
“ Não deixemos de 
congregar-nos, 

como é costume de alguns, an-
tes, façamos admoestações e 
tanto mais quando vedes que o 
Dia se aproxima” (Hb.10:25).
 Queridos irmãos, espero que 
todos estejam bem, sob a gra-
ça de nosso bom Deus. Até o 

momento não temos conhecimento de nenhum 
membro da igreja contaminado pelo vírus.
 Nos primeiros dias da igreja cristã, mui-
tas igrejas locais foram pastoreadas por cartas. 
Assim, temos no Novo Testamento, várias cartas 
apostólicas. Carta de Paulo aos Coríntios, aos 
Efésios, etc. Assim as igrejas foram pastoreadas 
naquele tempo.
 Esses dias de pandemia a igreja tem 
sido pastoreada nos lares, com cultos domésticos, 
cultos online, telefonemas pastorais, pastorais de 
boletim, etc. Seguem algumas orientações às fa-
mílias sobre a participação nos cultos online: 

1) Horário dos cultos: No domingo os 
cultos estão sendo transmitidos às 9h e às 19h, na 
quarta, às 19h30m. As famílias devem se organi-
zar em casa, e todos estarem reunidos nestes ho-
rários. Tenho observado que alguns tem “chegado 
atrasados” ao culto online dentro da própria casa. 
Tenham o cuidado de separar esse momento com 
muita atenção e zelo. 

2) Preparo para o culto: Embora o culto 
seja “em casa”, a família deve estar com a Bíblia e 
hinário na mão. Orar pelo culto, pelos irmãos, pelo 
pregador, pelos dirigentes etc. Não estarem de qual-
quer forma acomodados, mas mantendo a mesma 

reverencia de quando estamos no templo. A reve-
rencia é à Pessoa de Deus e não ao local do culto.

3) Participe de casa: Embora em casa, a 
família deve estar reunida, outros aparelhos des-
ligados, e todos concentrados no culto. Estamos 
dirigindo o culto do templo, sabendo que a Igreja 
viva de Cristo está nos lares em adoração. Então, 
abra a Bíblia nos textos indicados, leia, ore, can-
te, ouça a Palavra e saiba que Deus está presente. 
Não assista o culto, participe do culto.

4) Embora nos lares, estamos em missão:
Só não estamos congregando no templo, no culto 
coletivo, mas a igreja, o povo de Deus, está em 
missão sempre. Esse momento exige de nós maior 
atenção. Mobilização Social é o termo usado para 
que o povo de Deus entenda que a nossa missão 
na terra não pode parar por estarmos sem con-
gregar. O senso de comunidade cristã permanece 
em nossos corações. Orando uns pelos outros, 
ajudando uns aos outros, compadecendo uns dos 
outros, etc.

5) Fidelidade em tempos de crise: A 
nossa fi delidade e obediência a Deus não pode ser 
interrompida em tempos de crise, essa é a marca 
do povo da aliança. Leitura da Palavra, oração, 
participação nos cultos online, o zelo com a vida 
espiritual de nossas famílias, a entrega leal de nos-
sos dízimos e ofertas, como muitos irmãos estão 
fazendo, etc. E louvo a Deus pela vida de todos 
os irmãos que tem sido zelosos nestes tempos de 
crise. Deus é fi el à sua Palavra, Ele não nos deixa 
órfãos. Sejamos zelosos também nestes tempos. 
Deus te abençoe.
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ORIENTAÇÕES PARA O CULTO ONLINE



 N estes tempos 
de isolamen-

to vivemos situações para-
doxais. Estamos cultuando 
em casa, como nos primei-
ros séculos do Cristianismo, 
porém, com uma transmis-
são online efetuada com 

o que há de mais moderno. Como sou nascido 
na década de 80, eu passei pela transição do ana-
lógico para o digital e minha mente de vez em 
quando dá uns “nós” (confesso, por exemplo, que 
eu não consigo conceber um “rascunho” que não 
seja feito de papel, lápis e borracha. Não faço “ras-
cunho” no word). 
 Contudo, há um elo que permanece in-
tacto e une os cristãos de todos os tempos, em 
todos os lugares e de todas as idades: a pregação 
da Palavra de Deus. Não se engane meu querido 
irmão, minha querida irmã. Por melhor que seja 
a “trilha sonora” do Culto, por maior que seja re-
solução da transmissão e mais bem vestido esteja 
o pregador o que de fato te alimenta é a Palavra. 
Por isso gostaria de trazer à sua mente alguns 
conselhos pastorais para torná-lo um ouvinte 
produtivo dos sermões. 
 1º) Não devemos ouvir sermões ape-
nas como espectadores, mas como participan-
tes. O pastor não deveria ser a única pessoa tra-
balhando. Ouvir bem é trabalho pesado; envolve 
adorar a Deus continuamente. Um ouvinte aten-
to responde rapidamente. Lembre-se que “o co-
ração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido 
dos sábios procura o saber” – Pv. 18.15. Ouvir a 
Palavra desafia-nos ao trabalho intelectual, e isto 
dá trabalho, não tem jeito. 
 2º) Seja como o solo fértil da Parábola 
do Semeador. Ouça os sermões e, com a ajuda 

do Espírito Santo, aplique-o ao ensino do evan-
gelho que você ouve no domingo e à sua vida 
no decorrer da semana. Ouça com atenção a pa-
lavra pregada. Conforme Atos 16.14, enquanto 
Lídia ouvia atentamente o Senhor lhe abriu o 
coração. Um ouvinte desatento jamais será im-
pactado pela palavra. 
 3º) Seja humilde e não tenha ver-
gonha de fazer um auto exame. Seja sincero 
e pergunte ao seu coração se você é submisso 
e manso e recebe a palavra de Deus como um 
estudante ciente de sua própria incapacidade. 
Quando as marcas da graça são colocadas diante 
de nós, devemos perguntar: experimento estas 
marcas? Escuto as verdades de Deus, desejan-
do ser admoestado ou corrigido onde eu me 
desviei? Agrado-me de ter a Palavra de Deus 
aplicada à minha vida? Oro para que o Espírito 
possa aplicar a sua Palavra ao meu ser? Quando 
um médico lhe diz como manter sua saúde você 
ouve cuidadosamente suas instruções. Quando 
você ouve instruções do médico dos médicos 
por que ficar questionando?
 Finalizo, transcrevendo a resposta à 
pergunta 106 do Catecismo Maior de West-
minster: Que se exige dos que ouvem a palavra 
pregada?
 “Exige-se dos que ouvem a pregação da 
Palavra, que eles a acolham com perseverança, 
preparação e oração; que comprovem o que ou-
vem com as Escrituras; recebam a verdade com fé, 
amor, mansidão e ânimo pronto, como a Palavra 
de Deus; que nela meditem e sobre ela conversem; 
que e sobre ela conversem; que a escondam no co-
ração e manifestem os seus frutos em suas vidas”. 

Pense Nisso!

PALAVRA PASTORAL: REV. WANDERSON
O Culto Nos Lares É Um Privilégio, Mas Exige Alguns Cuidados!

(baseado no livro “A Família na Igreja” de Joel Beeke. 



PALAVRA PASTORAL:  REV.   ANTONIO BALBINO
 Finalidade Principal Na Vida    

 S                     e você acha que 
sua vida não faz 

sentido, que vive apenas 
por viver sem uma direção 
e um propósito, você vai 
perceber que está muito 
enganado. Deus planejou 
cuidadosamente sua vida 
muito antes de você nascer, 

dando-lhe um sentido único e insubstituível. 
E o primeiro propósito de sua vida é este: você 
e eu fomos criados para adorar a Deus. Aos 
efésios o apóstolo Paulo deixa claro: “fomos 
criados para o louvor de sua glória” (Ef.1:16)  
Este é um dos objetivos maiores de nossa vida: 
nós fomos feitos por Deus para o louvor de 
sua glória (Ef.1:12)  A glória de Deus é a pró-
pria maneira dele existir. Tudo o que Ele faz 
é glorioso. Sendo assim, nós fomos criados 
para louvar a Deus em todas suas dimensões 
e atributos:  bendizê-lo, cultuá-lo, adorá-lo. 
Linda a expressão do Senhor Jesus à mulher 
samaritana: “Nós adoramos o que conhece-
mos”. Quantos por não conhecerem o Deus 
verdadeiro bíblico se dobram diante da lua, das 
estrelas, das estátuas, pinturas, totens, reveren-
ciando uma divindade qualquer, até de si mes-
mos, adorando a criatura em lugar do Criador 
(Rom 1:21,22). O Senhor Jesus Cristo foi enfá-
tico: “Ao Senhor teu Deus adorarás e SÓ a Ele 
darás culto” (Mat. 4.10)  
                    O culto cristão ou o ato de adora-
ção é a expressão da alma que conhece a Deus 
e que deseja dialogar com o seu Criador. Ele 
falando primeiro por sua Revelação e nós com 
a resposta reverente e adoradora. No serviço 
de culto e adoração respondemos ao favor 
de Deus concedido a nós seus filhos. Ele veio 
ao nosso encontro, chamou-nos, aceitou-nos 
deu a nós o seu perdão e graça propiciando a 
Comunhão com Ele; então nosso culto é fru-
to natural dessa comunhão, é uma expressão 
externa de uma atitude interna, a convicção de 
que Deus merece nossa devoção. Este culto ja-
mais termina na nossa vida. É certo que viver 
é louvar a Deus e louvar a Deus é viver. Cada 
dia de nossa existência é uma experiência de 
adoração. Em I Co 10.3 vemos que o comer, o 
beber, o falar ou o tudo que fazemos deve ser 

feito para a Glória de Deus.
                   Bom lembrar que a adoração a Deus 
só se expressa de forma satisfatória por aque-
las pessoas que foram alcançadas pela graça 
redentora de Cristo Jesus. Ele é o Mediador de 
nosso culto (I Tm 2:5).
                   Nosso ato de culto pode ser expresso 
de forma individual quando sozinhos ficamos 
na presença de Deus ou coletivo no ajunta-
mento solene com nossos irmãos.  Sabendo 
que a grandeza do culto não está em sua pom-
pa, ou na qualidade das pessoas, eloquência 
do pregador ou qualquer outra coisa que pos-
samos apresentar. A grandeza do culto está na 
santidade majestosa de Deus a qual adoramos. 
Com beleza e simplicidade nos apresentamos 
com louvores, confissões, ofertas leitura bíbli-
ca e sua exposição
                A Confissão de Fé de Westminster 
traz-nos o seguinte ensinamento: “Agora sob o 
Evangelho, nem a oração nem qualquer outro 
ato de culto religioso é restrito a um certo lugar, 
nem se torna mais aceito por causa do lugar 
em que se ofereça ou para o qual se dirija, mas 
Deus deve ser adorado em todo o lugar em es-
pírito e verdade, tanto em famílias diariamente 
e em secreto estando cada um sozinho, como 
também mais solenemente  em assembleias pú-
blicas que não devem ser descuidosas, nem vo-
luntariamente desprezadas nem abandonadas, 
sempre que Deus pela Sua Providencia propor-
ciona ocasião” CFW XXI, 6.
             Lembremos também dos princípios 
reguladores de nosso culto tanto individual 
como comunitário a saber:  
 1) Devemos cultuar somente a Deus, 
sempre teocêntrico. O culto é para agradar a 
Deus, glorificá-lo
 2) Devemos cultuar em espírito e em 
verdade e não mediante imagens e representações
 3) Fazê-lo de todo coração, sem to-
mar o nome do Senhor em vão
 4) Devemos separar um dia em parti-
cular para que descansemos e cultuemos a Deus
             Que o Senhor Deus nos ilumine a cada 
dia para que nosso culto seja um testemunho 
solene e público das “Virtudes de Deus” Amém.



3º. Domingo 
 Oramos e contribuirmos com as missões

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

“Todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo” (Rm.10:13)

- Prelúdio: Instrumental
- Cântico de Louvor (MM)

1. Palavra de abertura (culto com participa-
ção dos lares)
2. Oração de Louvor e adoração (escolha 
um da família para orar)
3. Leitura: Sl.127 (juntos)
4. Hino: “Glória e Coroação” n.52, HNC
5. Leitura Continuada das Escrituras: 
      Miquéias. 6:9-16
6. Marcha dos Dízimos e ofertas missioná-
rias (orientações a igreja)
7. Oração pelos Missionários
8. Leitura: Sl.150
9. 02 Cânticos de louvor e Adoração 
10. Mensagem da Palavra de Deus (I Cor.7)
11. Hino: “Amor no lar” n.395 HNC
11. Oração Pastoral - (intercessão pedindo 
a misericórdia de Deus)
12. Benção Apostólica
13. Instruções da semana

“A maneira como a igreja corresponder a essa 
crise é o seu legado”
“assim brilhe a vossa luz diante dos homens” 
(Mt.5:16)
A diretoria do Conselho, reuniu terça-feira, 
14/04, com a administração da igreja, tomou 
conhecimento dos movimentos fi nanceiros e 
aprovou algumas medidas apresentadas para 
enfrentar a crise econômica do coronavírus, 
neste tempo de isolamento social, que passo a 
apresentar aos membros da igreja:
Previsão de Abril: (ainda em andamento).  A 
previsão, até o momento, é  de termos uma 
queda de 35% de arrecadação de Dízimos e 
ofertas e nos aluguéis da igreja), podendo ser 
igual ou maior em maio. O que levou a Direto-
ria a propor ao conselho as algumas medidas: 
Medidas tomadas: 
a) Corte radical nas despesas gerais, e sem no-
vas despesas e compras;
b) Adesão ao Programa do Governo Federal 
em 50% da redução da jornada de trabalho 
dos funcionários, assim a igreja paga 50% dos 
salários e o governo completa os outros 50%;
c) Suspensão do recolhimento do FGTS, que 
será feito a partir de setembro;
d) Redução proporcional também nos encar-
gos trabalhistas e impostos;
e) A Equipe Pastoral, sensível ao momento, 
propôs ao conselho: a redução de 20% em 
suas côngruas, a suspensão do recolhimento 
do FAP e do auxílio combustível;
Considerações fi nais:
a) Essas medidas visam possibilitar os ajustes 
nas fi nanças da Igreja neste momento de cri-
se, podendo ser reavaliadas mensalmente de 
acordo com o andamento;
b) Louvamos a Deus pela fi delidade dos 
membros da Igreja que tem dizimado por 
transferência bancária online ou através da 
secretaria da igreja;
c) Registramos o sentimento solidário de to-
dos os envolvidos neste processo, para um 
enfrentamento, unido e fraterno, neste mo-
mento de crise;
d) Registra-se que a equipe pastoral já está 
iniciando estudos para um retorno gradativo 
dos trabalhos coletivos da igreja, atendendo 
as normas sanitárias, para início de maio, que 
serão submetidas ao conselho da igreja.
Rogamos a Deus sua benção sobre o seu povo 
e a proteção misericordiosa, bem como a nossa 
gratidão a Deus por não termos ainda nenhum 
membro contaminado pelo coronavirus.

PROGRAMA DO CULTONOVAS ORIENTAÇÕES 

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

 - Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

19/04 - Edson José de Oliveira - 99603-7321
22/04 - Maria Aparecida da S. Cordeiro - 99928-6820
             - Dionatan dos Santos Prudêncio - 99888-4955
23/04 - Cláudia dos Anjos Magri - 9624-6397
24/04 - Geovana Wilches Mantuani - 99689-8144
            - João Vitor Almeida Silva - 99627-1274
               - Lilia Rosângela V. I. Branquinho - 99972-2404
25/04 -Adalberto Jorge Ferreira - 99962-6887

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Itaú(341): Ag: 0464 C/C: 03386-9 
Sicoob(756): Ag: 4447 C/C: 11596-7.
CNPJ: 03.441.763/0001-66-
Razão Social: Igreja Presbiteriana de Dourados. 
Caso efetue depósito na conta, favor enviar com-
provante pelo Whats da Secretaria (9.9978-8048)


