
“Onde está o sábio? Onde 
está o inquiridor deste 

século?...
 Ora, o homem natural não 
aceita as coisas do Espírito de 
Deus, porque lhes são loucura...” 
(ICor.1:20 e 2:14)
 Quando o fi lósofo alemão 
Friedrich Nietzsche, no fi nal 

do século XIX, anunciou a “morte de Deus”, como 
se a “divina Razão” humana tivesse encontrado a 
maturidade e pudesse dar todas as “explicações”
autônomas à vida e ao universo, ele errou aber-
tamente, mas abriu uma lacuna para separar a 
Fé no Deus Criador, da ciência e da razão, como 
uma espécie de “libertar” a ciência da fé religiosa.
 Nestes dias de coronavírus, estamos 
vendo uma humanidade confusa, que não sabe se 
corre para a Ciência ou para a Fé em Deus, como 
se fossem irreconciliáveis. O Ex-ministro da Saú-
de, no dia que deixou o cargo, o fez afi rmando: 
“Eu creio na Ciência”, depois de várias vezes ter 
pedido pastores e padres brasileiros a orar e pre-
gar a Palavra de Deus para acalmar o coração afl i-
to do povo por causa da epidemia do coronavírus.
 Fé e ciência não são duas coisas anta-
gônicas e distintas. Ambas são dádivas de Deus. 
Abraham Kuyper, em seu livro Calvinismo, diz 
que Calvino encorajou o amor pela ciência e esti-
mulou o espírito da pesquisa cientifi ca. E que as 
raízes da ciência moderna se encontram no cris-
tianismo como resultado de sua visão bíblica do 
mundo e da realidade.

 John Lennox, estudioso moderno, re-
lata que, para as grandes fi guras científi cas do 
passado, a crença num Deus criador era a prin-
cipal motivação para a investigação científi ca. E 
destaca que homens da história da ciência, como 
Galileu Galilei (1564-1642); Blaise Pascal (1623-
1662); Isaac Newton (1642-1727); Pasteur (1822-
1895), entre outros, eram cristãos, teísta (criam 
em Deus como Criador do universo). E que a fé 
cristã, num Deus criador, foi a principal motiva-
ção e inspiração para se aprofundarem nas ciên-
cias, para compreender as obras de Deus e para a 
valorização da vida humana.
 O nosso confl ito moderno não é entre 
a Fé e a ciência, mas a fé cristã e o naturalismo 
ateu. Vivemos entre duas cosmovisões distintas 
que é o naturalismo ateu (a crença que a matéria 
é soberana e que Deus não existe) e o Teísmo (a fé 
no Deus Criador que governa o universo).
 Deus é um Deus racional e ordeiro. Ho-
mens crentes se tornam “cientistas, porque espera 
haver leis no universo, e porque acreditam num 
Legislador” (do livro “Amando a Deus no Mundo” 
p.162 - Dr. Héber Jr). E, homens racionais, cria-
dos à imagem e semelhança de Deus, são capazes 
de estudar a ordem da realidade criada e entender 
a beleza da criação e produzir coisas boas para 
a vida humana, como por exemplo, vacinas para 
combater doenças e epidemias. E como Igreja de-
vemos orar por estes estudiosos e pedir a Deus, 
em sua graça comum, que ilumine a mente deles 
o bem da humanidade. Rev. Ildemar Berbert
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FÉ E CIÊNCIA
Em tempos de coronavírus



 “Vivemos um tempo 
em que todos tem 

liberdade para se expressar, 
vemos os livres pensadores 
expressando os seus achis-
mos e suas novas ideias, 
quase sempre procurando 

desconstruir valores que consideram ultra-
passados e que segundo eles não se aplicam 
mais ao nosso tempo. Um desses questiona-
mentos é a necessidade dos templos como 
local de adoração”.
 Todos nós sabemos que um dos 
atributos de Deus é a Onipresença que ele 
está em todo lugar e que ele está perto de 
todos os que o invocam.  Salmos 145:18.
 No entanto o próprio Deus ins-
truiu o seu povo a edificar lugares próprios 
para a adoração. Os altares sempre fizeram 
parte do povo de Deus desde o Gênesis, na 
peregrinação, após saírem do Egito Deus 
instruiu a Moisés para que construíssem 
um tabernáculo para que Deus estivesse 
no meio do seu povo. Êxodo 25: 8. O ta-
bernáculo era um lugar do encontro do 
povo com Deus.
 Despois do povo já estabelecido 
na terra Deus ordenou a construção do 
templo em Jerusalém.
 O templo como local de culto 
coletivo era e é parte inseparável do ver-
dadeiro adorador, o verdadeiro adorador 
sene desejo e uma atração para estar no 
templo, para orar, entoar louvores a Deus 
juntamente com outros, mesmo que em 

alguns momentos por algum impedimen-
to ele sabe que pode fazer isso em qual-
quer lugar, mas o seu coração só sossega 
quando ele pode em fim chegar ao templo 
e adorar de forma presencial com outros 
adoradores. É assim que o salmista se ex-
pressa no salmo 26: 8, quando ele diz “eu 
amo o Senhor a habitação da tua casa e o 
lugar onde tua glória assiste”.
 No Salmo 42 encontramos o sal-
mista se lembrando de quando ele e outros 
iam em procissão em gritos de alegria à 
casa de Deus, nos salmos 43 o salmista diz 
que “o altar de Deus é a sua grande alegria”.
 O templo, portanto, era o lugar de 
adoração coletiva e presencial e sempre foi 
desejado pelos verdadeiros adoradores.
 Nestes dias estamos impedidos 
dessa adoração coletiva e presencial e 
todos nós estamos ansiosos para estar-
mos juntos, continuemos nossa adoração 
particular nos nossos lares e clamemos a 
Deus para que o mais breve possível ele 
nos conceda a graça de retornamos ao cul-
to no templo. 
 Não deixe que a saudade da reu-
nião coletiva e da adoração entre os ir-
mãos se apaguem em nossos corações pois 
ela é essencial na vida do povo de Deus.

PALAVRA PASTORAL: REV. FRANCISCO
O Caminho do adorador



PALAVRA PASTORAL:  REV.   GUSTAVO
Dependência - Encontrando A Felicidade Em Deus! 

 H á um pro-
fundo de-

sejo no coração do ser 
humano por indepen-
dência - o anseio de 
não precisar de mais 
ninguém. Observe al-

guns adolescentes e jovens: almejam um 
emprego e a suposta maioridade para que 
“não precisem de mais ninguém”. Quantos 
já pensaram em dizer a alguém de quem 
depende: “eu não preciso mais de você!”. 
É assim que acontece desde o princípio, 
quando Adão e Eva, criados para viver 
em comunhão e na dependência de Deus, 
voltaram-se contra o Criador e tornaram-
-se senhores de si mesmos. Mas a tão so-
nhada independência gerou morte eterna 
para eles e todos os seus descendentes. A 
meta de felicidade, tornou-se a pior das 
tragédias.  
 Fomos criados para encontrar 
sentido e significado somente em Deus. 
Toda tentativa humana de dar seu grito 
de independência é, na verdade, um grito 
de derrota. Paulo escrevendo aos Roma-
nos no capítulo 1 ensina que o homem, 
mesmo tendo o conhecimento de Deus, 
não o glorifica como Deus o que o torna 
fútil em seu modo de pensar – queren-
do ser sábio, torna-se louco. A busca pela 
felicidade à parte de Deus faz o homem 
tornar-se escravo de si mesmo e da natu-
reza corrupta de seu coração.

 Ser cristão é tornar-se dependen-
te de Deus. Adão e Eva só precisavam 
confiar na palavra e no julgamento do 
Senhor – eles precisavam ter fé no sen-
tido que Deus havia conferido as coisas 
criadas. Em vez disso, eles confiaram em 
sua própria razão, na sua capacidade de 
discernir entre o bem e o mal, não cren-
do na Palavra de Deus. Toda vez que des-
prezamos as Escrituras como regra de fé 
e prática estamos sujeitos a todo tipo de 
subjetividades e interferências no nosso 
modo de viver.
 Se você quer ser feliz, volte-se ao 
Criador. Independência e autossuficiên-
cia não podem dar ao homem qualquer 
tipo de alegria e sentido. Como bem 
pontuou o reformador João Calvino: “... 
é necessário que busquemos felicidade fora 
de nós mesmos. O supremo bem humano, 
portanto, se acha simplesmente na união 
com Deus. Nós o alcançamos quando leva-
mos em conta a conformidade com sua se-
melhança”. Não somos autossuficientes.  
Só encontramos sentido e alegria verda-
deira ao depender de Deus e confiar em 
sua Palavra.

 

 



“Mas tenham cuidado para que essa liberda-
de de vocês não venha, de algum modo, a ser 
tropeço para os fracos”.

- Prelúdio: Instrumental ao Piano
I. Palavra de Abertura e Convite à adoração
II. Cântico de Louvor: “Deus, Somente Deus”
III. Oração de Louvor e adoração 
      (escolha um da família para orar)
IV. Leitura Bíblica: Salmo 15
V. Hino: “Um Hino Ao Senhor” nº 27, HNC
VI. Leitura Continuada das Escrituras: 
      Miquéias 7
VII. Momento de Confissão 
        (piano instrumental)
VIII. Oração Audível
IX. Salmo 24.1
     (adoração por meio dos dízimos e ofertas)
X. Cânticos de louvor e Adoração 
XI. Mensagem da Palavra de Deus (I Cor. 8)
XII. Hino: “A Excelência do Amor” nº 178 HNC
XIII. Oração Pastoral 
XIV. Benção Apostólica
XV. Instruções da semana

Mesmo neste tempo de isolamento social, a 
igreja está viva nos lares e continua sendo o cor-
po de Cristo, preservando o senso comunitário 
da fé e da comunhão e sua função missional.
Não vamos nos esquecer destes compromissos 
da semana.
1) Trabalhos Normais da igreja continuam 
suspensos:
Por decisão do conselho todos os trabalhos da 
igreja continuam suspensos até segunda or-
dem. As famílias devem manter fi rmes no Se-
nhor e participando dos cultos nos lares. 
2) Trabalhos Pastorais em tempo de Pandemia:
A Equipe Pastoral está trabalhando com os re-
cursos disponíveis:
a) Atendendo os membros da igreja e por te-
lefone e watts para aconselhamento particular 
e oração. 
b) Atendimento no Gabinete pastoral: Os 
pastores estão atendendo pela manhã no gabi-
nete pastoral, os membros devem agendar com 
a secretária.
c) Culto Doméstico: Todos os dias um dos 
pastores prepara o culto doméstico para as fa-
mílias realizarem em seus lares. Orientamos 
que seja feito sempre com toda a família, opor-
tunidade 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 con-
ta da Igreja no youtube, no endereço “tv ip dou-
rados”. 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 congregar-
mos em adoração e comunhão. “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: Louva-
mos a Deus pela fi delidade dos irmãos na entre-
ga dos dízimos e ofertas nestes tempos difíceis.

PROGRAMA DO CULTOCOMUNICAÇÃO AOS MEMBROS 

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

 - Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

26/04 - Andréia Cristina B. Cândido - 99652-7577
            - Júlia Fófano Macêdo
            - Solange Cristina M. de Oliveira - 99129-6161
27/04 - Leilane Renovato Albuquerque - 99612-3292
28/04 - Marcelo dos Santos - 99806-7694
29/04 - Rosa Maria Dolores Arnal - 99852-7287
            - Th aís d"Karla Santos Alencar - 99844-4658
30/04 - Crysthiany Lais M. d. A. Renovato - 98208-6857
           - Roseli Antônia Siqueira Vitro - 99625-5476
02/05 - Ester Roque de Oliveira - 99663-1084
            - Walter Oliveira Cavalcanti - 99327-1771

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)


