
Esta semana aprouve ao Se-
nhor chamar às moradas 

eternas o pastor, Rev. Antônio Luiz 
Mattoso, aos 61 anos. Foi sepultado 
na quinta-feira, dia 28 de novembro, 
no mesmo dia em que estaria comple-
tando 33 anos de casado com a irmã 
Goretti.
 Pr. Matoso teve uma jornada 
pastoral por São Paulo, Minas Gerais 
e Mato Grosso do Sul. Dedicou parte 
de sua vida aos trabalhos da Missão 
Caiuá e atualmente era pastor auxi-
liar na Igreja Vila Matos e membro do 
Presbitério de Dourados.
 Sua família, consternada com 
a partida do patriarca, deu testemu-
nho de seu amor e dedicação à espo-
sa e aos filhos Daniel e Débora. Pai 
amoroso. Marido cuidadoso. Pastor 
dedicado. Amigo leal.
 No culto de seu sepultamen-
to uma grande equipe de irmãos da 
Missão Caiuá, Escola Indígena, mis-
sionários e professores prestaram 
uma emocionante homenagem como 
testemunho de um relacionamen-
to saudável e fraterno. Os pastores e 
igrejas do Presbitério demonstraram 
seu carinho com o pastor e família, 

e a igreja local, sempre acolhedora e 
amável, fez seu “dever de casa” de for-
ma exemplar.
 Irmãos, aproveito esta oportu-
nidade para ensinar à igreja algumas 
coisas importantes sobre a caminhada 
da fé.

1) A Importância de viver 
uma vida cristã autêntica: A vida 
cristã é simples e real. Este servo de 
Deus era um pastor comum, porém 
especial. Viveu uma autêntica co-
munhão com Deus. Antes de ser um 
pastor era um crente leal ao Senhor. 
Não era e nem se preocupava em ser 
notório, mas sempre fiel ao seu cha-
mado. Assim deve ser o crente. Viver 
de forma autêntica e leal a sua comu-
nhão com Deus. “Senhor, não sober-
bo o meu coração e nem altivo o meu 
olhar; não ando à procura de grandes 
coisas, nem de coisas maravilhosas 
demais para mim” (Sl.131:1)

2) Trabalhe com dedicação: 
A Bíblia nos ensina que tudo que vier 
às mãos para fazer, faze-o confor-
me as tuas forças, pois no além, para 
onde vais, não mais obra, nem proje-
to e nem sabedoria alguma (Ec.9:10). 
Trabalhe e sirva o Senhor agora, para 
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que quando ele te chamar você esteja 
com sua missão cumprida aqui nes-
ta peregrinação. E tenham também 
aproveitado as oportunidades de ser-
vir ao Senhor Jesus Cristo que te sal-
vou e deu a vida por você na cruz.
 3) Cuide bem de sua família 
e seja perseverante: Quem conheceu 
o Pr. Matoso sabe que ele era dedica-
do ao Senhor e cuidava bem de sua 
casa. Aproveito para lembrar aos ir-
mãos que: a) a família é uma benção 
de Deus para as nossas vidas; b) toda 
família tem problemas, desde que o 
pecado entrou no mundo e não existe 
família perfeita; c) Em Cristo há uma 
redenção para família e uma esperan-
ça em meio às lutas e provações; d) 
Lute por sua família e pelo seu casa-
mento, pois aquele que perseverar até 

o fim verá os cuidados de Deus pela 
sua casa; e) Envolva a sua família nos 
trabalhos da igreja e na obra de Deus; 
f ) não murmure e nem difame a igreja 
e nem os irmãos da fé dentro da sua 
casa para não dar lugar ao maligno 
dentro de sua família. 
 Encerro esta pastoral chaman-
do a todos para os trabalhos do reino 
de Deus para o próximo ano. Vejam 
as nomeações do Conselho e se dis-
ponham ao trabalho do Senhor, sa-
bendo que, no Senhor, o vosso traba-
lho não é vão. Sejam firmes e sempre 
abundantes nesta boa obra, enquanto 
aguardamos o Dia do Senhor.

 Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

DEZEMBRO
Cantata de Natal
Culto da Vigília

Ceia de Ano Novo
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JANEIRO
Semana Mundial de Oração06 a 10/01 19h

Atenção Sociedades Internas e Ministérios! Os 
relatórios de atividades referentes ao ano de 
2019, deverão ser entregues até o dia 15/12, na 
secretaria da igreja.

Hoje à noite o Pr. Ildemar pregará no aniver-
sário da IP de Fátima do Sul, a convite do con-
selho daquela igreja e cumprindo agenda do 
Presbitério.

Encontra-se na entrada da igreja a lista das 
nomeações do Conselho para os trabalhos de 
2020. Informa-se que este trabalho está em 
construção e que o Conselho procurou atender 
as demandas encaminhadas e fazer as mudan-
ças mínimas possíveis. Qualquer correção é 
bem-vinda. Estes ajustes são importantes para a 
publicação na Agenda da Igreja de 2020.

 UCP - CANTATA DE NATAL

AVISO DO CONSELHO

AGENDA PASTORAL

Atenção pais e responsáveis, no dia 22/12, as 
crianças apresentarão a Cantata de Natal junto 
com o Coral de Adultos. Os ensaios serão realiza-
dos aos sábados, durante a programação da UCP 
(14h às 16h30). Pedimos a colaboração de todos 
os pais para que seus filhos não faltem aos ensaios. 
O uniforme da Cantata será da seguinte forma: 
- Meninos: calça jeans escura e camiseta preta;
- Meninas: vestido preto;  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 03/12, a Srª Thamar Bispo Romualdo, 
às 15h, na Rua Takao Massago nº 620, Bloco E, 
Ap 201, Vila Toscana. Conheça o trabalho deste 
ministério, que tem levado consolo aos lares dos 
irmãos idosos da igreja. Participe!

VASO NOVO

AVISO CORAL
Aviso aos coralistas que continuem firmes 
nos ensaios aos sábados, às 17h, para Catata 
de Natal! 



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

CULTO DA VIGÍLIA

01/12 - Geovana Moreira Ribas - 99972-2801
03/12 - Alícia Cavallini Marques 
04/12 - Helena Eiko Kimura Satorre - 98133-3693

   - Maria Elizabette d. M. Rocha - 98153-8384
05/12 - Dário Pereira Renovato - 98121-5758
06/12 - Arthur Henrique B. Cavalcanti Gonçalves 

  - Felipe Servignini Mendes - 98471-7718
 - Kátia L. Gonçalves Costa - 99662-0387
 - Maria Eduarda A. Silva - 99664-9355
  - Renzo Lange Barbosa

  - Roberta P. C. R. Rodrigues da Silva - 99920-9779
07/12 - Afonso Nelvo Rocha Moura - 99972-0450

   - Lucas Hideki Zanetti Yamato

FRALDAS NO VARAL

CEIA DO SENHOR

CANTATA DE NATAL

NOTA DE FALECIMENTO

No dia 31 de dezembro, teremos o culto 
da vigília, oportunidade de agradecermos a 
Deus as bênçãos recebidas em 2019 e de pe-
dir as bênçãos de Deus para o novo ano. O 
culto começará às 21h e teremos a posse das 
diretorias, nomeações do Conselho e uma 
Confraternização com os membros para de-
sejarmos um feliz ano novo a todos. 

A Ceia de Ano Novo este ano será realizada 
por uma empresa tercerizada que fará uma 
deliciosa ceia no salão social. O valor é de R$ 
30,00 por pessoa. Crianças até 5 anos não 
pagam. Solicitamos aos irmãos que adqui-
ram seus convites antecipadamente no Bal-
cão de Informações ou na Secretaria da igreja 
até o dia 23/12. Por motivos de organização 
do buff et não serão vendidos convites no 
dia. Não perca essa oportunidade!

Hoje a noite, teremos a Ceia do Senhor. Deve-
mos 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 memó-
ria de mim.” Lc 22.19b

Chegou o Natal! Esse é o tema da Cantata de 
Natal este ano, que falará sobre a chegada do 
bebê que mudou nossa história. Convidamos 
você, para vir adorar nosso Deus conosco, dia 
22/12, às 19h, aqui na igreja. Não percam!  

A Igreja manifesta suas condolências às famílias 
enlutadas pela perda de ente queridos: a) Ao 
irmão Samir e família pelo falecimento de sua 
mãe; b) Ao Presb. Nelvo e família Nelvo pelo 
falecimento de um tio; c) Ao irmão Macaúba e 
família, pelo falecimento de sua mãe; d) A irmã 
Goretti, com os fi lhos Daniel e Débora, pelo fa-
lecimento do Rev. Antônio Mattoso. Que Deus 
esteja consolando os corações destes familiares 
e enchendo de esperança na volta de Cristo e a 
consumação de sua obra.

Agradecemos a Deus pela vida do Timóte Men-
des Fengler. Que o Senhor abençoe ricamente 
esta nova vida, que veio ao mundo para honra e 
glória do Seu nome e alegria para seus pais, Rev. 
Gustavo Fengler e Jéssica Servignini Mendes 
Fengler. Timóteo nasceu dia 22/11 no Hospi-
tal Evangélico, pesando 3,520 kg e com 51 cm. 
Deus abençoe essa família.

A partir de dezembro encerraremos as ativida-
des do ano de 2019 da SAF, do Projeto Ana e da 
Ofi cina Dorcas. Retornaremos com as ativida-
des normais em Fevereiro de 2020.

O Natal de 2019 está próximo, 
e o nosso CADA DIA de Natal 
já está disponível, com mensa-
gens maravilhosas. Cada família 
ganhará um exemplar, que será 
entregue pelos Diáconos, após o 

culto. Lembrando que é um material evangelís-
tico, se os irmãos desejarem adquirir unidades 
extras, para presentear amigos e família, será 
possível comprá-los pelo valor de R$ 3,00 cada
(adquirindo mais que 4 sai por R$ 2,50 cada).

CADA DIA DE NATAL

CEIA DE ANO NOVO

AVISO DA SAF 



I. Préludio instrumental
II. Saudações à Igreja
III. Cântico (M.M.)
IV. Adoração
 *Oração de adoração
 *Leitura bíblica Sl 92
 * Hino “Deus de Abraão” nº 21 HCN
V. Contrição
 * Leitura continuada da Bíblia: 2ª Cor 6 
 * Hino “Arrependimento e súplica” nº 75 HCN
  (ao som do piano)
 * Oração silenciosa, quebra do silêncio pela 
    oração do liturgista 
VI. Fazei isto em memória de mim....
 * Ceia do Senhor: 1ª Cor 11: 23-26  
 * Hino nº 269 Pureza no sangue de Cristo (ao 
    som do piano)
 * Hino “Rude Cruz” nº 266 HCN
VII. Louvor e Adoração (M.M.)
 *Dízimos e ofertas
 *Oração pelas crianças
VIII. Edifi cação
 * Mensagem da palavra de Deus: 
   Chovendo pão do céu  (Êxodo 16: 1-36)
 * Oração pastoral
 * Bênção Apostólica
 * Amém Triplece 
• 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

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: Wandemburgo
Próximo: Domingos, Leopoldo, João e Rodrigo
Suco: Domingos e Rodrigo
Recolher Dízimos: Joãos Leopoldo
Agradecimento pelos Dízimos: Leopoldo

Hoje: Nelvo e Líbia                   Próximo: Lenice e Andressa

Piano - Manhã: Vitor               Piano - Noite: Eliane

03 e 05/12 - Erasmo Braga                       08/12 - Igreja Hebrom

Vocal - Manhã: Elsa                          Vocal - Noite: Rogério

07/12 - Escola Augustinho        10/12 - Presb. Winston

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

Mensagem: Rev. Adonias 
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Adair

Berçário I Templo: 
Próximo: Sonia Maria 
Berçário II: Zelma e Jivanete
Próximo: Deise e Caroline
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: Madalena
Próximo: Lucas

Manhã: Lorrainy                      Noite: Lorrainy

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 


