
E stamos to-
dos confina-

dos nos lares estes dias, 
com raríssimas exceções. 
A razão é a orientação 
das autoridades do país, 
por causa da epidemia do 
coronavírus. Todos es-
tão apreensivos. Uns com 
medo de ser contaminado 
com o coronavírus e ou-

tros apreensivos com a economia de suas famí-
lias e empresas, ou se haverá emprego e salá-
rio para o sustento do lar. O momento é tenso 
e ninguém tem uma resposta para a questão.
Nesse momento tenso, quero falar da coragem. 
A Coragem é uma virtude humana recomendada 
nas páginas da Bíblia. São muitos textos em que 
homens e mulheres se apresentam corajosamen-
te, em tempos de crises, e sua atitude encoraja 
outros a fazerem o mesmo. Vou destacar aqui a 
coragem de Davi, quando enfrentou o gigante 
Golias, num tempo em que todo o Israel estava 
amedrontado. E tirou de Israel aquele opróbrio. 
 A Coragem está ligada também à fé. 
Não pode ser uma virtude de imprudentes, mas 
de pessoas que aprenderam a colocar em Deus 
a sua confiança, como disse Davi aos homens 
de Jabes-Gileade, que buscaram o corpo do Rei 
Saul, em território inimigo e o sepultaram com 
dignidade: “E agora, enchei-vos de coragem e 
sede valorosos, porque Saul, vosso rei está morto. 
Quanto a mim, a casa de Judá já me consagrou 
seu rei” (2Sm.2:7 – NVI).
 Nosso tempo exigirá de nós coragem, 
não murmuração.

 Ao passar essa pandemia, teremos que 
reconstruir o nosso mundo. Teremos que atentar 
para a Palavra de Deus, erguer as nossas cabeças, 
recobrar as nossas forças, repartir o nosso pão, 
cortar as coisas supérfluas, viver com o básico, 
e trabalhar com ânimo redobrado para recupe-
rarmos as nossas casas, e rever muitos de nossos 
valores atuais.
 Olhem para essa narrativa: conta que 
“em 1948, após a 2° grande guerra e a ameaça das 
bombas atômicas, C.S. Lewis tentava responder a 
uma pergunta que também temos feito: “Como, 
então, devemos viver?”. E ele mesmo responde: 
“[...] Bem, como você já vive em uma era de cân-
cer, de sífilis, de paralisia, uma era de ataques 
aéreos, de acidentes ferroviários, acidentes auto-
mobilísticos [...]. Quando a bomba chegar, que 
ela nos encontre orando, trabalhando, ensinando, 
lendo, ouvindo música [...]. Ela pode quebrar os 
nossos corpos mas não precisa dominar nossas 
mentes”. 
 É isso mesmo. Coragem é uma virtude 
a ser cultivada nestes tempos. A coragem, cheia 
de confiança em Deus, deixa homens, mulheres, 
jovens, adolescentes e crianças mais fortes, oti-
mistas e prontos para a luta que vier pela fren-
te. E como disse C. S. Lewis, que nos encontre 
orando, lendo a nossa Bíblia, trabalhando, ensi-
nando, ouvindo música, enfim, livres do medo. 
Até porque, “se vivemos, para o Senhor vivemos; 
Se morremos, para o Senhor morremos; Quer, 
pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor” 
(Rm.14:8). Então, coragem!
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 E n q u a n t o 
e s c r e v o 

estas linhas também 
sou desafiado em mi-
nha fé. Sou pastor, 
pai, marido, minha 
mãe possui problemas 
respiratórios e meu   
pai tem complicações 
renais. A soma des-
ses fatores é um prato 

cheio para uma “paranoia espiritual”, pois, 
além de encorajar minhas ovelhas e aqueles 
que estão ao meu redor, também tenho que 
zelar da minha fé, sob o risco de me trans-
formar num consultor técnico espiritual ou, 
pior ainda, num hipócrita que exige das pes-
soas aquilo que eu não tenho. É um grande 
desafio. Dizer apenas “tenha fé” soa como 
algo vazio e sem sentido, no máximo pode 
ser considerado um chavão evangélico fútil. 
Afinal de contas a fé pode ser pequena, tími-
da, fingida, fraca ou mal direcionada. A boa 
notícia é que a palavra de Deus nos apre-
senta alguns critérios para que saiamos do 
lugar comum e caminhemos em direção a 
uma fé saudável e bíblica. Leia Hebreus 11.1-
4 e me acompanhe em algumas conclusões. 
 A primeira delas é que acreditar em 
algo invisível não é o mesmo que acreditar 
no que não existe. Certas coisas nós não ve-
mos por que ainda não aconteceram. Por 
exemplo, a ressurreição do corpo, o juízo 
final e a segunda vinda de Cristo. Porém, 
sabemos que veremos. Outros fatos não 
vemos simplesmente porque são invisíveis, 
mas não deixam de existir, como Deus, que 
é espírito. Mas, o que isso tem a ver com es-
ses tempos difíceis? Explico. Antes de mais 
nada a verdadeira fé envolve a razão. Dizer 
que pela fé entendemos (verso 3) é bem 
diferente de “aceitar goela abaixo”. Muitos 
crentes são fracos na fé porque buscam en-
tendimento noutras fontes que não as Sa-
gradas Escrituras. São experts em “passos 
para vencer a ansiedade”, programação neu-
rolinguística, cumprimento de metas, his-
tória da humanidade e outras fontes muito 

menos valiosas que a Bíblia. Não ouvem a 
voz de Deus diariamente e por isso, nos mo-
mentos difíceis entram em desespero. São 
como o adolescente imaturo que acha que 
o amigo(a) de 15 anos sabe muito mais que 
seus pais, porém, diante do primeiro pro-
blema da vida real, vê a “sabedoria amiga” 
ruir. O episódio de Caim e Abel revela uma 
importante lição quando à lucidez da fé em 
contraste ao mero otimismo. Sabemos que, 
embora não registrado no texto bíblico, am-
bos já tinham recebido instruções a respeito 
do Culto ao Senhor. Quando o autor da car-
ta aos Hebreus diz que “pela fé Abel ofereceu 
a Deus um sacrifício mais excelente do que 
Caim” não está relatando alguém que apos-
tou qual seria a melhor oferta a Deus. Está 
falando que alguém que recebeu instruções 
divinas, teve fé / confiança que essas instru-
ções eram verdadeiras e agiu conforme a 
informação (entenda, palavra de Deus) que 
tinha recebido. O segundo adorador quis 
apostar, desprezando a voz de Deus, fazendo 
do seu jeito e o resultado já sabemos.
 Assim, minha fé é fortalecida não 
com pensamento positivo, campanhas das 
sete semanas, “orações fortes” ou algo do 
tipo. Ela retorna quando eu elimino os ruí-
dos de comunicação do dia a dia, ouço Deus 
falando comigo por meio de sua palavra e 
ajo em coerência com o que ouvi. E ele tem 
tanto a nos dizer: 
“O que me consola na minha angústia é 
isto: que a tua palavra me vivifica” (Salmo 
119.50).
 “E o meu Deus, segundo a sua riqueza 
em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, tudo 
aquilo que vocês precisam” (Filipenses 4.19).
 “Fui moço, e agora sou velho; mas 
nunca vi desamparado o justo, nem a sua des-
cendência a mendigar o pão” (Salmo 37.25)
 “Quem de vocês, por mais que se pre-
ocupe, pode acrescentar um côvado ao curso 
da sua vida?” (Mateus 5.27).

Pense Nisso!

PALAVRA PASTORAL: REV. WANDERSON
Entender & Crer



PALAVRA PASTORAL: REV. FRANCISCO
   Tempo de Crise é Tempo de Esperança

         Caríssimos ir-
mãos e eleitos em 
Cristo, não podemos 
ignorar que estamos 
vivendo dias tempes-
tuosos, sim são dias 
de inquietação, são 
dias em que muitos 
corações se encon-

tram temerosos.  Diante de tudo isso 
não podemos permitir que o pavor e 
o descontrole tomem conta das nossas 
vidas, precisamos ser o ponto de equilí-
brio para as demais pessoas, precisamos 
de forma prática testemunhar a nossa fé 
e confiança no Deus eterno que não en-
tra em crise e que cuida de nós.
               São inumeráveis os registros bí-
blicos em que o povo de Deus em todos 
os tempos passaram por crises e que 
em todos os momentos puderam contar 
com o cuidado providencial e amoroso 
de Deus.
               Esta crise que estamos passan-
do não sabemos se será breve ou longa, 
mas creio que Deus está nos dando uma 
oportunidade de crescimento espiritual 
também de proclamar a sua grandeza 
e conclamar as pessoas a confiar nele, 
e levantar seus olhares e olhar além da 
visão sombria e pessimista humana. 
Deus conhece as nossas fragilidades, 
ele é eterno ele é o mesmo de eternida-
de a eternidade (Sl 90:2), ele sabe que 
somos pó (Sl103:14) a sua misericór-
dia é imutável e insondável para todos 
aqueles que nele se refugiam, Deus não 

se desgasta seu poder não se esgota ele 
ouve e está pronto a socorrer aqueles 
que clamam (Sl 40:1).
              O Sl 46 é uma declaração de con-
fiança em Deus onde o salmista expres-
sa várias situações calamitosas, mas em 
todas elas ele diz "Deus é o nosso refú-
gio", e ele diz portanto não temeremos. 
Precisamos viver e nos apropriar dessas 
verdades no nosso cotidiano para aju-
dar a outros que estão perto de nós.
                Se você é o único cristão na sua 
casa ou na sua família testemunhe a sua 
fé fale da sua segurança em Deus.   Se 
você é o único cristão no seu trabalho 
ou na sua vizinhança fale da sua espe-
rança e segurança no cuidado de Deus 
isto fará uma grande diferença na vida 
deles. O Apostolo Paulo em Atos 27 es-
tava sendo levado preso à Roma quan-
do o navio estava naufragando por cau-
sa de uma tempestade e Paulo falou da 
sua confiança em Deus que só o navio 
se perderia mas que as duzentos  e se-
tenta e seis pessoas se salvariam. Aque-
las pessoas se acalmaram e passaram a 
se alimentar. Neste momento de crise 
é nosso dever transmitir e procurar le-
var as pessoas a confiarem em Deus e a 
terem esperança.  Que cada um de nós 
sejamos instrumentos da sua graça nes-
tes dias conturbados.  Utilizemos este 
momento para levar outros a abando-
nar o desespero e a confiar em Deus.



I. Préludio instrumental
II. Saudações à Igreja
III. Adoração
 *oração de adoração
 *Leitura bíblica Sl 113
 * Hino nº 155 Castelo forte 
IV. Contrição
 * Leitura continuada da Bíblia: 
    Miquéias 4
 * (ao som do piano)
 * Oração silenciosa, quebra do 
 silêncio pela oração do liturgista 
V. Entrega de dízimos e ofertas (a importância)
VI. Louvor e Adoração Edifi cação
 * Mensagem da palavra de Deus 
 Rev. Evandro – 1 Cor. 6: 1-11
 * Oração pastoral
 * Benção Apostólica
 * Amém Triplece 
 • Comunicações da Semana;
VII. Poslúdio Instrumental

Amados Irmãos, em razão de orientação das 
autoridades sanitárias por causa da Pandemia 
do corornavírus, ainda permanecemos com 
os nossos trabalhos coletivos suspensos, até 
segunda ordem. Seguem algumas instruções:

1. A Igreja nos Lares: O templo está 
fechado, mas a igreja não está proibida de 
orar, de ler a Bíblia, de realizar culto nos la-
res com a família, enfi m, de exercitar a sua fé.

2. Trabalhos Pastorais: A Equipe 
pastoral está trabalhando com uma pauta 
defi nida de atenção aos membros da igreja. 
Esta semana fi zemos contatos com os irmãos 
Idosos, irmãos do grupo de risco, irmãos do 
comércio, irmãos profi ssionais liberais, ir-
mãos que trabalham na área da saúde, etc. 
Foi uma experiencia muito agradável de 
contato com os irmãos e um tempo de ler as 
Escrituras e orarmos com eles. 

3. Culto Doméstico: Todos os dias 
um dos pastores prepara o culto doméstico 
para as famílias realizarem em seus lares. 
Orientamos que seja feito sempre com toda a 
família, oportunidade para evangelizar toda 
a sua casa, e ver sua família reunida em culto 
a Deus. 

4. Transmissão dos Cultos: Os pas-
tores e ofi ciais da Igreja estão juntos na tarefa 
de transmitir os cultos on-line. No Domingo 
as 9h estamos transmitindo um culto matinal
e às 19h o culto matutino. Também na quar-
ta-feira, às 19h30m o estudo Bíblico. Esses 
cultos fi cam também arquivados na conta da 
Igreja no youtube, no endereço “tv ip doura-
dos”. E se você ainda não se inscreveu no ca-
nal da Igreja, faça também a sua inscrição.

5. Em Breve Juntos: Esperamos em 
Deus, que em breve estaremos liberados para 
congregarmos. Esta experiencia está servin-
do para vermos a falta que nos faz estarmos 
reunidos os irmãos. Em adoração e comu-
nhão. “Oh! Como é bom e agradável viverem 
unidos os irmãos... ali ordena o Senhor a sua 
benção”... (Sl. 133).

6. Como entregar os Dízimos e ofer-
tas: Os irmãos que desejam entregar os seus dí-
zimos e ofertas podem fazer mediante depósito 
bancário online nas seguintes contas: Itaú: Ag:
0464 C/C: 03386-9 / Sicoob: Ag: 4447 C/C:
11596-7 CNPJ: 03.441.763/0001-66. 
“e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos” 

(Ml.3:10). 

PROGRAMA DO CULTOINSTRUÇÕES À IGREJA

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

29/03 - Clécio N. Brasil - 99974-4457
   - Matheus P. Sartarelo Costa - 99695-4897
   - Patrícia Jorge Bispo - 99923-1209
   - Rogério Dias Renovato - 98111-6997
 - Solange de Oliveira - 9835-1615

30/03 - Maria Dolores M. Campos - 99934-4678
  - Sônia M. P. Renovato de Souza - 99985-4929

31/03 -Alice da Silva Espíndola Cabreira
   - Dayana da Silva Mendes Alves - 99952-2896
 - Walter Martins Vaz - 9627-0235

02/04 - Albelinda Pereira dos Santos - 99933-6457
   - Valentina Gonçalves Aguiar - 99972-6793

03/04 - Daniela A. de Souza Santos - 99242 3308

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.


