívia

Segunda-feira -Tempo de Semear e Colher: Rev. Ildemar 
                            - Líder: Fernandinho29/09 - Cléber                          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
SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO

SEMANA 33: Orando Por Avivamento na Igreja
 Deus, em sua graça maravilhosa, tem 

prazer em se revelar no comando do seu povo 
e está pronto a conceder bênçãos a uma igreja 
que ora: “Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, 
aquele que o formou: Quereis, acaso, saber as coi-
sas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus 
filhos e acerca das obras das minhas mãos?” – 
Isaías 45.8.  Neste contexto Deus está falando 
da restauração da sua Igreja; não somente de 
uma calamidade temporal nem de um cativeiro 
exterior da parte de Ciro, mas também de uma 
restauração e avanço espirituais, pelos quais or-
dena aos céus  que destilem “dessas alturas,, e as 
nuvens chovam justiça; abra-se a terra e produza 
a salvação, e juntamente com ela brote a justiça” 
– Isaías 45.8. 

 Deus quer que o seu povo o busque 
em oração sincera e lhe peça para fazer isso 
por eles, e ele mostra que está no comando das 
orações sinceras por tal graça. Além disso, essas 
palavras expressam uma das razões de Deus es-
tar pronto para ouvir essa oração: é uma oração 
pela própria Igreja, pelo seu povo eleito e ama-
do, “acerca de meus filhos e das obras de minhas 
mãos”, e ele nada pode lhe negar que lhe seja 
pedido para a consolação e prosperidade deles. 
Deus afirma que está pronto para ser gracioso 
com a sua igreja, pronto para se manifestar para 
sua restauração e que está esperando somente 
uma oportunidade para conceder essa graça – 
quando ouvir os clamores do seu povo por ela, 
para dá-la em resposta às suas orações: “O Se-
nhor espera, para ter misericórdia de vós, e se de-
tém, para se compadecer de vós, porque o Senhor 
é Deus de justiça; bem aventurados todos os que 
nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, 
em Jerusalém; tu não chorarás mais; certamen-
te, se compadecerá de ti, à voz do teu clamor, e, 
ouvindo-a, te responderá” – Isaías 30.18-19. Tais 
palavras sugerem que esta graça não será mais 
adiada, quando Deus ouvir seu povo empenha-
do em oração por ela. Cristo anseia por “ouvir a 
voz da sua esposa, que anda pelas fendas dos pe-

nhascos, no esconderijo das rochas escarpadas”, 
em uma condição abatida e obscura, forçada a 
se esconder pelos cantos; é só isso o que ele espera 
para acabar com o estado de aflição da sua ama-
da e fazer “romper o dia e fugirem as sombras”. 
Se ouvisse uma única vez a sua voz em ardente 
oração, viria velozmente sobre os montes esca-
brosos que o separam dela, como o gamo, ou o 
filho das gazelas (Ct. 2.4).

 Quando sua igreja está abatida e opri-
mida pelos inimigos e clama por ele, o Senhor 
voa velozmente em seu auxílio, assim como 
voam as aves ao grito de seus filhotes (Isaías 
31.5). Quando chegar o glorioso dia, antes que 
clamem, ele responderá; estando eles ainda fa-
lando, ele os ouvirá; em resposta às suas ora-
ções ele fará “o lobo e o cordeiro pastarem jun-
tos” (Isaías 65.24-25). 

 Exemplos bíblicos de livramentos da 
Igreja em resposta a oração não faltam. Foi em 
resposta a oração que o sol se deteve em Gibeão 
e a lua, no vale de Aijalom, e o povo de Deus 
obteve aquela grande vitória sobre os inimigos. 
Foi em resposta a oração que Deus livrou a sua 
igreja das poderosas hostes assírias nos dias de 
Ezequias. Sansão, na fraqueza, recebeu forças 
para derrubar o templo de Dagom, pela oração. 
Assim também o povo de Deus nos últimos 
dias, na sua fraqueza, será fortalecido e será ins-
trumento da derrubada, pela oração, do reino 
de Satanás. O Espírito de Deus foi derramado 
sobre o próprio Cristo em resposta a oração: “ 
aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, tam-
bém foi Jesus, e, estando ele a orar, o céu se abriu, 
e o Espirito Santo desceu sobre ele em forma de 
pomba; e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu fi-
lho amado em ti me comprazo”. A esse respeito 
o Espírito desceu igualmente sobre a Igreja de 
Cristo, pois ele é o cabeça dela. 

Pense Nisso!

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


