
Caros irmãos, estamos che-
gando ao final de mais 

um ano de trabalho. É tempo de elei-
ções das diretorias das sociedades 
internas para 2020. É tempo de ini-
ciarmos as nomeações do Conselho 
para as funções e trabalhos da igreja 
para o próximo ano. Como está a sua 
disposição de servir ao Senhor?
 Muitos crentes tem se dedica-
do ao serviço do Senhor e outros tem 
procurado o anonimato. Nesta pasto-
ral quero meditar sobre o serviço do 
crente.
 Todos que são lavados no san-
gue de Cristo e se tornam uma nova 
criatura, um cidadão do reino de 
Deus, recebem dons do Espírito San-
to para o trabalho Cristão. Para ser-
vir a Cristo e à sua igreja. Para levar 
o Evangelho além dos muros e pare-
des da igreja. Assim, Deus nos salva 
e nos capacita para a sua obra.
 A pergunta do salmista deve 
nos levar a refletir sobre nossa par-
ticipação nos trabalhos da Igreja e o 
chamado de Deus para sermos seus 

servos. “Que darei ao Senhor por to-
dos os seus benefícios para comigo?”
algumas observações do nosso traba-
lho no corpo de Cristo:

1. Nosso trabalho é fruto de 
gratidão: Ao sermos salvos, fomos 
contemplados por Deus com a maior 
de todas as suas bênçãos. O que Cris-
to fez por nós o mundo inteiro não 
seria suficiente para retribuir. Assim 
o nosso trabalho no reino de Deus é 
fruto de gratidão e não de compen-
sação. Não é para ganharmos mais 
nada de Deus, mas para agradecer o 
seu grande amor por nós. Assim de-
sejamos servir a Cristo como forma 
de gratidão e não de adquirir méritos 
no seu reino.

2. Nosso trabalho é perse-
verante: Todo trabalho no reino de 
Deus precisa ser perseverante. O 
crente não deve esperar recompen-
sas de seu trabalho nesta vida. Como 
também não deve desanimar diante 
dos desafios do trabalho cristão. Seja 
ele numa diretoria interna, na sala de 
aula da Escola Dominical, num mi-
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nistério ou nos ofícios da igreja. Todo 
trabalho cristão é árduo, cansativo 
e desgastante. Exige perseverança e 
resiliência. A perseverança reflete a 
nossa disposição de sofrer pelo nome 
de Cristo, nosso bondoso salvador, 
que sofreu no calvário a vergonha e a 
dor do nosso pecado. O crente é per-
severante na fé e no trabalho.
 3. Nunca devemos fugir do 
trabalho cristão. Entendemos por 
trabalho cristão todo tipo de trabalho 
que um crente presta a Cristo, para a 
glória do seu santo nome. Os cargos 
e funções da igreja fazem parte deste 
serviço. É maravilhoso vermos o povo 
de Deus com disposição e fervor nos 
serviços do Senhor. Os professores da 
EBD se dedicando às suas tarefas de 
ensinar. Os presidentes de sociedades 
internas planejando e executando, 
com as diretorias os trabalhos, os lí-
deres de grupos familiares e ministé-
rios dedicando tempo e esforços nos 
seus trabalhos. Deus se alegra com a 
consagração do seu povo. Se a Bíblia 
nos ensina que é maldito o que faz a 

obra de Deus relaxadamente, por ou-
tro lado a Bíblia nos diz que é bendi-
to aquele que teme ao Senhor e anda 
pelos seus caminhos. Que se dedica à 
sua obra. Que combate o bom com-
bate. Que é servo bom e fiel.
 Assim, convocamos todos os 
membros da igreja a se dedicarem 
à obra de Deus em mais um ano de 
trabalho. Nas eleições das Sociedades 
internas se apresentem para o traba-
lho. Nas nomeações do Conselho co-
loquem seus nomes à disposição dos 
oficiais da igreja para serem nomea-
dos às funções de trabalho. E consa-
grem as suas vidas ao Serviço do Se-
nhor. E quando Ele voltar para buscar 
a sua igreja te encontre servindo-O 
com alegria e dedicação. “Que darei 
ao Senhor por todos os seus benefícios 
para comigo? Tomarei o cálice da sal-
vação e invocarei o nome do Senhor”. 
Dedique a Deus a sua vida enquanto 
é tempo!

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

OUTUBRO
UCP - Acampamento

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

25 a 27/10 **
NOVEMBRO

Federação UMP - REUMP
Palestra para Casais
UPJ - Acampamento

UMP - Retiro Espiritual

 DATA                  PROGRAMAÇÃO          HORÁRIO                   

01 a 03/11
09 e 10/11
15 a 17/11
15 a 17/11

**
**
**
**

Acontecerá no dia 19/11, às 19h, nas dependên-
cias da igreja, nossa reunião de planejamento 
para confeccão da agenda 2020. Todas as direto-
rias das sociedades internas e ministérios deve-
ram comparecer com suas principais atividades 
para 2020 definidas.

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2020
Lembramos às sociedades internas, departamen-
tos e ministérios que até o dia 31 de outubro, 
deverão ser feitas as eleições das diretorias para 
2020. Podendo, assim, providenciarmos o ca-
lendário das programações, para a confecção da 
agenda da igreja de 2020.

ELEIÇÃO DAS DIRETORIAS 2020



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

27/10 - Ana Karoline Lobo Bezerra - 99642-4786
 - Vilmar Nelvo de Moura - 9956-2860

28/10 - Davi Araújo Queiroz
    - Líbia Souza Rocha Moura - 99971-5111
  - Letícia Santos M. Hass Silva - 98120-1133

29/10 -  Rev. Evandro Modesto de Pinho - 99232-7566
30/10 - Vinicius Amaral Nelvo - 99996-5833
01/11 - Maria Elza de França da Silva - 99813-3751

Vem aí o Dia de Ação de Graças (28/11). Os 
Grupos Familiares e toda Igreja são convidados a 
participar deste dia especial. Preparem suas apre-
sentações, seus quitutes e doações como temos 
feito há alguns anos. Não fi que de fora desta festa 
espiritual. 

Faleceu na terça-feira passada, a Srª Maria Apa-
recida Machado. Nascida no dia 27 de Setembro 
de 1952, no estado de São Paulo, Maria deixa 
dois fi lhos (Esmael e Mizael) e três  netos (Bruno, 
Pedro e Mateus), aos 63 anos. Maria não apenas 
frequentava a Congregação Vista Alegre, como 
também foi uma das fundadoras. Oremos pela 
família enlutada.

No próximo domingo à noite celebraremos a 
Ceia do Senhor. Não deixe de participar desse 
momento tão importante na vida do crente. Re-
fl ita nas palavras de François Turretini: “Deus, 
para ajudar em nossa fé [...] insinua a verdade 
em nossos ouvidos e também por meio dos sacra-
mentos ele o exibe para que seja visualizada, em 
alguma medida, por nossos olhos de modo que 
sua Palavravenha a ser, por assim dizer, visivél. 
Assim, por muitos sentidos ele deseja selar a cer-
teza de sua graça em nossa mente, para que seja-
mos livrados das coisas sensíveis e terrenas para 
as intelígiveis e celestiais”.

O Acampamento da UCP, iniciou nesta sexta-
-feira, dia 25/10 e encerrará hoje às 13h. Como 
é bom e agrádavel ver nossas crianças alegres, 
aprendendo a palavra do Senhor, crescendo em 
sabedoria e graça. Oremos pela a vida dessas 
crianças e por toda equipe de trabalho. 

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇAS

MINISTÉRIO DE CASAIS

NOTA DE FALECIMENTO

O Ministério de Casais está promovendo uma 
série de palestras com o Rev. Paulo Andreus-
si, do Ministério “Pense Família”. O tema será 
“Existe uma maneira certa de criar seus fi lhos?”. 
Os horários das palestras são os seguintes:
- Sábado, 09/11, às 19h30m;
- Domingo, 10/11, às 9h na Escola Dominical e 
às 19h no Culto Vespertino. Não é preciso fazer 
inscrição. Venha com sua Família!

CEIA DO SENHOR

VASO NOVO

Vem aí dia 10/11, o tradicional Costelão no 
Maanaim. Em que teremos uma suculenta e 
deliciosa costela, acompanhada de arroz, sa-
lada, mandioca e ainda um delicioso pirão. 
Tudo isso com um investimento de R$ 30,00
por pessoa e crianças até 07 anos não pagam.
O almoço será servido somente no local, das 
11h30m às 13h30m. Contamos com o apoio, 
prestígio, ajuda e orações de todos os irmãos da 
igreja. Garanta logo seu convite, disponível com 
os diáconos ou na secretaria da igreja !!

Nos dias 15 a 17 de novembro, a UMP estará 
realizando um acampamento interno próximo 
ao munícipio de Jardim, na fazenda do irmão 
Gilmar. O preletor será o Rev. Wanderson, que 
abordará o tema “Começando pelo amém”. Será 
um momento muito agradável, onde nossos 
jovens estarão em comunhão aprendedo a pa-
lavra do Senhor. Oremos por está viajem e pelo 
o acampamento. 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira, dia 29/10, o Sr. Oclacildes Laurentino 
Fernandes, às 15h, na Rua 20, nº 475, Alto do 
Indaiá. Conheça o trabalho deste ministério, 
que tem levado consolo aos lares dos irmãos 
idosos da igreja.

COSTELÃO

ACAMPAMENTO INTERNO DA UMP

UCP - ACAMPAMENTO 



I. Préludio instrumental
II. Saudações à Igreja 
III. Cântico (M.M.)
IV. Adoração

*Oração de adoração
*Leitura bíblica Sl 99
* Hino “Rei Sublime”,  nº 19 HNC

V. Contrição
* Leitura continuada da Bíblia: 2ª Cor 1 
* Hino “Arrependimento e súplica” nº 75 HNC

  (ao som do piano)
* Oração silenciosa, quebra do silêncio

  pela oração do liturgista 
VI. Entrega de dízimos e ofertas

* Leitura Bíblica de Levítico 27. 30
* Hino “As muitas bênçãos” nº 63 HNC
* Oração de consagração dos dízimos e ofertas 

VII. Louvor e Adoraçaõ (M.M.)
VIII. Edifi cação

* Mensagem da palavra de Deus: (Atos 26)
* Oração pastoral
* Benção Apostólica
* Amém Tríplice 

• Apresentação dos Visitantes;
• Comunicações da Semana;
IX. Poslúdio Instrumental

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 FAMILIARESAGENDA 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: Vinícius
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wandemburgo
Suco: Edson e Wandemburgo
Recolher Dízimos: Gilson e Valter
Agradecimento pelos Dízimos: Gilson

Hoje: Nelvo e Líbia                    Próximo: Lenice e Andressa

Piano - Manhã:   --                Piano - Noite: Vitor

24 e 25/10 - Erasmo Braga                    01 a 03/11 - REUMP

Vocal - Manhã: Elsa                      Vocal - Noite: Cenilse

25 e 27/10 - Acampamento - UCP          08/11 - Erasmo Braga

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

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

Berçário I Templo: Sonia 
Próximo: Joice
Berçário II: Zelma e Jivanete
Próximo: Deise, Roberta e Caroline
02 a 03 anos: Th ais e Karine
Próximo: Karlla, Rebeca, Carolina e Fábio
4 a 6 anos: Elaine e Lívia
Próximo: Cláudia e Lívia
7 a 10 anos: Costa
Próximo: Nelvo

Manhã: Lívia                         Noite: Lívia

Segunda-feira -Tempo da Graça: Rev. Ildemar
                            - Líder: Salles

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 37: Intercedendo Pelos Outros
(baseado no cap. 2 do livro “A Vida de Oração de Jesus”)
Texto Básico: Lucas 22.31-32
 Satanás tentara engolir Pedro, mas 

Jesus orou para que a fé de Pedro não decaís-
se. Podemos saber que Jesus orou especifica-
mente para que Pedro não abandonasse sua 
fé completamente pela traição e para prevenir 
que ele caísse nas mãos de satanás após trair 
a Jesus. Jesus orou por todos os discípulos 
quando orou por Pedro, que era o represen-
tante dos discípulos. Por que Lucas relatou a 
oração de intercessão de Jesus por Pedro? Sua 
intenção era mostrar que ele não somente se 
levantou por causa da oração de Jesus, mas 
também se fortaleceu e suportou o grande 
trabalho de levantar os outros irmãos. Atra-
vés da oração de Jesus, Pedro se levantou no-
vamente da traição a Jesus, e, em Atos, é apre-
sentado como excelente apóstolo. Através da 
pregação dele, em um dia, três mil pessoas se 
arrependeram e receberam Jesus, o que abriu 
a porta de evangelização para os gentios. 

 Jesus orou intercedendo por Pedro 
quando ele o traiu, para ter tranquilidade. 
Quando Pedro negou três vezes a Jesus o pá-
tio do sumo sacerdote, Jesus olhou para Pe-
dro não com o rosto de repreensão, mas com 
amoroso sorriso (Lc. 22.61). O olhar de Jesus 
a Pedro era para ele lembrar da palavra do dia 
anterior. O que aprendemos com oração de 
intercessão de Jesus por Pedro?

 Primeiramente a oração de Jesus é 
muito estratégica. Orando por Pedro o be-
nefício da oração foi até todas as pessoas 
relacionadas com ele, exatamente esta era a 
oração de Jesus. A atenção de Jesus especial-
mente por Pedro era por causa do seu cará-
ter de ser um líder. Quando Jesus examinou 
detalhadamente, percebeu que se o treinasse 
bem, Pedro seria um bom líder. Em tudo ele 
queria estar na frente. Quando olhamos o 
relato do evangelho relacionado a Pedro, ve-
mos todo este lado, por isso o Senhor viu que 
quando ele fosse bem lapidado, iria fazer ou-
tros serem levantados firmes através da vida 
dele. O Senhor intercedeu em oração focado 

em Pedro visto que outros seriam influencia-
dos pelo estado de Pedro.

 Nós nesse ponto de vista, devemos 
orar com discernimento. Nós devemos orar 
por todos porque a Bíblia diz para orarmos 
por todos, especialmente pelos santos. Mas 
indo adiante, a pessoa que está em uma po-
sição que influencia muitas outras ou alguém 
que tem essa possibilidade, por estas pessoas 
devemos orar mais. A oração pelas autorida-
des do país deve ser entendida nesse contex-
to (1 Tm. 2.1-2). Paulo em suas cartas, pedia 
para que orassem por ele e seus cooperado-
res – Cl. 4.3; 1 Ts. 5.25. É um bom fenômeno 
que algumas igrejas mantêm a sala de oração 
de intercessão. Devemos orar pelos profes-
sores das escolas que vão educar os futuros 
líderes do país e da sociedade. Especialmente 
necessitamos orar pelos seminários onde se 
formarão pastores que vão ser responsáveis 
pelo futuro espiritual da nação. Se as igrejas 
orassem pelos seminários como oram para si 
o resultado seria surpreendente.

 Orar pelos outros é benéfico tam-
bém porque nos ajuda a superar o egoísmo 
e praticar a vontade agradável de Deus e traz 
benefício espiritual à oração. Vejo frequente-
mente que os crentes oram pelos filhos e ir-
mãos e não conseguem passar disso. Quando 
oramos a Deus, o que ele pede para orar, com 
certeza a operação tremenda de Deus vai 
acontecer.

Pense Nisso!

Perguntas para Reflexão
• Que outras pessoas “estratégicas” na igreja 

devem ser alvo de nossa oração?
• Você já parou para pensar que muitas 

pessoas que consideramos um estorvo ou 
inconvenientes podem ser pedras preciosas a 
serem lapidadas como Pedro?

Vem aí o Dia de Ação de Graças (28/11). 
Prepare seu grupo e traga sua doação!!!

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS


