
Os evangelhos registram que, tão logo 
Cristo morreu, pendurado no ma-

deiro, José de Arimatéia, um ilustre membro do 
Sinédrio, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para 
ser sepultado. Pilatos atendeu, e então corpo de 
Cristo foi entregue a José, que o levou e o sepul-
tou numa tumba nova que havia sido aberta numa 
rocha e ali o sepultou, tendo colocado uma grande 
pedra na entrada do túmulo (Mc.15:42-47).
 Passou o sábado e no primeiro dia da 
semana, as mulheres foram de madrugada ao 
túmulo levar perfume para colocar no corpo de 
Cristo e chegando lá, onde José de Arimatéia o 
havia sepultado, e os judeus, por precaução, ha-
viam pedido escolta de guardas para vigiar o 
túmulo, para surpresa de todos Jesus não estava 
mais lá. Havia ressuscitado dos mortos. O anjo 
do Senhor que estava dentro do túmulo, disse às 
mulheres: “Não vos atemorizeis; buscais a Jesus, 
o Nazareno, que foi crucifi cado; ele ressuscitou, 
não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham 
posto” (Mc.16:6). Depois disto Jesus apareceu aos 
seus apóstolos, quando Tomé tocou no seu corpo, 
e também a Maria Madalena, aos discípulos no 
caminho de Emaús, e por quarenta dias apareceu 
em diversas ocasiões, a mais de quinhentas teste-
munhas (ICor.15:6), seus discípulos, “falando das 
coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo 
com eles...” (At.1:3,4) até que subiu ao Céu, à vis-
ta de todos (At.1:9) assentou-se à destra do Pai, 
de onde intercede pelo seu povo, e prometeu que 
voltará para buscar a sua igreja, Dia este em que 
irá julgar o mundo com justiça.
 A Ressurreição de Cristo é um dos fatos 
mais marcantes da fé Cristã. Ela é a conclusão da 
obra terrena de Cristo; ela garantia da Vida Eterna 

aos que nele creem; ela é a base de nossa esperança; 
ela é a segurança de que os mortos irão ressuscitar; 
ela é o modelo da ressurreição fi nal, de justos e ím-
pios; ela é a vitória de Cristo sobre a nossa inimiga 
morte. É na ressurreição de Cristo que está a sa-
tisfação de eternidade da nossa alma. Nossa alma 
eterna encontra sentido e libertação nela. 
 Além disso a ressurreição de Cristo é o 
modelo do nosso corpo físico ressurreto, e pre-
parado para a eternidade. Em Cristo, seu cor-
po ressurreto, nós vemos como seremos após a 
ressurreição do último dia. O nosso corpo atual, 
corruptível, que na ressurreição será revestido de 
incorrutibilidade, e será semelhante ao corpo res-
surreto de Cristo (ICor.15:20,42,54; IJo.3:2). Um 
corpo preparado para a eternidade. Não mais su-
jeito à corrupção, ao envelhecimento, a doenças, 
a vírus, a deformações.
 Essa doutrina Bíblica da ressurreição de 
Cristo e da ressurreição dos mortos deve ser um 
alento para as nossas almas nestes dias de tantas 
incertezas, por causa desta pandemia do corona-
vírus. Não devemos nos entristecer e desesperar 
como os demais que não tem esperança. A cada 
epidemia que Deus permite acontecer, ou que Ele 
manda sobre a terra, aponta para a nossa reden-
ção que se aproxima. O futuro do povo de Deus 
é maravilhoso. É cheio de esperança e de “Bem-
-aventurança”, pois já tivemos parte na primeira 
ressurreição (o novo nascimento), por isso que a 
segunda morte (a morte eterna) não tem autori-
dade sobre nós (Ap.20:6). E o que se aproxima a 
cada dia é a nossa redenção e a consumação de 
todas as coisas. Louvado seja o Cordeiro que foi 
morto, mas que ressuscitou. Nele temos paz!

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja
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A RESSURREIÇÃO DE CRISTO E A NOSSA 
“Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; 

sobre esses a segunda morte não tem autoridade” (Ap.20:6).



 É g l o r i o s o 
pensar em 

passar a eternidade com 
Cristo no céu, mas tam-
bém é de partir o cora-
ção pensar naqueles que 
estarão no lago de fogo 
para sempre. Nossa fé 
repousa na esperança 

segura da vida eterna. Podemos viver nossas 
vidas por Cristo com confiança e coragem, 
sabendo que nada que fazemos pelo Senhor 
é em vão (1 Cor. 15:58). Temos certeza no 
que acreditamos tornando-se uma esperan-
ça. Nossa esperança é uma certeza completa, 
uma expectativa confiante. É um destino.
 A vida eterna é uma possessão pre-
sente e uma esperança futura. Não começa 
apenas quando você morre; nós a temos na 
conversão, no momento em que confiamos 
em Cristo como nosso Salvador. Deus é 
"eterno" (Dt. 33:27), e ter vida "eterna" sig-
nifica que recebemos a vida de Deus, que é 
Cristo em nós (Colossenses 1:27; 3: 4). Nos-
sa esperança futura de vida eterna é no sen-
tido de que esperamos com confiança a vida 
eterna em sua forma final e vitoriosa quando 
estaremos em nosso lar eterno no céu, de-
pois de recebermos nossos corpos eternos, 
incorruptíveis e glorificados (2 Cor. 5 : 1), 
habitando na presença de Cristo para sem-
pre (1 Ts. 4:17).

 Toda a verdade da Bíblia é a espe-
rança da vida eterna estão baseadas no pró-
prio Deus. Nossa fé é segura em virtude do 
caráter imutável de Deus e do fato de que 
Ele não pode mentir. Deus é verdade e está 
livre de todos os enganos (Dt. 32: 4). Núme-
ros 23:19 diz: "Deus não é homem, para que 
minta". Hebreus 6:18 nos diz que é "impossí-
vel que Deus minta". O caráter de Deus apoia 
nossa esperança absoluta de vida eterna. Se 
Ele disse isso, é verdade, Ele não pode men-
tir, e isso acontecerá.
 Desde a eternidade passada, "antes 
que o mundo começasse", Deus prometeu o 
que faria pelos que cressem (2 Tim. 1: 9; Tito 
1: 2). Deus é um Deus que cumpre promes-
sas. O que Ele disse, Ele fará. Você pode co-
locar o destino eterno de sua alma nas mãos 
dele e não precisa se preocupar com isso. 
Podemos descansar nele, porque podemos 
contar com ele e com seu caráter. Quando 
nos encontrarmos no céu um dia, O louva-
remos dizendo: "O Senhor era fiel, fiel a mim, 
fiel a todas as Suas promessas".

Pastor Evandro Modesto de Pinho

PALAVRA PASTORAL: REV. EVANDRO
A vida eterna!

"Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir 
prometeu antes dos tempos eternos" (Tito 1: 2).



PALAVRA PASTORAL: REV. FRANCISCO
A Páscoa

  “...Pois também Cristo, o nosso Cordeiro pascal, foi imolado.” 1Coríntios 5:7

 A p a s c o a 
teve a 

sua origem quando 
os filhos de Israel sa-
íram do Egito depois 
de quatrocentos anos 
de escravidão. Êxodo 
12:1-28. Deus orien-
tou a Moisés que um 

cordeiro deveria ser imolado e que o san-
gue deveria ser passado nas ombreiras 
e nas vegas das portas porque o anjo da 
morte passaria naquela noite e mataria to-
dos os primogênitos mas pouparia a casa 
que tivesse a marca do sangue. A partir 
daquela pascoa seria um memorial  isto é 
uma comemoração que deveria ser lem-
brada em todas as gerações por estatuto 
perpétuo (Êxodo 12:14 e 17: Êxodo 13). 
 No início, a pascoa judaica não 
tinha nenhum vínculo expiatório, isto é 
nenhuma relação com o perdão dos peca-
dos. No entanto este princípio entrou na 
legislação ainda durante a peregrinação 
no deserto.
 Quando meditamos sobre a pas-
coa precisamos olhar de uma forma bem 
ampla tendo em vista que a bíblia toda 
aponta para Cristo . Todas as profecias  do 
Antigo Testamento  apontavam para Cris-
to, os elementos  do culto, os ritos  tudo  
tipificava e apontava para ele.  Isaias 53:7  
fala do cordeiro sacrificial  sendo levado 
ao matadouro, uma figura clara de cristo 

sendo oferecido em sacrifício.
          Ao desenvolver a teologia do Novo 
Testamento os escritores transportam os 
registros do Antigo Testamento e focali-
zam a pessoa de Cristo. Em Jo 1: 29, João 
Batista apresenta Jesus às multidões nes-
tes termos “ Eis o cordeiro de Deus que tira  
o pecado do mundo.” Ele apresenta Jesus 
como o verdadeiro cordeiro que era tipi-
ficado em todos  os cordeiros do  Antigo 
Testamento. Quando Paulo fala do cordei-
ro pascal que foi imolado ele está falando 
do sacrifício de Cristo que nos limpa de 
todo pecado.
 Quando Jesus instituiu  a ceia ele 
fez uma transição da antiga aliança para a 
Nova Aliança. A ceia substituiu a páscoa 
judaica, por uma  nova aliança  estabeleci-
da no sangue de Cristo. Todas as vezes que 
nos reunimos  para participar da ceia de-
vemos fazer com  muita alegria e gratidão 
relembrando os feitos salvíficos de Cristo, 
o nosso substituto, o cordeiro pascal que 
foi imolado pelos nossos pecado para nos 
dar vida.
 A páscoa não deve ser lembrada 
só no domingo da ressureição ela deve ser 
vivida todos os dias.  Feliz Páscoa a todos!



Domingo – Culto da Ressurreição de Cristo 

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

“Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao
 Cordeiro, pertence a salvação” (Ap.7:10)

- 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: Ap.1:9-20 (juntos)
4. Hino: “A vinda do Senhor” nº292, HNC
5. Leitura Continuada das Escrituras: Miquéias. 6
6. Marcha dos Dízimos e ofertas: (orientações a igreja)
7. Leitura de Lc.24:1-12 (contrição)
8. Oração de confi ssão de pecados
9. 02 Cânticos de louvor e Adoração 
10. Mensagem da Palavra de Deus
11. Hino: “Transformação” nº336 HNC
11. Oração Pastoral - (intercessão pedindo a mise-
ricórdia de Deus)
12. Benção Apostólica
13. Instruções da semana

Hoje queremos desejar uma feliz páscoa a todas as fa-
mílias da igreja, lembrando que no domingo Jesus res-
suscitou dos mortos, e a vida agora tem um sentido real, 
uma eternidade gloriosa para aqueles que foram salvos 
pelo sacrifício do Redentor. Não vamos nos esquecer 
destes compromissos da semana.
1) Trabalhos Normais da igreja continuam suspen-
sos: Por decisão do conselho todos os trabalhos da 
igreja continuam suspensos até segunda ordem. As 
famílias devem manter fi rmes no Senhor e atenden-
do aos cultos nos lares. Rogamos as misericórdias do 
Senhor por nossas famílias e por nossa Pátria.
2) Trabalhos Pastorais em tempo de Pandemia: A Equi-
pe Pastoral está trabalhando com os recursos disponíveis:
a) Atendendo os membros na igreja e por telefone e 
wats. Esta semana fi zemos contatos com as crianças e Ju-
niores da igreja orando com eles e suas famílias. 
b) Atendimento no Gabinete pastoral: Os pastores 
estão atendendo pela manhã no gabinete pastoral, os 
membros devem agendar com a secretária.
c) 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. 
d) Transmissão dos Cultos: Os pastores, ofi ciais da 
Igreja e irmãos da música e da mídia estão 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 Igreja, faça 
também a sua inscrição. Mande o link do culto para 
seus amigos e familiares, como meio de Evangelização.
3) Secretaria da Igreja aberta: A secretaria da Igreja 
está funcionando das 08 às 12h;
4) Em Breve Juntos: Esperamos em Deus, que em 
breve estaremos liberados para congregarmos. Esta 
experiencia está servindo 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).
5) Como entregar os Dízimos e ofertas: Orientamos os 
irmãos à fi delidade ao Senhor nos dízimos e ofertas nes-
tes tempos difíceis. Você pode entregar os seus dízimos 
e ofertas na secretaria da Igreja das 08h as 12h, ou pode 
fazer mediante 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, Ra-
zão Social: Igreja Presbiteriana de Dourados.
6) Nota de Falecimento: Faleceu nesta quarta-feira, dia 
08 de abril, a Dª. Edithe Mello Alba, mãe de nossa irmã 
Edilmara e sogra do Presb. Arnaldo. Faleceu de causas 
naturais, aos 97 anos de idade. Estava sempre conosco 
nos cultos. A igreja manifesta solidariedade à família 
neste momento de luto e roga o consolo de Deus sobre 
os fi lhos, netos, genros, noras e demais familiares.

PROGRAMA DO CULTONOVAS ORIENTAÇÕES 

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

 - Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

12/04 - Arthur do Nascimento Ferreira - 99687-3896
           - Felipe Cavalcante Diniz - 9930-4273
           - Frederico Porto - 99994-4117
           - Maria Jaqueline P. de Andrade - 99850-3401
13/04 - Fabiana M. Alencar da Silva - 99141-4422
            - Lucas Rodrigues Lemos - 99972-5888
14/04 - Jânio Cabreira - 99845-6824
            - Sheila Y. M. Castilho Teixeira - 98405-8747
15/04 - José Nelvo de Moura - 99971-0404
16/04 - Aparecido do Carmo Nelvo - 3021-2700
           - Carolina de F. Fófano García - 98132-7371
17/04 - Danilo Damazio Bonfi m - 99613-5101
            - Eulália P. de Almeida Carvalho - 3422-5716
            - Liamara de Faria Pereira - 99901-4482
            - Luiz Fernando Maróstica - 99907-8780
            - Silvana Helena Bachega Aram - 99631-9620
18/04 - Alana Rodrigues Nelvo - 99956-2860
            - Luiza Albuquerque de Oliveira
            - Maria Luiza Cavanha Lima - 99949-9898
             -  Paulo Henrique Fernandes Vaz - 99629-1484

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.


