
Dia 01 de outubro comemorou-
-se o “Dia do Idoso”. Muitos 

fizeram piadas com o dia, mas é para escon-
der a tensão de que os dias estão passando 
para todo mundo. A diferença é só a data do 
nascimento.
 A Bíblia nos ensina muito sobre o 
envelhecimento e sobre a importância de 
vivermos bem cada fase de nossa vida. Da 
infância à velhice, cada fase tem a sua ale-
gria e importância. E, se bem vivida, a vida 
terá sentido em todas elas. 
 Pesquisando sobre o assunto no site 
do Hospital São Camilo, encontrei um arti-
go da Dra. Aline Thomaz, geriatra, conten-
do cinco passos para ter um envelhecimen-
to saudável: Então fiquem atentos:
 Com os avanços da medicina, tec-
nologia e políticas públicas voltadas à saú-
de, a longevidade da população é cada vez 
maior. Atualmente, a expectativa de vida do 
brasileiro é de 75 anos. Entre 1940 e 2016 a 
expectativa aumentou em mais de 30 anos, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).
 Para viver a terceira idade com 
qualidade é importante desenvolver bons 
hábitos ao longo da vida. Praticar atividade 
física regular, alimentar-se de maneira equi-
librada, evitar o uso frequente de álcool e ci-

garro, dormir bem e fazer visitas ao médico 
e exames periódicos são alguns desses hábi-
tos determinantes. Vejam os cinco passos 
para ter um envelhecimento saudável:
1. Cuidar da Saúde Mental para envelhe-
cer feliz
 O envelhecimento ativo e saudável 
está dentro de um tripé básico: exercícios 
físicos, alimentação saudável e diminuição 
do estresse psicológico. Para preservar a 
sua saúde mental na velhice, é importante 
que o adulto cultive um círculo de amiza-
des, desenvolva atividades sociais e contri-
bua para a sociedade - hábitos que deverão 
ser preservados na fase do envelhecimento. 
Exercitar os neurônios sempre favorecerá 
a longevidade mental. Aqui sugiro eu, não 
a Doutora, que decorar Salmos e textos da 
Palavra de Deus é um exercício mental sau-
dável e edificante. E ainda evita o estresse, 
ansiedade, fadiga e depressão e o sedenta-
rismo mental.
2. Comer bem = Envelhecer bem
 Sempre que possível deve-se dar 
preferência a alimentos orgânicos e pouco 
processados industrialmente. Caprichar no 
consumo de legumes, verduras, grãos inte-
grais e preferir carnes magras. Independen-
temente da idade, mas, especialmente entre 
as pessoas idosas, devemos evitar exageros 
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principalmente nos doces, salgadinhos, 
massas em geral, produtos industrializados 
e refrigerantes. Evitar as “dietas da moda”. 
3. Atividade física: nunca é tarde para co-
meçar
 Nunca é tarde para iniciar ou reto-
mar a prática de exercícios físicos. Eles são 
sempre efetivos na prevenção de doenças, 
além de propiciar melhor qualidade de vida 
e bem-estar ao idoso e aos mais novos tam-
bém. Mesmo atividades não sedentárias que 
movimentam o corpo, como jardinagem, 
caminhadas leves, arrumação da casa den-
tre outras, ajudam a manter a boa saúde na 
velhice, e até a velhice.
 Hoje, sabe-se que uma carga de 
exercícios físicos regulares de cerca de 150 
minutos por semana, divididos em 3 sessões 
de 50 minutos ou 5 vezes de 30 minutos in-
tercalados, é algo muito benéfico para a saú-
de física e mental para os idosos.
4. Cuidando da pele
 Os cuidados com a pele devem ser 
iniciados desde a infância, com o uso siste-
mático de protetor solar, especialmente em 
horários entre as 10h e 16 h, para inibir a 
ação dos raios ultravioleta, responsáveis 
pelo câncer de pele e retardar os sinais do 
fotoenvelhecimento. Outros cuidados de-
vem ser constantes durante toda a vida: evi-

tar banhos muito quentes, beber água, chás 
e sucos naturais, evitar o álcool e o cigarro, 
manter a pele bem hidratada, se necessário 
fazendo uso de hidratantes corporais.
5. Mais cuidados, menos remédios
 É possível e muito desejável que o 
indivíduo tenha hábitos e condutas que lhe 
proporcionem uma melhor qualidade de 
vida na velhice e, consequentemente, dimi-
nuam a necessidade de recorrer a vários me-
dicamentos quando se tornar idoso. Nunca 
é demais repetir, a alimentação saudável, as 
atividades sociais, não fumar e os exercícios 
físicos regulares são fundamentais para que 
se mantenha uma boa saúde ao longo de 
todo o ciclo de vida.
 Quero lembrar aqui que os idosos 
da igreja tem um papel muito importante 
dentro de nossas famílias e da comunidade 
da fé. Portanto, cuidem-se bem. Os idosos 
são as colunas da fé de uma comunidade 
local. Devem orar e aconselhar constan-
temente os mais novos. Feliz Dia do Idoso 
para todos os idosos de hoje e de amanhã. 

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. Estamos recebendo doações 
que podem ser entregues no balcão de informa-
çõe ou na secretaria da igreja. O dinheiro arreca-
dado será investido em atividades missionárias. 
Participe e contribua! Oremos por este trabalho.

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 MISSIONÁRIOREUNIÃO 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

06/10 - Carmem Capel de Andrade - 99279-6842
  - Giovana Preissler Lima - 99629-6287
   - José Otílio de Souza Espíndola

07/10 - Diogo M. Castilho Teixeira - 3421 5530
   - Enzo M. Castilho Teixeira - 3421 5530

08/10 - Lucas Nikolic Garcia - 98131-7583
09/10 - Eduardo Cavalcanti G. - 98462-8913

 - Lucimar M. Duarte Mustafá - 99631-3756
  - Rosane Lopes Padovan - 98403-6407

10/10 - Cláucia Belotti Cortêz - 99291-5926
12/10 - Elsa Maria Amorim Vaz - 99946-4080

    - Juliana Pires Bonatto - 99692-2097

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.

Comunicamos que no próximo sábado, dia 
12/10, não haverá atividades da UPJ e UCP. 

Hoje a noite celebraremos a Ceia do Senhor. 
Não deixe de participar desse momento tão im-
portante na vida do crente. Refl ita nas palavras 
de François Turretini: “Deus, para ajudar 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 Palavra 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 livrados das 
coisas sensíveis e terrenas para as intelígiveis e 
celestiais”.

CEIA DO SENHOR

“Por este menino orava eu; e o Senhor me con-
cedeu a petição que eu lhe  zera”. I Sm 1.27 O 
Projeto ANA tem por objetivo principal cons-
cientizar, despertar e estimular as auxiliadoras 
presbiterianas a orar individual e diariamente 
por seus fi  lhos de oração. Mãe, ore por seu fi  -
lho! Se você não conhece este projeto venha e 
participe conosco. Terças-feiras às19h, na igreja.

PROJETO ANA

CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SENAR
Esta semana aconteceu aqui na igreja um curso 
de Fabricação Caseira de Derivados do Leite, 
aplicado pelo SENAR. Nossos irmãos aprende-
ram a produzir diverssos alimentos como quei-
jos, requeijão, ricota, doce de leite, leite conden-
sado, iogurte e outros. O curso durou três dias 
em período integral. Foi um momento agra-
dável e de muito aprendizado. Nossos irmãos, 
venderão os produtos no Bazar Missionário, 
dia 26/10. O dinheiro arrecadado será destina-
do as atividades missionárias da igreja.  

No próximo fi nal de semana, dias 10 a 13 
de outubro, acontecerá o Acampamento da 
UPA, que será um Surf Camp em Pontal do 
Paraná. Oremos pela viagem de nossos ado-
lescentes!

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

AVISO UPJ E UCP



Culto de Ceia do Senhor
“Eu Sou o Pão da Vida...” Jo.6:35

- Prelúdio: Cântico Congregacional

I. Como raiz de uma terra seca, ele não tinha for-
mosura...
- Oração de louvor a Deus pela vida dos casais 
- Leitura: Is.53 (Dirigente)
- Hino: “Súplica do Redimido” - nº 97 HNC
II. Porque eu recebi do Senhor o que também vos 
entreguei
- Leitura continuada das Escrituras: ICo.15:1-34 
- Oração de confi ssão de pecados
- Hino: “Glória ao Salvador” – nº 79 HNC 
   Dediquemos ao Senhor os nossos Dízimos e ofertas
- Oração de gratidão (diácono)
III. Fazei isto em memória de mim
- Ministração do Sacramento - A Ceia do Senhor 
- Leitura Bíblica: Lc.22:14-23
- Hinos: (Pão) nº 270 NHC; (Vinho) nº 266 HNC.
- Cânticos de Louvor (M.M) 
- Oração com as crianças
IV. Prega a Palavra...
 - Mensagem: At.23  
- 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. 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: Valter
Próximo: Domingos, Leopoldo, João e Rodrigo
Suco: Domingos e Rodrigo
Recolher Dízimos: João e Leopoldo
Agradecimento pelos Dízimos: João 

Hoje: Roseli e Maria                     Próximo: Flávio e Clarice

Piano - Manhã: Eliane             Piano - Noite: Lenita
Vocal - Manhã: Rev. Balbino         Vocal - Noite: Rev. Balbino

Mensagem: Rev. Ildemar /  Liturgia: Todos os Presb.
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar  /  Liturgia: Presb. Arnaldo

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

Berçário I Templo: Joice - Próximo: Sonia
Berçário II: Deise e Roberta
Próximo: Zelma e Jivanete
02 a 03 anos: Karlla e Rebeca
Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Elaine, Lívia e Ana Laura
Próximo: Cláudia
7 a 10 anos: Lucas 
Próximo: Nelvo

Manhã: Rodolfo                       Noite: Rodolfo

Segunda-feira -Tempo de Graça: Rev. Wanderson
                            - Líder: Salles 04 a 06/10 - Erasmo Braga       08/10 - Associação Pestalozzi      

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 34: Destruidores de Oração*
Nossas orações podem deixar de ser ouvidas 

por terem um propósito errado, ou seja, quan-
do em nossos pedidos não oramos buscando a 
glória de Deus, porém, existem outros obstácu-
los que podem estar impedindo nossa comuni-
cação com Deus. Hoje veremos alguns “destrui-
dores de oração”.

O primeiro deles é justamente a falta de 
oração. Pode parecer contraditório, mas fre-
quentemente vejo pessoas que buscam acon-
selhamento, leem livros sobre oração, praticam 
disciplinas espirituais, frequentam Escola Do-
minical, Cultos, reuniões de departamentos, 
porém, não oram. Às vezes precisamos ser ho-
nestos, nos olharmos diante do espelho e nos 
perguntarmos se de fato temos orado com re-
gularidade durante um longo período.

Outro empecilho para que nossas orações se-
jam ouvidas é a falta de confissão dos pecados, 
que impede nossa comunicação com o Pai. Em 
Isaías 59.2, lemos que “...as vossas iniquidades 
fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os 
vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para 
que vos não ouça.” Deus espera de nós uma ri-
gorosa vida de integridade. “Ele te declarou, ó 
homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede 
de ti: que pratiques a justiça, e ames a miseri-
córdia, e andes humildemente com o teu Deus” 
– Miqueias 6.8. Se você está permitindo que 
pecados permaneçam em sua vida, não gaste 
fôlego em oração a não ser que seja oração de 
confissão. Receba o perdão de Deus e então 
você será ouvido quando derramar o coração 
perante ele.

O terceiro destruidor de orações é o conflito 
não resolvido em relacionamentos. Em Mateus 
5.23-24, lemos que “se, pois ao trazeres ao altar 
a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão 
tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar 
a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu 
irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta”. Na 
primeira carta de Pedro há uma recomendação 
direta aos maridos: “Maridos, vós, igualmente, 
vivei a vida comum do lar, com discernimento; 
e, tendo consideração para com a vossa mulher 
como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, 
porque sois, juntamente, herdeiros da mesma 

graça de vida, para que não se interrompam 
as vossas orações”. 1 Pe. 3.7. Não há por que 
orar se estamos vivendo em conflito com um 
membro da família, um colega de trabalho, um 
vizinho, um amigo, pois “aquele que diz estar na 
luz e odeia seu irmão, até agora, está nas trevas” 
– 1 Jo. 2.9.

Nosso egoísmo também é uma barreira para 
que nossas orações sejam atendidas: “Pedis e 
não recebeis porque pedis mal, para esbanjares 
em vossos prazeres” – Tiago 4.3. Como você 
se sentiria se seus pedidos de oração fossem 
exibidos num cartaz público? Seriam pedidos 
que glorificam a Deus, auxiliam o próximo ou 
meros desejos egoístas. Frequentemente deve-
mos fazer uma “revisão” no conteúdo de nos-
sas orações. Sempre há a possibilidade de elas 
estarem cheias de busca de autossatisfação, exi-
bicionismo, vitimização e procura por atenção 
para nós mesmos. Se Deus atendesse orações 
egoístas rapidamente estaríamos destruídos es-
piritualmente.

O último destruidor de orações é a falta de 
compaixão. O autor de provérbios nos adver-
te que “o que tapa o ouvido ao clamor do pobre 
também clamará e não será ouvido” – Pv. 21.13. 
Sendo “só uma pessoa” você não poderá ser ca-
paz de transformar o mundo, mas pode refletir 
o caráter de Deus em várias ações: distribui-
ção de alimentos, auxílio com desempregados, 
analfabetos, doentes ... enfim, a lista é grande 
e não há falta de oportunidade. Se nossos ou-
vidos estiverem abertos para o aflito, o ouvido 
de Deus se abrirá para nós! Leia Isaías 58.3-9 e 
Pense Nisso!

*Extraído e adaptado do livro “Ocupado de 
mais para deixar de orar” de Bill Hybels

Perguntas Para Reflexão
•Observe os cinco “destruidores de oração” 

relatados neste estudo (falta de foco na oração, 
pecados não confessados, conflitos, egoísmo e 
indiferença com o pobre) avalie sua vida e veja 
qual deles tem afetado mais sua vida de oração. 
Depois do diagnóstico, ore a Deus e não desista 
de uma vida de oração!


