
E sta pastoral 
vem relatar a 

ausência da Ceia do Senhor 
hoje, o primeiro domingo 
do mês, dia em que, nor-
malmente nos reunimos 
como irmãos em Cristo, na 
comunhão da mesa do Se-
nhor. Hoje, separados fisi-
camente e sem a comunhão 
da Ceia do Senhor.

 Estamos em tempos de pandemia, e 
a comunhão da Ceia adiada.“O Coronavírus é 
apenas um lembrete de que o pecado trouxe bar-
reiras sociais resultando em desajustes em nossas 
sociabilizações (inveja, ira, irresponsabilidades), 
idolatrias de relacionamentos (namoro, trabalho, 
família) e falta de satisfação nessas relações (des-
contentamento). O pecado é muito maior do que 
Coronavírus e ele tem nos afetado socialmente 
desde a Queda”, nos lembra o Rev. Dr. Héber Jr.
 Ao escrever aos Efésios, o apóstolo 
Paulo nos lembra que, em Cristo, todas as bar-
reiras da separação foram quebradas. Agora te-
mos comunhão uns com os outros no corpo de 
Cristo (Ef 2.14-16), e somos um só povo, uma só 
nação, um só corpo sob o mesmo Cabeça que é 
Cristo. Cremos na “comunhão dos santos” (Cre-
do Apostólico) e ela nos faz muita falta, quando 
nos separamos uns dos outros fisicamente, em 
nossos ajuntamentos solenes. Mesmo sabendo 
que estamos unidos espiritualmente, na mesma 
fé, no mesmo amor, na mesma esperança. E que 
esta Unidade do Corpo de Cristo foi conquista-
da em sua morte na cruz.
 Neste período de isolamento social te-
mos transmitido os nossos cultos pelos meios 

virtuais e orientado o culto doméstico nos lares, 
mas não podemos dizer que os meios virtuais 
suprem totalmente essa falta de estarmos juntos 
em adoração. “Por sermos seres físicos, há coisas 
que não podemos fazer à distância. Não podemos 
experimentar todas as coisas do culto quando es-
tamos sozinhos: não expressamos nossa alegria 
em louvores a uma só voz, não batizamos virtu-
almente e não partilhamos do pão da ceia”, diz 
o Dr. Heber Jr. Sobre esse último assunto, Scott 
Swain disse muito acertadamente que não po-
demos partilhar da ceia virtualmente porque o 
sinal do sacramento não reside somente nos “ele-
mentos” (pão e vinho) mas inclusive na refeição 
compartilhada (1 Co 10.17; 11.33), exatamente 
o que não acontece quando estamos separados; 
por isso, ele argumenta que estamos em tempo 
de lamento, no qual não participamos da ceia, 
embora ansiamos o dia de tê-la de volta. 
 Quando retornarmos aos cultos coleti-
vos, faremos uma grande festa de celebração da 
Ceia do Senhor, com gratidão e louvor a Deus, 
e juntos, falaremos ao nosso Deus o quanto nos 
faz falta estarmos “unidos os irmãos” na sua San-
ta presença, onde “ali ordena o Senhor a sua ben-
ção e a vida para sempre” (Sl.133).
 Portanto, é inegável que estejamos ex-
perimentando uma privação na experiência dessa 
comunhão. Não podemos fugir dessa realidade 
de que não saboreamos a doçura da comunhão 
dos santos da mesma forma como fazíamos, em 
nossos ajuntamentos solenes. Mas esta é a comu-
nhão possível em tempos de pandemia. Então, 
enquanto isso, cada lar, uma expressão da igreja. 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

@ipdourados

AV. MARCELINO PIRES, 2233 - CENTRO
DOURADOS-MS CEP- 79.800-006

SECRETARIA@IPBDOURADOS.COM.BR

WWW.IPBDOURADOS.ORG.BR(67) 3421-0381
(67) 99978-8048

BOLETIM Nº 1572
05 de Abril de 2020

A CEIA DO SENHOR EM TEMPO DE PANDEMIA



 E sse pen-
s a m e n -

to não sai da minha 
cabeça. Na posição 
que eu fico duran-
te o culto eu vejo as 
pessoas “do outro 
lado”. Confesso que 
nos dois últimos do-
mingos, a imagem 

dos bancos vazios foi dolorosa. Fico vi-
sualizando as famílias em seus locais de 
costume, as crianças andando pelo cor-
redor, os músicos da igreja, os jovens na 
galeria, os membros que dormem, os que 
não param de conversar ... tudo vai pas-
sando como um filme em minha cabeça e 
me faz desejar ainda mais ainda o retorno 
à normalidade de nossos ajuntamentos. 
Porém, mais do que saudade, esse período 
de reclusão gerou em mim reflexões que 
levaram a algumas resoluções. 
 1º Passarei a interceder mais pela 
igreja perseguida. Minha impossibilidade 
de se reunir com os irmãos é temporária e 
em breve – espero – nossos ajuntamentos 
voltarão ao normal. Agora, pense nos pa-
íses onde o culto público sequer pode ser 
mencionado, muito menos praticado!? O 
que é passageiro para mim (e já me causa 
enorme tristeza) é permanente para esses 
crentes. São exemplos que não podem ser 
esquecidos de nossas orações.
 2º Não levarei mais meu celular 
para o culto. Antes o levava para confe-
rir a transmissão do culto online e tirar 
algumas fotos. Isso é muito pouco e pode 
esperar. O Culto é importante e sublime 
demais para ter seu tempo dividido com 

um aparelho eletrônico. O celular incli-
na meu pescoço para baixo e meus olhos 
para a terra enquanto a adoração com os 
irmãos eleva os meus olhos para o céu. 
Gostaria de desafiá-los (principalmente 
jovens e adolescentes) a fazer o mesmo: li-
vre-se dessa “coleira eletrônica”, utilize sua 
bíblia impressa e não deixe nada desviar 
sua atenção. 
 3º Valorizarei ainda mais a Ceia 
do Senhor. Não dá para ser crente sozinho, 
a não ser que seja obrigado ao isolamen-
to por alguma circunstância extrema. As 
transmissões online são apenas um paliati-
vo na situação atual. O sacramento da Ceia 
nos alimenta quando nos reunimos. Nada 
pode substituí-lo.
 4º Continuarei lutando pela sim-
plicidade do Culto. O Culto Familiar com 
sua singeleza e ausência de “recursos” abriu 
meus olhos para o fato de que ao longo dos 
anos nosso “espírito consumidor” agregou uma 
série de acessórios e ruídos de comunicação 
em nossas celebrações que nos afastaram do 
real sentido do culto: um povo reunido, res-
pondendo em adoração a Deus, por meio de 
Jesus Cristo. É um diálogo em que Deus fala 
conosco através de todos os elementos: leitura 
continuada, orações, momento de confissão, 
cânticos e exposição da Palavra. Não preciso 
de mais nada além disso. 
 5º Por fim e não menos importante. 
Terei o maior prazer em ir à porta no final 
do Culto cumprimentar os irmãos. Que 
falta me faz ... talvez eu saia até correndo 
pelo corredor. 

Rev. Wanderson

PALAVRA PASTORAL: REV. WANDERSON
Saudades do Templo ...

Como será seu “Primeiro Culto” pós quarentena?



PALAVRA PASTORAL: REV. GUSTAVO
Lições Da Quarentena 

 M ais cedo 
ou mais 

tarde a pandemia ge-
rada pelo COVID-19 
passará, mas ela dei-
xará seus efeitos e, 
para aqueles que 
aproveitarem, lições 
valiosas. Uma ques-
tão importante é: 

“Qual o sentido da vida?” É sobre este 
tema que o livro de Eclesiastes trabalha.
 Para muitos a vida gira em tor-
no do trabalho, seja para aqueles que 
estão se preparando para uma profissão 
ou para aqueles que já a desempenham. 
Para estes é o trabalho que confere sen-
tido e alegria na vida. E quando são pri-
vados deste, não encontrando nele os 
benefícios que esperavam? E quando os 
negócios começam a ir mal? Percebemos 
que ele já não satisfaz tanto assim. O 
Pregador de Eclesiastes não encontrou 
sentido no trabalho, pois entendeu que 
tudo pelo que trabalhava era transitório, 
como correr atrás do vento.
 Outras pessoas, no entanto, vi-
vem para acumular riquezas e construir 
patrimônio para si, esperando alcançar 
nisto o sentido e a alegria de viver. De 
que vale tudo isto no momento? O autor 
de Eclesiastes diz que ele edificou ca-
sas, plantou vinhas e pomares, além de 
amontoar riquezas de todos os tipos (Ec 
2.1-11). Não obstante, nada disto pode 
te proteger do vírus ou te garantir um 
futuro feliz. As roupas caras, as joias, os 
carros – nada disto te deixará satisfeito, 
pois, para quem irá exibi-los? No final, 
tudo é vaidade é correr atrás do vento.

 Quantas vezes você não deixou 
de ir a igreja congregar com os irmãos, 
de participar dos grupos familiares ou 
de fazer uma visita a um amigo e irmão 
para ficar em casa assistindo Netflix ou 
mesmo estudando e trabalhando? Agora 
percebemos a falta que o outro faz em 
nossa vida, especialmente dos familiares 
que não podemos abraçar e dos irmãos 
que tanto desejamos encontrar. Valorize 
os relacionamentos, pois “Melhor é se-
rem dois do que um” (Ec 4.9-12). Mesmo 
assim, quando somos privados dos rela-
cionamentos, entendemos que neles não 
encontramos a razão de existirmos.
 Com o avanço do covid-19 e o 
aumento do número de infectados, a 
morte é algo que passa a ser mais presen-
te em nossa vida. Quando entendemos a 
brevidade da vida e a transitoriedade de 
tudo o que é visível e move as pessoas, 
compreendemos o que o Pregador disse: 
“Vaidade de vaidade... tudo é vaidade” 
(Ec.12.8). Isso quer dizer que nada tem 
sentido? Certamente não. 
 O ensino central dele é: “Teme 
a Deus e guarda os seus mandamentos; 
porque isto é o dever de todo homem” (Ec 
12.13). Todas as atividades só encon-
tram sentido se Deus é o centro da vida. 
Volte-se para Deus, arrependido pelo 
tempo que desperdiçou procurando 
sentido no que é transitório. Obedeça-O 
de todo seu coração! C.T. Studd disse: 
“Apenas uma vida, logo passará. Apenas 
o que foi feito para Cristo permanecerá”. 
Viva este momento e saia dele entenden-
do que você deve viver para seu Criador 
e fazer tudo para Sua glória (1Co 10.31).



1º. Domingo – Dia da Ceia do Senhor 

Culto nos lares, transmitido da igreja, via in-
ternet (coronavírus)
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”
(Js.24:15)

- Prelúdio: Instrumental
- Cântico de Louvor

1. Palavra de abertura (culto com participação 
dos lares)
2. Oração de Louvor e adoração (escolha um 
da família para orar)
3. Leitura: Sl.126 (juntos)
4. Hino: “Trindade santíssima” nº11, HNC
5. Leitura Continuada das Escrituras: Miquéias. 5
6. Marcha dos Dízimos e ofertas: (orientações 
a igreja)
7. Leitura de Lc.22:14-20 – da Ceia do Senhor 
(refl exão)
8. Oração de confi ssão de pecados
9. 02 Cânticos de louvor e Adoração 
10. Mensagem da Palavra de Deus (I Cor.6:12-20)
11. Oração Pastoral - (intercessão pedindo a 
misericórdia de Deus)
12. Benção Apostólica
13. Instruções da semana

1) Decisão do Conselho de prorrogar a suspen-
são dos Trabalhos:
O Conselho resolve:
 a. Prorrogar a suspensão dos trabalhos 
da igreja até segunda ordem;
 b. Retornar o trabalho dos funcionários 
da igreja para mantermos aberta a igreja para aten-
dimento individual dos membros que procurarem;
 c. Rogar as misericórdias do Senhor por 
nossas famílias e por nossa Pátria.
2) Trabalhos Pastorais em tempo de Pandemia: 
A Equipe Pastoral está trabalhando com os re-
cursos disponíveis:

a) Atendendo os membros na igreja, 
e por telefone ou WhatsApp. Esta semana fi ze-
mos contatos com as crianças e Juniores da igreja 
orando com eles e suas famílias. 

b) Culto Doméstico: Todos os dias um 
dos pastores preparam o culto doméstico para as 
famílias realizarem em seus lares 

c) Transmissão dos Cultos: Os pastores, 
ofi ciais da Igreja e irmãos da música e da mídia es-
tão juntos na tarefa de transmitir os cultos on-line. 
- Domingo as 9h estamos transmitindo um culto 
matinal e às 19h o culto matutino. 
- Quarta-feira, às 19h30m o estudo Bíblico. 
Esses cultos fi cam também arquivados na conta da 
Igreja no youtube, no endereço “tv ip dourados”. E 
se você ainda não se inscreveu no canal da Igre-
ja, faça também a sua inscrição. Mande o link do 
culto para seus amigos e familiares, como meio de 
Evangelização.
3) Como entregar os Dízimos e ofertas: Orien-
tamos os irmãos à fi delidade ao Senhor nos dízi-
mos e ofertas nestes tempos difíceis. Você pode 
entregar os seus dízimos e ofertas na secretaria 
da Igreja das 08h as 12h, ou pode fazer median-
te depósito bancário online nas seguintes contas: 
Itaú (756): Ag: 0464 C/C: 03386-9 / Sicoob(341): 
Ag: 4447 C/C: 11596-7 CNPJ: 03.441.763/0001-66, 
Razão Social: Igreja Presbiteriana de Dourados.
4) Nota de Falecimento: Faleceu nosso irmão 
Manoel Ferreira Bezerra, nesta quinta-feira, dia 
02/04/2020, encontrado morto em sua casa, mor-
reu de parada cardíaca, aos 64 anos. Foi sepultado 
no mesmo dia. Natural de Dourados, Manoel era 
aluno assíduo de nossa Escola Dominical, recebi-
do como membro da igreja no dia 30 de dezembro 
de 1990, pelo Rev. Marisvaldo Gouveia. A Igreja 
manifesta suas condolências às fi lhas Kely, Patrícia 
e Emanuele. “Se vivemos, para o Senhor vivemos, se 
morremos, para o Senhor morremos”.

PROGRAMA DO CULTONOVAS ORIENTAÇÕES 

‘‘Ensina-nos a contar os nossos dias, 
para que alcancemos coração sábio’’

 - Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

05/04 - Sônia Maria da Silva - 98415-4205
06/04 - Ademar Silveira de Oliveira Jr. - 99601-6106
            - Matheus Rodrigues Aram - 99631-9620
            - Roseli Terezinha K. Fengler - 98122-1303
07/04 - Abner M. Cristaldo - 99695-6029 (mãe)
              - Suelma Pires da Silva Bonatto - 99688- 5080
             - Sandra S. Rodrigues Carvalho - 9973-3050
08/04 - Antônio Albuquerque Maranhão - 99971-3532
            - Conceição Paiva - 99140-4672
            - Eva Veiga - 9207-2760
            - Francisco Gomes de Oliveira - 99951-5207
            - Isabela G. N. Martins de Araújo - 98280-8290
          -  Lenice Leite de Sales Arendt - 98121-4580
09/04 - Hiroko Tsumori - 98122-3449
            - Ivelise Marisa de O. W. Mantuani - 99689-8144
           - Marta Tenório Barros Corrêa - 99971-4633
10/04 - Evelyn Aimer da S. Ferreira Alves - 99646-6291
11/04 - Yasmin Villas Boas Maia - 98106-3297

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.


