
E stou com-
p l e t a n d o 

quase trinta anos de 
ministério e é a primei-
ra vez que passo por 
esta situação de ter que 
suspender os trabalhos 
coletivos da Igreja por 
um período, e pasto-
rear a igreja nos lares.

A razão é conhecida de todos. Estamos 
nestes dias enfrentando uma Pandemia 
causada por um vírus, o COVID-19, cha-
mado coronavirus, que nasceu na China, 
e se espalhou pelo Irã, Coréia, Europa, 
Estados Unidos e por toda a América, 
chegando agora na África. As pessoas 
estão assustadas. É um fato inédito nesta 
geração. Mas nós sabemos que se trata de 
fato previsto na Bíblia (Lc.21:11). Mostra 
os fl ashs do juízo de Deus sobre a terra, 
mas ainda não é o fi m.
 O registro que fica hoje (19/03) 
é de 9.774 mortes em todo o mundo, 
no Brasil o número de casos suspeitos 
da doença subiu de 8.819 para 11.278, 
com 428 pessoas infectadas e 06 mortes. 
Lembrando que estes números mudam a 
todo tempo, apenas para fins de registro.
 Neste tempo os crentes devem 
confiar na misericórdia de Deus. Reu-
nir suas famílias e fazer o culto domés-
tico, alimentar sua fé nos lares, seguir 

as orientações das autoridades sanitá-
rias, mas não se desesperarem, porém, 
reafirmarem sua total confiança na pro-
teção de Deus, evitando o pânico e o 
medo.
 Além disso, é tempo de colocar a 
vida em ordem com Deus. Se Ele, na sua 
infinita soberania resolver levar alguns 
de nós, precisamos estar preparados. O 
crente tem que viver na expectativa da 
volta de Cristo e estar preparado para 
sua partida. “Prepara-te, ó Israel, para 
te encontrares com o teu Deus”. Precisa 
também enfrentar essas crises de cora-
ção confiante em Deus e aproveitar para 
Evangelizar com o testemunho de sua 
fé, e praticar o bem ao próximo na cala-
midade. 
 Quero lembrar aqui as palavras 
do Sl.91 – “O que habita no esconderi-
jo do Altíssimo e descansa à sombra do 
Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e 
meu baluarte, Deus meu, em quem con-
fio, pois ele te livrará do laço do passari-
nheiro e da peste perniciosa”.
Participe da Escola Dominical (9h) e do 
Culto (19h) online neste domingo, com 
liturgia participativa. Vamos nos unir 
em adoração a Deus.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja
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 C ultuar a 
Deus em 

família pode ser algo 
novo para você: seja 
porque você é o único 
cristão em sua casa, 
ou porque é algo do 
qual nunca ouviu falar 
ou mesmo porque tem 

sido negligente nesta obrigação dada 
pelo Senhor. Em tempos normais nos 
quais a providência de Deus nos pro-
porciona ocasião para cultuá-Lo coleti-
vamente como igreja, esta prática parece 
ser desnecessária. E quando, pela pro-
vidência de Deus, não temos esta opor-
tunidade? Em situações como esta que 
estamos enfrentando, a prática do culto 
doméstico volta a ser discutida como 
uma alternativa para as famílias. É a boa 
providência divina que misericordiosa-
mente nos conclama a esta herança aban-
donada, sem perder de vista a importân-
cia do Culto Solene com toda a igreja.
No livro de Deuteronômio encontramos 
Israel acampado nas campinas de Moa-
be preparando-se para entrar na Terra 
Prometida e recebendo as instruções 
necessárias de como proceder. Um dos 
principais ensinos é que a família é cen-
tro de educação e disciplina dos filhos 
da aliança. O culto familiar, a reunião 
de todos os membros da família em tor-
no da Palavra de Deus, é o instrumento 
para isto, conforme Deuteronômio 6. 
 Moisés nos ensina que os pais 
precisam ter a Palavra de Deus em seus 
corações (vs.6). Aqui o autor evoca a 
responsabilidade do pai de ter a Lei de 
Deus gravada no coração, para que en-
tão esta flua para sua família. Uma vez 

que a Palavra de Deus é nosso principal 
alimento, ela sairá naturalmente de nos-
sos corações, pois a boca fala do que está 
cheio o coração.
 Deste modo, os pais devem en-
sinar repetidamente a Palavra aos filhos 
(vs.7), em todos os contextos da vida em 
família: enquanto se sentam, andando, 
bem cedo ao levantar e até mesmo an-
tes de dormir – não pode haver descan-
so em uma tarefa tão árdua e valorosa 
como esta, de ensinar os filhos no cami-
nho em que devem andar. Neste sentido, 
a Confissão de Fé de Westminster, ensi-
na que “Deus deve ser adorado [...] em 
famílias diariamente” (CFW XXI.VI).
 A adoração a Deus em família 
é um momento em que todos devem 
participar ativamente, lendo, orando e 
cantando as Escrituras. É a oportunida-
de para os filhos tirarem suas dúvidas e 
questionarem a respeito da salvação e da 
vida com Deus (vs.20), e dos pais res-
ponderem e demonstrarem que Deus é 
o centro da vida, e que Cristo é o único 
Caminho, a única Verdade e única fonte 
de Vida.
 Usemos deste momento para so-
lidificar nossas práticas devocionais em 
família, para treinarmos nossos filhos a 
participarem dos Cultos Públicos e te-
rem enraizados no coração a Palavra de 
Deus, a única capaz de gerar fé e vida em 
abundância. Com estes princípios cer-
tamente sairemos desta crise com uma 
igreja fortalecida e desejosa de cultuar a 
Deus conjuntamente com outras famí-
lias na comunidade da fé. 

PALAVRA PASTORAL: REV. GUSTAVO
Crise: Oportunidade Para Retomar Uma Prioridade!



PALAVRA PASTORAL: REV. WANDERSON
Dá Para Tirar Algum Proveito De Toda Essa “Loucura”?

 D esde já, 
c o m -

partilho com os ir-
mãos minha apreen-
são neste momento. 
Sou pastor, esposo 
e pai e não tenho 
“nervos de aço”. 
Muitas perguntas 

vêm à mente e as resposta não são tão 
óbvias quanto eu gostaria que fossem. 
Por outro lado, vejo como um momento 
ímpar para reforçar meu relacionamen-
to com Deus por meio da reflexão, ora-
ção e leitura das Escrituras. Como fruto 
dessas reflexões, creio que sim, há bons 
frutos que podem ser colhidos agora.
 O primeiros deles é a quebra do 
nosso orgulho. A visão humanista que 
coloca os humanos como o “centro de 
todas as coisas”, privilegiando a racio-
nalidade e acreditando que nossa ten-
dência natural é um mundo melhor por 
causa da racionalidade, cai por terra. A 
“deusa ciência” mostra-se incapaz e frá-
gil. Nas palavras do Rev. Ludgero “Medi-
mos tudo pela ciência à qual levantamos 
um altar como se Deus fosse. Este deus 
não tem coração, falta-lhe as entranhas 
da compaixão. A ciência não pode sentir, 
rir ou mostrar qualquer sentimento. Só 
pode analisar e medir, só pode nos colocar 
debaixo das lentes de um microscópio im-
pessoal e ver ali um vírus mortal, impla-
cável e incompreensível. Um deus assim é 
frio e distante. Somos uma geração cria-
da sem a referência de um Pai Celestial. 
Estamos nos sentindo órfãos e perdidos. 

O pessimismo nos alcançou, nos abra-
çou, nos sufocou”. Não estou defendendo 
aqui obscurantismo, ignorância ou algo 
do tipo. A pergunta é: onde colocamos 
nossa confiança? A ciência pura e sim-
ples não tem amor. Nosso Deus, ao con-
trário, é amor em sua essência.
 Creio que o segundo fruto colhi-
do é a criação de uma rotina de oração 
na igreja. Infelizmente muitos orarão 
apenas por desespero e voltarão aos seus 
próprios prazeres quando esse momento 
difícil passar. Outros, porém, descobri-
rão o prazer que é orar. Na oração en-
contrarão calma, paz, força e se delei-
tarão em Deus. Não vão querer parar. 
Orar para elas será como respirar. Terão 
sede de Deus e entenderão que nossas 
reuniões de oração não são perda de 
tempo. Quem sabe não é um convite ao 
avivamento em nossas igrejas?
 Finalmente, você vai atentar para 
os privilégios de fazer parte de uma fa-
mília na fé. Saber que outros estão oran-
do por você e que há presbíteros e pasto-
res cuidando do seu rebanho. Privilégios 
que o ímpio não tem. A ele, resta o ceti-
cismo, a fé na ciência. Vai aprender a va-
lorizar o Culto Público, a adoração co-
letiva. Vai descobrir que devemos “ficar 
quietos e sabermos que o Senhor é Deus” 
(Sl 46:10).  Ele está no controle, ele não 
abandona seus filhos. 
 Pense Nisso!



3º. Domingo 

Culto nos lares, transmitido da igreja, 
via internet (coronavírus)

“Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os po-
vos todos...” (Sl.67)

- Prelúdio: Instrumental
- Cântico de Louvor

1. Palavra de abertura
2. Oração de Louvor e adoração (escolha um 
da família para orar)
3. Leitura: Sl.121 (juntos)
4. Hino: “Firmeza na fé” nº 93 HNC
5. Leitura Continuada das Escrituras: Mi-
quéias. 3
6. Oração de confi ssão de pecados
7. Marcha dos Dízimos e ofertas:
8. 02 Cânticos de louvor e Adoração (M.M)
9. Mensagem da Palavra de Deus 
10. Oração Pastoral - (intercessão pedindo a 
misericórdia de Deus)
11. Benção Apostólica
12. Instruções da semana

INSTRUÇÕES DO CONSELHO DA IGREJA
Estamos publicando no Boletim as instruções 
do conselho referente à suspensão dos trabalhos 
coletivos da igreja e como as Famílias deverão 
fazer seus cultos e cuidados espirituais.
PASTORAL... Esse momento exige de nós:
- Confi ança em Deus, pois Deus é nosso refúgio 
e fortaleza, socorro presente nas tribulações;
- Prudência e sabedoria para não divulgarmos 
notícias insensatas que aumentam o pânico e 
geram ansiedades, como as Fake news;
- Sabedoria dos crentes em darem um bom tes-
temunho de sua fé e segurança em Deus, e bus-
car o Senhor e a sua graça.
INSTRUÇÕES...
1. Suspensão dos trabalhos - Todos os traba-
lhos coletivos da igreja de aglomeração estão 
suspensos no período de 18/03 a 31/03, incluin-
do os trabalhos semanais;
2. Culto Online - Transmitiremos cultos e Es-
cola Dominical online neste período, nos horá-
rios de costume, com liturgia participativa para 
as Famílias estarem reunidas em adoração. Os 
irmãos receberão os links para acessarem a pro-
gramação.
3. Funcionamento diário da Igreja - A igreja 
estará aberta durante o dia, com sua equipe de 
funcionários e plantão pastoral para atender os 
irmãos.
4. Pastores e ofi ciais - A Equipe Pastoral e os 
ofi ciais da igreja estarão à disposição dos mem-
bros para os atendimentos necessários.
5. Entrega dos dízimos e ofertas - Os irmãos po-
dem entregar seus dízimos e ofertas pela trans-
ferência bancária (Banco Itaú Ag.0464 C/C. 
03386-9, CNPJ 03.441.763/0001-66), ou entre-
gar na secretaria da igreja);
6. Culto Doméstico - Os irmãos deverão reunir 
diariamente suas famílias em culto Doméstico, 
e os pastores mandarão sugestões de liturgia 
para auxiliar as Famílias;
7. Jejum e oração - a IPB Nacional convocou to-
das as famílias presbiterianas para um Dia Na-
cional de Jejum e Oração no próximo domingo, 
dia 22.03, com a fi nalidade de buscarmos o Se-
nhor, pedirmos sua misericórdia e clamarmos 
pelo fi m dessa pandemia.
8. Assembleia da Igreja – fi ca suspensa a As-
sembleia Extraordinária da igreja do dia 29/03, 
para eleição de ofi ciais, até nova convocação do 
conselho.

PROGRAMA DO CULTOINSTRUÇÕES DO CONSELHO

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

24/03 - Flávia Lorenço da S. Renovato - 99945-6336
   - Pedro César Kimura Satorre - 98425-6508
   - Vitor Sabino Rasslan - 99810-0149

       - Zaira Viegas Wolf - 99972-4878
25/03 -Benedito Rodrigues de Freitas - 9999-7529
27/03 - Esther Nogueira Peres - 99943-9888

  - Th ais Vanessa F. Zanetti Yamato - 99631-4929
28/03 - Marineuza da Silva Godoi - 99841-0304

 - Michelly D.Consulin de Paiva - 99222-0270
 - Zelito Uchôa Bezerra - 99645-3638

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Itaú: Ag: 0464 C/C: 03386-9 / Sicoob: Ag: 4447 C/C: 11596-7
CNPJ: 03.441.763/0001-66 - Caso efetue depósito na conta, 
favor colocar o comprovante dentro do envelope de dízimo.


