
 Dia 31 de outubro comemora-
mos os 502 anos da Reforma 

Protestante. Foi no dia 31 de outubro de 
1517. O irmão Martinho, um monge e 
professor, havia lutado durante anos com 
sua igreja, a Igreja de Roma. 
 A Igreja Reformada precisa estar 
sempre se reformando. Lutero disse que 
o pecado é igual a barba, você corte e ela 
cresce de novo. Por esta razão devemos 
ver como está o Evangelho pregado em 
nossos dias e a vida espiritual da igreja 
moderna. Todas as vezes que o Evange-
lho começa a ser enfraquecido crescem 
as superstições, a idolatria, a frieza espi-
ritual e o afastamento de Deus.
 O contexto da Reforma foi este: 
01 de novembro tinha um lugar especial 
no calendário da igreja, como o Dia de 
Finados. Em 01 de novembro de 1517, 
uma grande exposição de relíquias re-
cém-adquiridas estaria em exibição em 
Wittenberg, cidade em que Lutero re-
sidia. Peregrinos viriam de todos os lu-
gares, fariam genufl exão diante das relí-
quias e pagariam para remover centenas, 
se não milhares, de anos no purgatório. A 
alma de Lutero angustiou-se ainda mais. 
Nada disso parecia ser correto.
 Martinho Lutero, um estudioso, 
pegou a pena, mergulhou-a em seu tin-
teiro e escreveu as suas 95 Teses em 31 de 

outubro de 1517. Essas tinham a intenção 
de iniciar um debate, de modo a provo-
car algum exame de consciência entre os 
seus irmãos companheiros da igreja. As 
95 Teses também revelaram que a igreja 
estava muito além de restauração. 
 Uma das 95 teses de Lutero sim-
plesmente declara: “O verdadeiro tesouro 
da Igreja é o evangelho de Jesus Cristo”.
Por si só, esse é o signifi cado do Dia da 
Reforma. A igreja tinha perdido de vista 
o evangelho, porque tinha a muito tempo 
encoberto as páginas da Palavra de Deus 
com camadas e camadas de tradição. A 
tradição sempre implica em sistemas de 
obras, em merecer o seu caminho de vol-
ta para Deus. Isso foi verdade quanto aos 
fariseus e foi verdade também quanto ao 
Catolicismo Romano medieval. O pró-
prio Cristo diz: “Meu jugo é suave e o meu 
fardo é leve”? O Dia da Reforma celebra a 
alegre beleza do libertador evangelho de 
Jesus Cristo.
 O que é o Dia da Reforma? É o 
dia em que a luz do evangelho irrompeu 
na escuridão. Foi um dia que levou Mar-
tinho Lutero, João Calvino, John Knox e 
muitos outros reformadores a ajudarem 
a igreja a encontrar o caminho de volta 
para a Palavra de Deus como a única au-
toridade de fé e de vida, e a levou de vol-
ta às gloriosas doutrinas da justifi cação 
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pela graça somente através fé em Cristo 
somente. Ele acendeu as chamas de esfor-
ços missionários, levou à escrita de hinos 
e louvor congregacional, e levou à centra-
lidade do sermão e pregação ao povo de 
Deus. É a celebração de uma transforma-
ção teológica, eclesiástica e cultural.
 O dia 31 de outubro deve nos 
lembrar a saída de um cativeiro espiritual 
e desejarmos jamais voltar a ele. Enquan-
to a Igreja Militante estiver nesta terra 
a Reforma é o esforço constante de nos 
apegarmos somente ao Evangelho. Na-
quele velho e sempre atual lema: Somente 

as Escrituras são a Palavra de Deus e re-
gra de fé e prática para o crente (Jo.5:39). 
Somente pela graça o pecador pode ser 
salvo (Ef.2:8). Somente pela fé somos 
justificados (Rm.1:17); Somente Cristo 
basta (Jo.14:6); Somente a Deus a Glória 
(Rm.11:36). Estes pilares são irredutíveis. 
Neles a Igreja está segura.  
Celebramos com alegria o Dia da Reforma. 

(Artigo adaptado – Stephen Nichols – 
Ministério Editora Fiel)

Em comemoração aos 502 anos da Reforma.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

NOVEMBRO
Federação UMP - REUMP

Palestra para Casais
UPJ - Acampamento

UMP - Retiro Espiritual
Grupo Emme

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                         DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

01 a 03/11
09 e 10/11
15 a 17/11
15 a 17/11
19 e 20/11

**
**
**
**

19h30m

DEZEMBRO
Cantata de Natal22/12 19h

Acontecerá no dia 21/11, 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

GRUPO EMME
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 jo-
vens estarão em comunhão aprendendo a pala-
vra do Senhor. Oremos por esta viajem e pelo  
acampamento. 

ACAMPAMENTO INTERNO DA UMP

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 fique de fora desta festa 
espiritual. 

DIA DE AÇÕES DE GRAÇAS

Nos dias 19 e 20 de novembro, receberemos nas 
dependências da Igreja, o Grupo Emme, que re-
alizará duas apresentações, com temas: “Ponte de 
Sangue” no dia 19/11 e “Venha Para Cruz e Re-
lembre” no dia 20/11. O Grupo Emme é um Mi-
nisstério de Música que viaja pelo Brasil, pregando 
a palavra de Deus, através da música e do teatro. 
Aproveite esse momento para convidar parentes e 
amigos para prestigiar este evento conosco.   

Comunicamos que devido ao feriado, no dia 
02/11, não haverá atividades da UPJ e UCP. 

 UCP E UPJ - AVISO

MINISTÉRIO DE CASAIS
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 filhos?”. 
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!



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

03/11-  Bruna Caroline Cavalcanti Ferreira da Silva
04/11 -  Elizaltina Faustino dos Anjos - 98423-2942
              - Odílio Ferreira Alves Pereira - 99646-6291
05/11- Iara Soares Brandão - 99821-6720
06/11 - Adauton Filho Cortêz - 99291-2309
             - Maria do Carmo Oliveira Santos - 3425-3360
             - Sarah Meirelles Arruda Martins
09/11- Roger Pereira Pinto Custodio - 99944-1674

A diretoria da SAF, convoca todas  as  sócias, 
para reunião Plenária de Eleição, que será 
realizada no dia 05/11 às 19h40min, logo 
após a reunião de oração do Projeto Ana.
Sua presença é de extrema importância para 
a realização da eleição, onde iremos, eleger a 
nova Diretoria da  SAF para exercer o manda-
to do ano 2020. Ore, divulgue e participe em 
nome do Senhor Jesus.

Hoje à noite celebraremos a Ceia do Senhor. De-
vemos nos preparar examinando os nossos cora-
ções quanto aos nossos pecados e necessidades, 
perdoando a quem devemos perdoar. “Isto é o 
meu corpo oferecido por vós; fazei isto em memória 
de mim.” Lc 22.19b.

CEIA DO SENHOR

NOTA DE AGRADECIMENTO

REUNIÃO DO CONSELHO
Domingo que vem, dia 10/11, acontecerá o tra-
dicional Costelão no Maanaim. Em que teremos 
uma suculenta e deliciosa costela, acompanhada 
de arroz, salada, mandioca e ainda um delicio-
so 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 lo-
cal, das 11h30m às 13h30m. Contamos com o 
apoio, prestígio, ajuda e orações de todos os ir-
mãos da igreja. Garanta logo seu convite, dispo-
nível com os diáconos ou na secretaria da igreja !!

Louvamos e agradecemos ao nosso Deus pela 
realização do acampamento da UCP no último 
fi nal de semana. Foram mais de 80 crianças, en-
tre 5 a 10 anos, que participaram, brincaram, e 
ouviram sobre a Palavra de Deus. E sobre o Deus 
verdadeiro que criou os céus e a terra, e exerce 
com Soberania seus feitos e ações. Agradecemos 
a todas as pessoas envolvidas, nossa equipe com 
mais de 40 pessoas:  adolescentes, jovens e adul-
tos. Aos que contribuíram das mais variadas for-
mas. Aos pais e às crianças. À nossa igreja local, 
que nos dá o suporte. Louvamos a Deus pelo pri-
vilégio deste departamento (UCP) que não ocor-
re apenas no acampamento anual, mas todos os 
sábados, falando da Palavra de Deus. Gratidão 
por mais um acampamento realizado. Louvado 
seja Deus! Equipe UCP da IP de Dourados.

Estão abertas as inscrições para o Acampamento 
da UPJ, que acontecerá nos dias 15 a 17/11, na 
Chácara Maanaim. O preletor será o Rev. Gus-
tavo Fengler, que tratará o tema “Uma Conversa 
Franca”, a qual pretende abordar a importância 
de princípios básicos que devem reger as nos-
sas vidas como: a sabedoria, a obediência e a 
prudência, baseados no livro de Provérbios. As 
inscrições podem ser realizadas na secretaria da 
Igreja ou com a organização após o culto. O va-
lor é de R$80,00 por criança, com idade de 11 
a 13 anos. Não deixe para depois o crescimento 
espiritual do teu fi lho! Para mais informações: 
Th ayná: 98150-4567; Maria Carolina: 99260-0989

COSTELÃO

UPJ - ACAMPAMENTO 

SAF - REUNIÃO PLENÁRIA E  ELEIÇÃO

Registramos com gratidão o resultado do Bazar 
Missionário do dia 26/10. O valor total foi de R$ 
8.103,00 e mais R$ 1.501,00 de queijos e doces. 
Toda a arrecadação será investida na obra Mis-
sionária. Agradecemos a todos que fi zeram suas 
doações e a todos que trabalharam neste projeto. 

O Pr. Ildemar convoca os membros do Conselho
para reunião nesta próxima terça-feira dia 05/11 
ás 18h, para a sua reunião mensal. Os membros 
que tiverem algum assunto a apresentar ao Con-
selho pode procurar um dos presbíteros, pastores 
ou entregar na secretaria, até terça-feira ás 12h.

BAZAR MISSIONÁRIO

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos
os diáconos para a reunião mensal, que ocorrerá
nesta terça-feira, dia 05/11 às 19h30m, nas de-
pendências da igreja.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL



Culto Da Ceia do Senhor 
“Certamente Ele levou sobro si os nossos pecados...”

- Prelúdio: Cântico Congregacional

I. Bendizei ao Senhor em todo tempo
- Leitura: Sl.122
- Oração de louvor a Deus  
- Hino: “Glória e Coroação” - nº 52 HNC
- Leitura continuada das Escrituras: II Cor.2
- Oração de confi ssão de pecados
- Hino: “Louvores sem fi m” – nº 38 HNC 
II. Fazei isto em Memória de mim...
- Ceia do Senhor: 
        - Leitura: Mt.26:26-30; 
        - Hinos: 159, 252 - HNC 
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) com a entrega 
dos Dízimos e ofertas
- Oração com as crianças
III. Prega a Palavra...
 - Mensagem da Palavra de Deus
- 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 FAMILIARESAGENDA MAANAIM

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

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

Hoje: Lenice e Andressa                   Próximo: Roseli e Maria

Piano - Manhã:Vitor                 Piano - Noite: Lenita

01 a 03/11 - REUMP  09/11 - Casamento

Vocal - Manhã: Elsa                            Vocal - Noite: Rev. Balbino

08/11 - Erasmo Braga  10/11 - Costelão

Mensagem: Rev. Ildemar /  Liturgia: Todos os Presb.
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Paulo Andreussi  /  Liturgia: Presb. Eliberto 

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

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

Manhã: Rodolfo                         Noite: Rodolfo

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

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 38: A Oração e a Volta de Jesus
(baseado no cap. 5 do livro “A Vida de Oração de Jesus”)
Texto Básico: Lucas 21.34-36
 A volta de Jesus será o ápice da vida cristã. 

É o momento pelo qual todo crente anseia, tal qual 
uma noiva espera o dia do casamento. Porém, vale a 
pergunta: como você tem se preparado seu coração 
para a volta de Cristo? O texto lido traz uma rela-
ção direta entre a oração e este evento maravilhoso. 
De acordo com o verso 36 não há como acautelar-se 
sem a oração, pois, na ausência dela, nosso coração 
fica “sobrecarregado”. Por quê? Porque quando não 
oramos, a orgia, a impureza, a embriaguez e as pre-
ocupações deste mundo cada vez mais dominarão 
e governarão o coração. Estes três elementos estão 
interligados entre si. A orgia é o resultado das ações 
de uma pessoa tomada pelos efeitos do álcool. As 
preocupações da vida também levam muitos a se 
embriagarem para “esquecer os problemas”. Isso é o 
que acompanha os incrédulos, que vivem amarra-
dos com as preocupações deste mundo. O proposito 
deles é investir em sua própria vida e buscar pelo que 
comer, vestir e beber. Por causa das preocupações 
deste mundo, as pessoas ouvem o evangelho, mas 
não compreendem (Mt. 13.22, Mc. 4.19, Lc. 8.14). 
Este é o modo de viver dos descrentes.

 Quando o crente não está acordado pela 
oração, ele não realiza o propósito da sua vida que 
é o cumprimento da vontade de Deus, pelo contrá-
rio, vai acabar numa vida mundana. Hoje em dia há 
muitos crentes dentro das igrejas cujo objetivo é o 
mundo e eles só se preocupam com a comida, ves-
timenta e bebida. Viram-se de costas para a vida es-
piritual, tornando-se insensíveis. A diferença só está 
em carregar a Bíblia e vir para a Igreja, mas, quando 
saem ao mundo, suas preocupações são iguais às 
dos descrentes. Esta infelicidade acontece por não 
se esforçarem para orar e não orararem corretamen-
te. Quantos que se rotulam de crentes, mas vivem 
ansiosos para ter os bens que as pessoas do mundo 
têm? Ainda mais, tem gente que para se encher das 
coisas do mundo batalham em orar e jejuar. Há pes-
soas que estão na igreja e em vez de, através da ora-
ção, se desvencilharem do mundo, se amarram com 
as coisas vãs do mundo, estes são crentes néscios ou 
sem sabedoria.

 Qual é o resultado da vida de orgia, em-
briagada pelo mundo? Vai sofrer um desastre no 
dia do Senhor. Quem não estiver acordado pela 
oração, mas sim embriagado pelas preocupações 
deste mundo não terá como escapar da condenação 
do julgamento no dia da volta do Senhor. Em 1 Ts. 
5.2-4, Paulo apresenta argumento semelhante ao de 
Cristo. Ele alerta que há perigo de receber o dano no 
julgamento para quem não se preparou para a volta 
do Senhor em oração, porque o dia virá como laço 
e ladrão de noite. Para quem tem a vida de oração 
sempre viva, vai receber o dia glorioso do Senhor 
como o dia que completa a sua gloriosa salvação. 
Por que a oração contínua é importante para a pre-
paração da volta do Senhor? Porque quando nós 
estamos acordados, sempre em oração, podemos 
evitar lançar sobre o nosso coração os três perigos: 
orgia, embriaguez e a preocupação do mundo. Não 
somente isso, vamos desfrutar das bênçãos espiritu-
ais contrárias a estes perigos. Quando nós oramos 
sempre, o nosso coração fica embaixo do absoluto 
domínio do Espírito Santo e, por isso, cada vez mais, 
fica longe da orgia, embriaguez e preocupações 
mundanas.

 O crente verdadeiro não vai receber mal-
dição no dia da volta do Senhor. O propósito da vol-
ta do Senhor é nos dar a bênção da salvação com-
pleta. Em Lucas 21.28, lemos que “...ao começarem 
estas coisas a suceder exultai e erguei a vossa cabeça; 
porque a vossa redenção se aproxima”. Aqueles que 
guardarem seu coração em oração, chegarão nesse 
dia exultantes e de cabeça erguida, não por orgulho, 
mas cheios de alegria pela chegada do noivo.

 Pense Nisso!
 
Perguntas para Reflexão
• Por que muitos crentes, embora afirmem ser sal-

vos, não preparam seus corações em oração para a 
segunda vinda de Cristo?

• Leia Mateus 7.21-23 e veja os perigos de uma 
falsa segurança de salvação.

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

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


