
  Esse Dia das Mães 
será muito dife-

rente, em tempos de coronavirus... 
não pode ir ver, se for não pode 
abraçar... falar de longe já é um 
grande privilégio. Vamos nos con-
tentar assim e vamos falar a elas as 

palavras mais sinceras e doces que elas expressam. 
 Mãe, minha mãe... como é delicado falar des-
ta fi gura tão ímpar que percorre os nossos sentimentos 
humanos, que recebemos como dádivas de Deus.
 Onde elas são referidas estão sempre na 
liturgia de suas funções. Acolhendo. Cuidando. 
Amando. Orando. Assim é a mãe da gente. 
 Os cuidados de mãe... é tudo diferen-
te.  Claro que estou me referindo a uma mãe que 
teme o Senhor, como o caso de Ana. Descrevendo 
os cuidados com seu fi lho Samuel, a Bíblia assim 
refere-se a ela: “Sua mãe lhe trazia uma túnica pe-
quena e, de ano em ano, lhe trazia quando, com 
seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual” – I 
Sam.2:19. Essa mãe havia pedido a Deus um fi lho 
e depois o devolveu ao Senhor.
 Fico olhando as mães em nossa igreja 
neste ir e vir com os fi lhos e no amor que lhes 
é dedicado. Um exemplo do que a Bíblia ensina 
sobre as mães crentes. 
 Hoje, pelo dia das mães, não podendo 
sequer lhes dar um abraço, mas queremos de uma 
forma bem amável de homenagear nossas queri-
das mamães, demonstrando-lhe nosso carinho e 
apreço. Claro que não devemos homenageá-las 
somente neste dia, mas, esse dia é especial de ho-
menagens a elas.

 As mães tem uma forma especial de ma-
nifestar seu carinho pelos seus fi lhos. Ana como 
mãe cuidadosa que era levava, todo ano, uma 
roupa nova para seu fi lho. Podemos imaginar o 
jovem Samuel ansioso pela chegada de sua mãe, 
pois sabia que algo especial o aguardava. 
 Na verdade, o carinho de mãe é insubs-
tituível para todo mundo. A mãe é sempre soli-
dária, amiga, companheira, conselheira, brava, 
compreensiva, calorosa, dócil, etc. É assim a mãe 
da gente. Mas é quem mais se preocupa com o 
bem-estar do fi lho, é quem ama sem restrições e 
sem reservas, é quem busca o fi lho e sofre com 
ele seus fracassos, suas dores, suas decepções. É 
também quem mais se alegra com suas vitórias, 
com suas conquistas.
 A Bíblia nos ensina outras virtudes das 
mães. O profeta Isaías nos diz: “Como   alguém a 
quem sua mãe consola” – Is.66.13. As mãos das 
mães são carinhosas e consoladoras, suas pa-
lavras são fonte de sabedoria, se elas temem ao 
Senhor. Todo fi lho um dia teve que recorrer ao 
consolo de uma mãe. Vemos na prática essa vir-
tude de nossas mães todos os dias.
 As lembranças mais gostosas e símbo-
lo de sinceridade e dedicação que temos são dos 
cuidados de nossas mães.

Mãe, minha mãe... deve ser um senti-
mento regado de boas recordações, de amor, de 
cuidados e a devida honra que lhes são atribuídas. 
 Parabéns a todas as nossas mães, e que 
Deus abençoe nossos lares e as mães da gente... 

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja
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  N o Salmo 53 
e n c o n t r a -

mos a seguinte afirmação: 
“Diz o insensato no seu 
coração não há Deus”. Ig-
norar Deus tem sido a ati-

tude tomada por muitas pessoas desde o 
princípio da humanidade na face da ter-
ra, ela estava presente nos dias que an-
tecederam ao dilúvio, depois do dilúvio 
na construção da torre de babel e assim 
vemos esse mal sempre presente na hu-
manidade.
        Ultimamente tem aumentado o 
número de pessoas que se intitulam por 
sábias e que zombam de Deus e da fé. 
Conforme o IBGE tem aumentado o nú-
mero de ateus no nosso País.
             Há algum tempo atrás, um 
cientista para zombar da fé, publicou 
que segundo as suas pesquisas a crença 
e a religiosidade é um tipo de vírus que 
é transmitido de uma mente para outra. 
Uma outra reportagem publicada na re-
vista Veja sobre o a grandiosidade do 
avanço científico declarou “Deus preci-
samos dele?”.
          No dia 12/10/2017 numa feira 
de livros em Frankfurt um homem que 
tem seus livros admirados por milhares 
de leitores fez uma declaração ao lançar 
um novo livro intitulado “Origem” nes-
te livro ele e questiona “Será que Deus 
sobreviverá à ciência?” e continua ques-
tionando “Será que o Deus que é crido 
agora sobreviverá daqui a cem anos?” ele 

declarou que a humanidade não precisa 
mais de Deus, segundo ele a humanida-
de hoje está preparada cientificamente 
para desenvolver uma nova ciência de 
forma coletiva com a ajuda de uma inte-
ligência artificial que suprirá a necessi-
dade de Deus que a religião oferece.
             Pense um pouco, eu e você pode-
mos dizer: Este homem é um maluco, e 
de fato ele é (Salmos 14:1), mas será que 
tudo isto não é um sinal de alerta? Será 
que estamos preocupados com os rumos 
que estão tomando as coisas?
 Este homem não disse algo sem 
sentido ele reflete o rumo que tem to-
mado grande parte da humanidade em 
todo o mundo. Olhemos os Estados 
Unidos e Europa. Na Inglaterra 75% 
dos britânicos com menos de 30 anos 
dizem não ter religião porque isso não 
é importante, a Europa hoje é pratica-
mente pagã. Grande parte dos crentes 
norte americanos dizem que a bíblia, o 
livro de mórmon e o alcorão contém as 
mesmas verdades. Nos nossos dias tem 
aumentado o número de crentes que não 
tem um compromisso verdadeiro com 
Deus. Precisamos ensinar as futuras ge-
rações a amar a Deus, a reconhece-lo em 
todos os nossos caminhos. 
             A igreja está sendo desafiada 
a se levantar e proclamar com ousadia 
a grandeza e a soberania de Deus sobre 
tudo e sobre todos. Pense nisto e seja 
comprometido com a fé que um dia foi 
dada aos santos.

PALAVRA PASTORAL:  REV.   FRANCISCO
A Ilusão Da Auto Suficiencia Humana



O Conselho da igreja Reunido dia 07 
de maio de 2020, atendendo o Decreto 
nº2.575, de 04 de maio de 2020, iniciou 
os preparativos para reabertura dos 
trabalhos da igreja, (possivelmente dia 
17/05) que será analisada em reunião na 
próxima semana, com tempo para:
a) Orientação dos membros (só pode 50 
participantes por culto);
b) Treinamento dos oficiais da igreja;
c) Treinamento da equipe de funcionários.
E passa a dar as seguintes orientações 
internas para os trabalhos coletivos da 
Igreja:
1. Os cultos coletivos presenciais serão: 
(o membro terá que optar por um dos 
cultos por semana):
- Quarta-feira às 19h30m
- Domingo às 9h ou às 19h
2. Os cultos serão realizados com 30% 
da capacidade do templo (50 pessoas 
por culto), respeitando um distancia-
mento de 2m entre as pessoas. Os ban-
cos serão marcados e os Diáconos orga-
nizarão a entrada e saída do templo e a 
acomodação dos participantes; 
3. Na Entrada do templo haverá álcool 
Gel 70% para a higiene das mãos e nos 
banheiros e pias terão também sabão e 
álcool para a higienização; 
4. O uso de máscara é obrigatório para 
todos os presentes (máscaras higieni-
zadas), cada membro deve vir com a sua 
máscara de casa;
5. Pessoas do Grupo de risco não deve-
rão participar dos cultos. 
XI. Recomenda-se que não frequente as 

reuniões, pessoas do grupo de risco tais 
como: 
a) idosos (maiores de 60 anos); 
b) gestantes, puérperas, crianças meno-
res de 5 (cinco) anos; 
c) portadores de doenças crônicas tais 
como:
 - Diabetes insulinodependentes; 
 - Insuficiência renal crônica classe IV e V;     
 - Síndromes pulmonares obstrutivas ou 
doença pulmonar (asma e bronquite); 
 - Portadores de imunodeficiências; 
 - Obesidade mórbida IMC > 40; 6. Cir-
rose ou insuficiência hepática; 
 - Insuficiência cardíaca. 
6. O contato físico permanece impe-
dido, e o Fluxo de entrada e saída do 
templo terá que ser orientado para não 
haver aproximação nem aglomeração;
7. Teremos a ministração dos sacra-
mentos, dentro das regras sanitárias es-
tabelecidas;
8. Após os cultos haverá higienização 
do local com os produtos indicados no 
decreto; 
9. Os cultos terão duração de 50m, e 
haverá a transmissão online;
10. Permanecem suspensos os demais 
trabalhos coletivos da Igreja, como 
grupos familiares e sociedades internas, 
podendo ser realizados apenas de forma 
remota.
11. Os Bebedouros estarão lacrados. 
 

Dourados, 07 de maio de 2020.________________
Conselho da Igreja

NORMATIVA INTERNA DO CONSELHO



- Prelúdio Musical 
I. Chamada a Adoração 
II. Cântico (MM)
III. Oração 
IV. Leitura Bíblica: 1 Co.13
V. Hino: “A Excêlencia do Amor” nº178 HNC
VI. Leitura Bíblica: Salmo 24
VII. Confissão de pecados 
VIII. Oração audível 
IX. Cânticos 
X. Mensagem 
XI. Hino: “A Certeza do Crente” nº105 HNC
XII. Oração Final e benção 
XIII. Comunicações da Semana

O conselho comunica aos membros as resolu-
ções de sua reunião do dia 07 de maio de 2020.
1. Concedeu transferência da irmã Ana Maria 
de Figueiredo para a IP de Itaporã, a pedido do 
conselho da referida igreja. 
2. Tomou conhecimentos dos decretos munici-
pais nº 2.575 de 04 de maio de 2020 e nº 2.583 
de 06 de maio de 2020, autorizando a reabertura 
dos trabalhos coletivos da igreja e estabelecendo 
normas sanitárias de  funcionamento. Registrou 
ofício do Rev. Ildemar à Prefeita sobre ajustes 
necessários ao decreto. O conselho decidiu não 
retornar os trabalhos para a próximo domingo 
e tomar as iniciativas cabíveis para a reabertura 
dos cultos presenciais após preparar a igreja e o 
ambiente para melhor segurança dos membros; 
Convoca nova reunião para a próxima quarta-
-feira, 13/05, para nova avaliação;
3. Recebe o Balancete da tesouraria referente ao 
mês de abril/2020, que expressa bom equilíbrio 
nas fi nanças da igreja, mediante cortes de des-
pesas feito pela administração da Igreja, e louva 
a Deus pela fi delidade dos membros na entrega 
zelosa de seus dízimos e ofertas;
4. Recebe, analisa e aprova parecer da Comissão 
Imobiliária da Igreja, referente aos aluguéis dos 
imóveis, com atendimento aos inquilinos ade-
quando à realidade de nosso tempo;
5. Registra o vencimento do mandato dos ofi -
ciais da Igreja em 03 de maio 2020, sendo os 
presbíteros Reneval Araújo e Eliberto Liebich, e 
dos Diáconos Alexandre Paiva, Aparecido Car-
doso, Edson Oliveira (Kapilé), Evaldo dos San-
tos e Jucemar Arnal (Cemar). Louvamos a Deus 
pela vida e trabalho destes queridos irmãos e 
aguardamos o retorno dos trabalhos para a re-
alização da Assembléia Extraordinária.
6. Recebe ofício da CE PRDO pedindo posicio-
namento dos conselhos e pastores sobre o pas-
torado da igreja em 2021. Inicia as tratativas do 
assunto com a Equipe Pastoral.
7. O Conselho registra com gratidão e louvor a 
Deus o fato de não haver nenhum membro ou 
familiares da igreja, até o momento, contamina-
do pelo coronavirus e mantem suas orientações 
e orações pela igreja. Orando também por nossa 
cidade e pela Pátria.

PROGRAMA DO CULTOCOMUNICAÇÃO AOS MEMBROS 

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

 - Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

10/05 - Crislene Gonçalves - 99971-2689
 - Flávia Kroth Nogueira - 99976-0161

11/05 - João Vitor Recco Soares - 98100-1706
12/05 - Rosicler Pereira - 99606-0431
13/05 - Paulo da Silva - 99243-6565
14/05 - Ana Beatriz Pedroso da Silva - 99800-3843
15/05 - Eulália Maria de Souza Lopes - 99976-2848

  - Levi Roque Ribeiro - 99909- 0027
16/05 - Rev. Ildemar de Oliveira Berbert

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)

Versículo para reflexão: “Estas coisas acon-
teceram com eles para servir de exemplo e 
foram escritas como advertência a nós, para 
quem o fim dos tempos tem chegado”. 

I Coríntios 10.11


