
 Interessante aprender o conceito Bí-
blico de coração. O coração é tratado 

na Bíblia como sendo o centro da personalidade 
humana. Cuide de seu coração nestes tempos de 
pandemia. Fortifi que o seu coração em Deus.
 Em seu livro de cosmovisão, “Dando 
nome aos Elefantes”, James Sire apresenta o eleva-
do conceito bíblico do coração. Ele alerta que os 
antigos judeus e os cristãos viam o coração como 
o âmago da personalidade humana. Onde acon-
tece a mais profunda percepção da realidade. Nas 
escrituras do AT a palavra hebraica “leb” e “le-
bab”, ocorre 855 vezes, não apenas para descrever 
o órgão físico do corpo humano, mas o “elemento 
central e defi nidor da pessoa humana”. Em suma, 
ele é visto como a sede da vida intelectual, afetiva, 
volitiva e religiosa de um ser humano. A persona-
lidade humana:

a) Intelectual – “Porque o Senhor dá 
sabedoria, e da sua boca vem a inteligência... 
porquanto a sabedoria entrará no teu coração” 
(Pv.2:6,10)

b) Afetivo – Deus diz a Moisés que seu 
irmão está vindo para encontra-lo, “e, vendo-te, 
se alegrará em seu coração” (Ex.4:14)

c) Volitivo – Davi orou: “Senhor, Deus 
de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva 
isto para sempre no intento dos pensamentos do 
coração de teu povo; e encaminha o seu coração 
para ti” (I Cr.29:18)
 No Novo Testamento permanece o prin-

cípio de que “o coração é o centro psíquico das afei-
ções humanas, a fonte da vida espiritual e a sede do 
intelecto e da vontade”:

a) Centro psíquico das afeições huma-
nas – Jesus diz aos seus discípulos, “não se turbe 
o vosso coração” (Jo.14:1), que é, não se perturbar 
na alma, seja qual for a situação a ser enfrentada;

b) Fonte da vida espiritual – Pedro diz 
a Simão o mágico, “Tu não tens parte nem sor-
te nesta palavra, porque o teu coração não é reto 
diante de Deus" (At.8:21). A integridade do co-
ração a Deus é o cerne da vida cristã. Ser fi el de 
coração, não apenas por uma mera obrigação;

c) Sede do intelecto – Porque, tendo co-
nhecido a Deus, não o glorifi caram como Deus, 
nem lhe renderam graças, antes, se tornaram nu-
los em seus próprios raciocínios, obscurecendo-
-se-lhes o coração  insensato” (Rm.1:21); Cora-
ções rebeldes e confusos.
 O nosso coração deve estar fi rme em 
Deus em todo o tempo. Dentro do coração que 
se passam as questões da vida. As angustias e as 
alegrias. As certezas e as dúvidas. As razões e as 
considerações. É por esta e outras razões que a 
Bíblia nos manda guardar o coração, e Deus pede 
do homem o coração. 
 Meus irmãos, vamos manter nossos co-
rações fi rmes em Deus nestes tempos de lutas e 
incertezas e amar a Deus de todo o nosso coração.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja
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PRESERVE FIRME O SEU CORAÇÃO
Em tempos de Pandemia

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, 
porque dele procedem as fontes da vida” Pv.4:23



  Nestes tempos 
de quarente-

na, à medida que o tempo 
passa, vamos perdendo 
nossa firmeza em manter 
nossas virtudes espiritu-
ais ativas. Com certeza, 
muitos de nós assumimos 

compromissos de leitura intensa da Bí-
blia, oração intensa e outros projetos que 
não conseguimos levar adiantes. Peço que 
você leia no livro de Josué o capítulo 14.-
15. E atente para a perseverança de Calebe 
para vencer três obstáculos que “derruba-
ram” os israelitas e podem nos derrubar. O 
texto é um relato do diálogo entre Calebe 
e Josué. Finalmente chegaram a Canaã e 
muitos ficaram para trás. É neste contexto, 
de liderança de Josué, de conquistas, que 
ocorre o capítulo 14 de Josué. Neste diá-
logo percebemos que a perseverança fez 
diferença na vida de Calebe. O texto apre-
senta 3 vezes esta expressão, “perseverei em 
seguir ao Senhor”, mas, Calebe perseverou 
diante do quê?
 Primeiramente Calebe perseverou 
diante da oposição dos irmãos (v.8) – “Mas 
meus irmãos que subiram comigo desespe-
raram o povo...”. Em momentos cruciais, 
dada nossa fragilidade, somos propensos 
a “largar tudo” e darmos ouvidos àqueles 
que nos cercam.  E o meu questionamen-
to a você é, qual a sua atitude quando os 
próprios membros da igreja se encontram 
desanimados. Talvez o isolamento abale a 
fé de alguns e o desânimo pode ser conta-
giante. Com Calebe foi diferente. Ele não 
deu ouvidos às palavras desanimadoras e 
permaneceu firme. 
 Em segundo lugar, Calebe en-
frentou o tempo. Havia 45 anos desde a 

promessa feita pelo Senhor a Moisés e a 
aparente demora de Deus, não abateu 
Calebe. Ele permaneceu o mesmo; con-
tinuou entusiasmado. Talvez a duração 
desta quarentena seja maior do que você 
esperava (espero que não seja 45 anos!), 
mas saiba que o Deus a quem você serve é 
imutável ao longo do tempo. Não deixe o 
calendário ser um instrumento de desâni-
mo espiritual. A Bíblia cita o exemplo de 
vários homens e mulheres que perseve-
ram durante muito mais tempo que uma 
quarentena: Isaque por um filho, Jacó por 
Rebeca, Ana por Samuel. Olhe para eles!
 Por fim, Calebe enfrentou os de-
safios da vida e ainda fez projetos para o 
futuro! “Agora, pois, dá-me este monte.”  
Seu pedido a Josué revela que ele não ti-
nha medo dos grandes desafios e que mui-
to menos ele se acomodava diante da vida. 
Ele e Josué eram os homens mais idosos, 
os únicos a saírem do Egito e entrarem 
em Canaã. Tinham presenciado diversos 
milagres e diversas dificuldades da cami-
nhada cristã. Poderiam reivindicar para 
si, uma velhice tranquila. Poderia ter exi-
gido uma terra mais fácil de conquistar, 
mas quis Hebron, Calebe é alguém que na 
velhice, aos 85 anos, se recusa a entender 
que não haja mais nada a ser feito. 
 Será que você ao olhar para os de-
safios da vida Cristã, seu discurso não tem 
sido: “Eu já fiz muito, agora é a vez dos Jo-
vens, dos outros”. Eu quero dizer a você que 
não. Na igreja do Senhor Jesus, nós sempre 
temos novos desafios. Não deixe a quaren-
tena desanimar você! Seja um “Calebe Es-
piritual”.
Pense Nisso!

PALAVRA PASTORAL:  REV.   WANDERSON
Obstáculos à Nossa Perseverança nas Virtudes Cristãs



PALAVRA PASTORAL:  REV.   EVANDRO
Persista com confiança

“Não abandoneis, portanto, a vossa confiança; ela tem grande galardão. Com efeito, 
tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus,

 alcanceis a promessa. ”(Heb. 10: 35–36 ).

 C o n f r o n t a -
do com a 

possibilidade real de 
apostasia entre os que 
professam fé em Cristo, 
o autor de Hebreus es-
creveu àqueles irmãos 
uma carta para incenti-
vá-los a perseverar em 

sua fé. Esses irmãos ficaram tão pertur-
bados com a perseguição, pela razão de 
fazerem parte da comunidade cristã que 
eles queriam voltar à antiga aliança, onde 
pesavam eles, que poderiam desfrutar de 
segurança física e segurança espiritual.
 O problema era que muitos des-
ses irmãos que eram descendentes dos 
hebreus haviam esquecido que a re-
compensa eterna era superior e durável 
(10:34). Eles haviam esquecido que Jesus 
era superior aos anjos e a Moisés (1: 1–3: 
6). Eles haviam esquecido que Ele era o 
grande Sumo Sacerdote da ordem maior 
de Melquisedeque (cap. 7), cujo sacrifício 
acabou com os sacrifícios ineficazes da 
antiga aliança (9: 1-10: 18).
 No entanto, as coisas nem sempre 
foram assim para eles. O autor os lembra 
em 10: 32–34 de como eles se compor-
taram quando professaram a Cristo. O 
amor deles um pelo outro e a perseveran-
ça em meio a perseguição demonstraram 
que alguns, se não todos, tinham fé ver-
dadeira e podiam voltar à confiança em 
Cristo.
 Na passagem de hoje, o autor lem-
bra seus leitores que eles devem manter 

sua confiança original. Ele diz a eles para 
não abandonar porque tem uma grande 
recompensa (v. 35). À luz do sofrimen-
to que muitos já sofreram por causa de 
Cristo, abandonar a confiança nEle não 
faria nenhum sentido. Seria voltar contra 
o único que pode dar acesso à presença 
de Deus (João 14: 6). Seria afastar-se da-
quele que renovará todas as coisas (Rom. 
8:21). Seria afastar-se daquele que conce-
de ao Seu povo que governe e reine com 
Ele (Ap 20: 4).
 Se abandonarmos essa confiança, 
também abandonaremos nossa recom-
pensa. Nós que confessamos a Cristo pre-
cisamos de perseverança para receber to-
das as Suas promessas (Hb 10:36), porque 
somente aqueles de nós que mantivermos 
nossas confissões até o fim, teremos a 
conservação da alma (vs. 38–39). Os co-
mentaristas concordam que essa perse-
verança se baseia na firme determinação 
do coração e da mente que resultam da 
confiança em Cristo. Os problemas da 
vida nos afastarão de Cristo se tivermos 
confiança em nossas próprias habilidades 
para sermos fiéis e não em Sua fidelidade.
 Temos visto a importância dos 
meios que Deus usa para nos manter na 
fé. No entanto, por mais que recebamos 
a ordem de perseverar, nossa confiança 
não deve estar em nossas próprias habi-
lidades, mas em Cristo. Ore para que o 
Senhor o ajude a tirar os olhos de si mes-
mo e colocá-los em Cristo enquanto per-
severa na fé.



1º. Domingo de maio
Culto nos lares, transmitido da igreja, via 
internet (coronavírus)
“Àquele que nos ama, e, com o seu sangue, 
nos libertou dos nossos pecados” (Ap.1:5)

- 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.138 (juntos)
4. Hino: “Linda Melodia” n.104, HNC
5. Leitura Continuada das Escrituras: Mi-
quéias. 7:8-20
6. Marcha dos Dízimos e ofertas missioná-
rias (orientações a igreja)
7. Oração de gratidão a Deus
8. Leitura: I Cor.11:23-34 (Instruções da 
Ceia do Senhor) 
9. 02 Cânticos de louvor e Adoração 
10. Mensagem da Palavra de Deus (I Cor.9)
11. Hino: “Igreja Militante” n.300, HNC
11. Oração Pastoral - (intercessão pedindo 
a misericórdia de Deus)
12. Benção Apostólica
13. 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 WhatsApp para aconselhamento par-
ticular 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

03/05 - Deborah Priscila Mattoso - (95) 98123-7662
            - Pedro Gabriel Castilho Corona - 9804-7735
             - Raíssa Barbosa da Silva - 98187-7179
             - Th iago Evanil Sales e Sousa - 99693-2126
04/05 - Edimar Carneiro de Oliveira - 99989-9259
05/05 - Fernando Massahiro Okada - 98406-8026
07/05 - Daniela Carvalho Alencar - 99974-4545
            - Larissa G.  N.  M. de Araújo Soares - 98112-7959
            - Wandernei Wolf - 99996-4956
08/05 - Elisa Neimaier Meichtry Pietramale
09/05 - Th iago Vieira Brito - 98163-5440

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)


