
Encorajando os seus discípu-
los ao trabalho do reino de 

Deus, Jesus lhes disse: “É necessário 
que façamos as obras daquele que nos 
enviou, enquanto é dia; a noite vem, 
quando ninguém mais pode trabalhar”
(Jo.9:4)
 Algumas orientações para os 
trabalhos da igreja:

1. Eleições das Diretorias: Es-
tamos no período das eleições das di-
retorias para o próximo ano. Quero 
encorajar os irmãos e irmãs a se pron-
tificarem ao trabalho do reino de Deus. 
Todos nós temos lutas e desafios par-
ticulares e profissionais, mas isto não 
nos impede de servirmos ao Senhor 
com alegria. Quando Jesus chamou os 
seus discípulos ele não chamou nin-
guém ocioso. Uns estavam no mar pes-
cando, que era o seu trabalho, outro na 
coletoria trabalhando. Ele apenas lhes 
disse: “segue-me”. Faz parte da maturi-
dade espiritual do crente os trabalhos 
da igreja de Cristo.

2. Preparo para liderança: 
Também Jesus não chamou os capaci-
tados de Jerusalém, mas os desprovidos 
da Galileia. Ele lhes disse: “Vinde após 
mim, e eu vos farei pescadores de ho-
mens”. Vejam que Ele é quem capacita 
os seus discípulos para a obra que Ele 

chama: “Eu vos farei”. Deus não chama 
os capacitados, mas capacita os chama-
dos. O que nos resta é nos dispormos 
para fazermos a obra de Deus, confian-
do nos cuidados do Senhor. Quer tra-
balhar em algum ministério ou setor da 
Igreja? Envolva com os trabalhos da-
quele setor.

3. Nomeações do Conselho:
Além das diretorias internas, estamos 
também no período das nomeações 
do Conselho da Igreja. Você pode pro-
curar um dos presbíteros ou dos pas-
tores e se colocar a disposição para o 
trabalho do Senhor em alguma área da 
igreja onde você tem vontade de servir 
ao Senhor com os dons que o Espírito 
Santo lhe deu. O conselho entende que 
todos os membros da igreja estão a ser-
viço de Senhor, mas é de grande valia 
quando o membro se apresenta para o 
serviço. Jesus nos ensina que ele veio a 
este mundo não para ser servido, mas 
para servir. Assim também somos nós 
cristãos, não estamos aqui para sermos 
servidos, mas servir uns aos outros em 
nome de Cristo.

4. Trabalhai enquanto é dia:
Além do mais, a vida passa muito rápi-
do. Temos que fazer a obra de Deus en-
quanto é dia, pois a noite vem quando 
ninguém mais pode trabalhar. A noite 
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TRABALHAI ENQUANTO É DIA...



aqui é o fim de nossa jornada terrena. 
Quando chegar o fim da vida, não po-
deremos mais trabalhar, pois, no além 
para onde vais não há obra, nem proje-
tos, nem sabedoria alguma. O tempo é 
agora. A oportunidade está sendo dada 
a todos. E servir a Cristo é culto, é gra-
tidão, é adoração, é amor, e é graça.

 Então, trabalhai enquanto é dia... 
 Sirva a Deus por nada, e descu-
bra que isto é tudo.

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

NOVEMBRO
Palestra para Casais
UPJ - Acampamento

UMP - Retiro Espiritual
Grupo Emme

Dia de Ações de Graça

 DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                         DATA               PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

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

28/11

**
**
**

19h30m
**

DEZEMBRO
Cantata de Natal22/12 19h

Reunido nesta terça-feira, dia 05, o conselho da igreja vem comunicar aos membros as suas decisões tomadas:
1. Recebimento de membro: Recebeu, por transferência a jovem Gabriela Muniz, oriunda da IP em Rio Brilhante; 
2. Transferência de membro: Concedeu transferência, para a IP Vila Matos, aos irmãos  Danilo Damazio 
Bomfim; Mariangela Souza Barbosa Rodrigues e Sandra Rodrigues Carvalho;
3. Financeiro: Recebeu relatório financeiro referente a outubro/2019, sendo as receitas R$ 141.441,73 e as des-
pesas foram R$ 137.232,40. 
4. Troca do Carro da Igreja: Registra a troca do carro da igreja, um Siena/2009, por um Corolla 2017, median-
te consórcio contemplado. 
5. Energia Fotovoltaica:  aprovou o projeto de instalação da energia fotovoltaica na igreja. Será instalada no 
Acampamento Maanaim, cujo valor de R$ 102.000,00, será efetuado mediante empréstimo na Junta Patrimo-
nial da Igreja. 
6. Ar condicionado do Salão: Autorizou a compra e instalação dos Aparelhos de Ar Condicionado no salão da Igreja. 
7. Aquisição da Bateria da Igreja: Registra-se a aquisição da bateria eletrônica da Igreja pelo valor de R$ 
14.300,00 e louva-se a Deus pela liderança do ministério de música e irmãos que participaram com doações.  
8. Cessão do Templo para recital: Atendeu o pedido da Prof. Mirian Susuki, da Universidade Estadual do 
Mato Grosso do Sul, solicitando cessão das dependências do templo para realização de recital de piano, no mês 
de dezembro.
9. Decisões do PRDO: Toma-se conhecimento das resoluções do PRDO em sua 54ª Reunião que dizem res-
peito à IP Dourados. a) Pastoreio da Igreja: Rev. Ildemar de Oliveira Berbert está designado pastor efetivo pelo 
período de 5 anos, 2016 a 2020; Pastores auxiliares: Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic, Rev. Francisco Vicente 
de Souza designados para o ano de 2020. b) Pediu a transferência do Rev. Evandro Modesto de Pinho junto ao 
Presbitério Norte Novo do Paraná (PNNP) para o Presbitério de Dourados (PRDO); c) Concedeu a transferên-
cia da Congregação Presbiterial de Caarapó para Jurisdição da IP Dourados.
10. Nomeações 2020: Iniciou o processo de nomeações para os trabalhos do próximo ano e marcou para o dia 
26/11 a reunião para efetivar as nomeações. Tomou conhecimento do ofício da direção da EBD e do presidente do 
Maanaim agradecendo a oportunidade de serviço nestes anos e deixando à disposição do conselho seus cargos; 
11. Agenda de reuniões e atividades: Definiu o seguinte cronograma de reuniões e atividades até o final de 
2019: 12/11 – Reunião administrativa do Conselho e Junta Diaconal; 17/11 – Visita com oficiais ao Campo de 
Caarapó (comissão: pastor Ildemar, presbítero Adair e Diácono Leopoldo Zanetti); 21/11 – Reunião de Plane-
jamento 2020 com as lideranças da Igreja; 26/11 – Reunião do Conselho (Nomeações finais e conversa com a 
equipe pastoral); Dezembro:10/12: Confraternização do Conselho. 
12. Assembleia Extraordinária – Eleição de oficiais: Diante do vencimento do mandato de vários oficiais em 
2020, o conselho iniciou os trabalhos para a composição do quadro que será em abril de 2020 e será publicado 
edital em janeiro.  
      A Deus toda honra e glória

AVISOS 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

10/11 - Bianca Alves Dáuria - 99959-7972
- Guilherme  G. Martins Logo - 99648-7566

  - Raquel Sales Arendt - 98137-0507
11/11 - José Raul Espinosa Cacho - 99971-1799

   - Murilo Henrique G. Aguiar - 3423-2856
12/11 - Aurilene Recco Silva - 98118-6050
13/11 - Samir Alves dos Santos - 99971-2896
14/11 - Gislaine de Allmeida Vieira - 99235-1411
15/11 - Edson Cardoso Alves - 99920-2130

No próximo domingo, pela manhã, celebraremos 
a Ceia do Senhor. Devemos nos preparar exa-
minando os nossos corações quanto aos nossos 
pecados e necessidades, perdoando a quem deve-
mos perdoar. “Isto é o meu corpo oferecido por vós; 
fazei isto em memória de mim.” Lc 22.19b.

CEIA DO SENHOR

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

UPJ - ACAMPAMENTO 

No próximo domingo, 17/11, o Conselho no-
meou a seguinte Comissão para visitar o Cam-
po da IP de Caarapó: Rev. Ildemar, Presb. Adair, 
Presb. José Nelvo, Dc. Domingos e Dc. Leopol-
do. O objetivo é acolher aquele Campo como 
Congregação de nossa Igreja para o próximo 
ano, conforme pedido do Conselho e consenti-
mento do Presbitério. Fica o convite aos ofi ciais 
da igreja que desejarem acompanhar a comis-
são neste trabalho.

CONSELHO MISSIONÁRIO

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 
apresentações, seus quitutes e doações como 
temos feito há alguns anos. Não fi que de fora 
desta festa espiritual. 

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 12/11, o nosso irmão Edgar Henri-
que de Melo Cézar, às 15h, na Rua Izzat Bus-
suan, 2940, Vila Planalto. Conheça o trabalho 
deste ministério, que tem levado consolo aos 
lares dos irmãos idosos da igreja. Participe!

“Quão formosos são sobre os montes os pés dos 
que anunciam as Boas-Novas...” Nossa palavra 
de Gratidão ao nosso pregador deste fi m de 
semana, Rev. Paulo Andreussi e sua família. 
Desejamos as mais ricas e preciosas bençãos 
de Deus sobre a sua vida, família e ministério. 
Deus te abençoe.

DIA DE AÇÕES DE GRAÇAS

NOTA DE GRATIDÃO AO PREGADOR

VASO NOVO

GRUPO EMME
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.   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 defi nidas.

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2020

Lembramos às sociedades internas, departa-
mentos e ministérios que até o dia 31 de outu-
bro, deverão ser feitas as eleições das diretorias 
para 2020. Podendo, assim, providenciarmos o 
calendário das programações, para a confecção 
da agenda da igreja de 2020.

ELEIÇÃO DAS DIRETORIAS 2020



Culto de Adoração e marcha dos Dízimos e ofertas 
 “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”

Prelúdio: Cântico Congregacional (M.M)

I. Aqui estou eu e os fi lhos que me deste
- Oração de louvor a Deus  
- Leitura: Is.61 (responsiva)
- Hino: “Mocidade Presbiteriana” - nº 382 HNC
- Leitura continuada das Escrituras: II Cor.3
- Oração de confi ssão de pecados
II. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios
- Leitura: Sl.96:7-9 (uníssono)
- Hino: “Crer e Observar”  nº 110-A HNC 
- Marcha dos Dízimos e ofertas
- Oração de gratidão pelos Dízimos e ofertas - Diácono
- Cânticos de louvor e Adoração (M.M)
- Oração com as crianças
III. Prega a Palavra...
 - Mensagem da Palavra de Deus (Rev. Paulo Andreussi)
- 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. Ildemar
Terça à sexta-feira: 8h - Rev. Ildemar  / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Domingos, Leopoldo, João, e Rodrigo
Suco: João e Rodrigo
Recolher Dízimos: Domingos e Leopoldo
Agradecimento pelos Dízimos: Leopoldo 
Próximo: Adauton, Aparecido, Fernando e Jucemar
Suco: Aparecido e Jucemar
Recolher Dízimos: Adauton e Fernando
Agradecimento pelos Dízimos: Adauton

Hoje: Roseli e Maria                  Próximo: Flávio e Clarice

Piano - Manhã: Vitor           Piano - Noite: Eliane

09/11 - Casamento               15 a 17/11 -Acampamento da UPJ

Vocal - Manhã: Elsa                     Vocal - Noite: Ana Paula

10/11 - Costelão       23 e 24/11 -  Margarete

Mensagem: Rev. Paulo Andreussi   /  Liturgia: Presb. Eliberto
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Wanderson /  Liturgia: Presb. José Nelvo 

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

Berçário I Templo: Sonia
Próximo: Joice
Berçário II: Zelma e Jivanete
Próximo: Débora e Marines 
02 a 03 anos: Th ais e Karine
Próximo: Karlla, Rebeca, Carolina e Fábio
4 a 6 anos:Elaine e Ana Laura
Próximo: Andressa, Lorrainy e Yasmin
7 a 10 anos: Lucas
Próximo: Madalena

Manhã: Lavínia                     Noite: Lavínia

Segunda-feira -Tempo de Planos: Rev. Evandro
                            - Líder: Adauton

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: GRATIDÃO

SEMANA 39: Gratidão Pela Provisão
Texto Básico: Mt. 6.9-15
Dentro de aproximadamente três semanas (dia 

28.11), teremos o nosso Culto de Ações de Graças, 
por isso, iniciaremos uma “minissérie” sobre gratidão. 
Este primeiro estudo é baseado no trecho que chama-
mos de “quarta petição” da oração dominical: “o pão 
nosso de cada dia dá-nos hoje”. O que ela nos ensina?

 De acordo com o Catecismo Maior de 
Westminster “pedimos na quarta petição por nós 
mesmos e pelos demais, para que eles e nós, aguardan-
do a providência de Deus dia a dia, usando recursos 
lícitos, possamos, pelo seu dom gratuito e segundo me-
lhor parecer à sua sabedoria paternal, gozar de porção 
suficiente dessas bênçãos, recebendo-as de modo con-
tinuado e abençoado, usando-as santamente e para 
o nosso conforto; e que sejamos guardados de tudo 
quanto seja contrário ao nosso sustento e conforto 
temporais”.

 Muitos de nós esqueceram a bênção da 
provisão diária, porque, para a maioria, nosso sa-
lário ocorre em ciclos mensais, porém, coloque-se 
no lugar dos trabalhadores da época de Cristo, cuja 
ordenado era diário e pouquíssimos viviam “de ren-
da”. O pedido pelo pão de cada dia era literal, porque 
amanhã talvez não houvesse trabalho e, consequen-
temente, não haveria pão. Ao pedir o “pão nosso” 
estamos pedindo mais que um alimento físico ao 
Pai Celestial, antes, é uma declaração de que nossa 
existência depende d’Ele.  

 Quando oramos essa petição declaramos 
que não somos independentes de Deus, antes, nos-
sa vida está na sua mão todos os instantes. A real 
utilidade de todas as coisas terrenas depende desta 
provisão. A comida não pode dar vida ao faminto, 
nem o remédio saúde ao doente se não for pela ação 
da providência de Deus. Tendemos a colocar nossa 
fé nas coisas mundanas e não em Deus, que nos dá 
essas benesses, o que resulta no pecado de idolatria. 
A gratidão pela providência livra nosso coração do 
orgulho da autossuficiência.

 Também aprendemos que, embora Deus 
nos providencie tudo que nos é necessário, isso não 
é desculpa para sermos indolentes, preguiçosos ou 
inativos, antes devemos nos valer dos recursos que 
ele nos proporciona e não vivermos dispendiosa-
mente. José do Egito é destacado por ter instruído 
Faraó a guardar para o dia mal – Gn 41.33-36 e o 

autor do livro de provérbios chama-nos a aprender 
com a formiga - Pv 6.6-8. Se estivermos doentes, 
confiaremos em Deus para nos curar, se for da sua 
vontade, mas utilizaremos o melhor tratamento 
médico possível. Paulo faz alerta semelhante em sua 
segunda carta aos tessalonicenses: “Aquele que não 
trabalha não deve comer” (2Ts 3.10-13); “Porque, 
quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se al-
guém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de 
fato, estamos informados de que, entre vós, há pesso-
as que andam desordenadamente, não trabalhando; 
antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, 
determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, 
que, trabalhando tranquilamente, comam o seu pró-
prio pão”.

 O desfrute das bênçãos divinas só pode 
ocorrer por meio dos recursos lícitos. Não teremos 
sossego em nosso coração quebrando a lei de Deus. 
Buscamos nosso benefício por meio da inteligência 
e do trabalho honesto, não pela desonestidade ou 
furto. Nesta petição, aprendemos que devemos ser 
moderados. A oração nos ensina a pedir pelo neces-
sário e não pelo luxuoso ou supérfluo. Esta realidade 
é encontrada em outros textos bíblicos: 

- Tg 4.2 – Pedidos que não são atendidos pois são 
voltados para os nossos prazeres!

- Pv 30.8-9 – afasta de mim a falsidade e a men-
tira; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; dá-
-me o pão que me for necessário; para não suceder 
que, estando eu farto, te negue e diga: Quem é o 
SENHOR? Ou que, empobrecido, venha a furtar e 
profane o nome de Deus.

 O povo de Israel foi sustentado por Deus 
durante sua caminhada no deserto. Todavia, facil-
mente as pessoas esqueceram de onde veio o susten-
to, por isso, Deus os advertiu Israel quando estava 
para entrar na terra prometida a lembrar de onde 
veio o alimento deles durante toda a jornada. Dt 8.1-
20! Muitas vezes não somos diferentes deles!

 Pense Nisso!
 
Pergunta para Reflexão
• Quais são os principais elementos contemporâ-

neos que nos levam a esquecer a providência divina?

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

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


