
Dia 04 de maio morreu o ator e 
diretor Flavio Migliaccio. Foi en-

contrado morto, em seu sítio em Rio Bonito, no 
interior do Rio de Janeiro. Ele tirou a própria 
vida. Flavio deixou uma carta onde expôs toda 
sua tristeza e frustração com as pessoas. Flávio 
perdeu as esperanças. Ele confi ou nas pesso-
as, escondeu nelas todos os seus depósitos e se 
decepcionou. Para ele foi algo muito forte. Tão 
forte que o fez optar pelo suicídio aos 85 anos 
de idade.
 Em sua carta de despedida ele diz: "Me 
desculpem, mas não deu mais. A velhice neste 
país é o caos como tudo aqui. A humanidade não 
deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos 
jogados fora num país como este. E com esse tipo 
de gente que acabei encontrando. Cuidem das 
crianças de hoje! Flávio"
 Flávio era declaradamente ateu e, 
como tal, não tinha onde ancorar suas esperan-
ças. A humanidade, seu então porto, não lhe 
deu a segurança esperada. A frustração arreba-
tou seu coração e estraçalhou suas expectativas. 
A velhice veio e com ela, a dura realidade do 
desprezo e esquecimento que os idosos infeliz-
mente sofrem em nosso país. Seu apelo fi nal é 
para que as crianças sejam devidamente cuida-
das – talvez, no sentido de orientá-las a serem 
mais amáveis com os idosos e não os desprezar.
 A desesperança de Flávio é a mesma 
de todos aqueles que colocam sua confi ança em 
qualquer outro ser, senão no Senhor Jesus Cristo. 
Quando o profeta Jeremias fala em nome de Deus 
que “maldito é o homem que confi a no homem” (Jr 
17.5), sua advertência é exatamente para o fato de 
não depositar suas esperanças em seres humanos 

falhos e inconstantes. O homem só encontra sa-
tisfação plena, consolo de suas afl ições e socorro 
em suas tribulações quando tem o Senhor Jesus 
por seu porto seguro. Os Salmos estão cheios de 
declarações de confi ança e esperança no Senhor:

“O SENHOR é a minha luz e a minha sal-
vação; de quem terei medo? O SENHOR é a forta-
leza da minha vida; a quem temerei”? Salmo 27.1

“Esperei confi antemente pelo SENHOR; 
ele se inclinou para mim e me ouviu quando cla-
mei por socorro”. Salmos 40.1

“Somente em Deus, ó minha alma, espe-
ra silenciosa; dele vem a minha salvação. Só ele é 
a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto 
refúgio; não serei muito abalado”. Salmos 62.1,2.
 O suicídio de Flávio Migliaccio é para 
se lamentar. O Brasil perde um grande artista. 
Mas, ela também nos leva a uma pertinente re-
fl exão: Onde depositamos nossa esperança? Há 
tantas pessoas depositando suas esperanças em 
governos humanos e se frustrando... Há tantas 
pessoas confi ando em seus recursos fi nanceiros 
e se frustrando... Há tantas pessoas confi ando 
em amizades e se frustrando... Em quem e em 
que você confi a e deposita suas esperanças?
 Confi e no Senhor Jesus. Somente Ele 
é a verdadeira esperança. O apóstolo Paulo diz:
“Ora, é para esse fi m que labutamos e nos esfor-
çamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa 
esperança no Deus vivo” (1Timóteo 4.10).
 Que o Senhor tenha misericórdia e con-
sole os enlutados deste tempo. Todos eles - os que 
tem esperança, e aqueles que não a tem. Ainda.

(Este texto foi publicado pelo Rev. Ludgero 
Moraes em suas redes sociais, 
por ocasião da morte do ator)
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BENDITO O HOMEM QUE CONFIA NO SENHOR



  E stamos com-
p l e t a n d o 

dois meses de suspensão 
das atividades coletivas da 
igreja: Escola Dominical, 
Culto de Adoração, Gru-

pos familiares, Reunião de Oração, entre 
tantas outras que poderíamos começar a 
questionar: “estamos sendo Igreja nestes 
tempos de pandemia?” Deixar todas es-
tas atividades nos torna menos igreja? 
Certamente que não. O que, então, nos 
caracteriza como igreja de Cristo?
 Para João Calvino, as marcas da 
igreja de Cristo são: a correta pregação 
da Palavra e a fiel administração dos sa-
cramentos. São pelo menos estas duas 
características que nos definem como 
igreja de Cristo. Primeiramente, não 
podemos jamais renunciar à correta in-
terpretação e exposição das Escrituras, a 
palavra que vem da parte de Deus, inspi-
rada pelo Espírito Santo e útil para toda 
nossa vida (2Tm3.16 e 2Pe 1.21). As de-
vocionais diárias para o culto doméstico, 
as transmissões na quarta e aos domin-
gos estabelecem a Igreja como “coluna e 
baluarte da verdade”.
 Em sua segunda marca, Calvino 
fala da correta administração dos sa-
cramentos. Muitos líderes “evangélicos” 
optaram por adaptar o ensino das Es-
crituras à nova realidade, ministrando 
a “Ceia e Batismo online”, uma violação 
do ensino de Jesus e dos apóstolos. Uma 

vez que somos privados da comunhão 
do corpo, somos privados também do 
sacramento da Ceia, e não podemos 
mudar a forma e essência daquilo que 
a Palavra ensina. O mesmo se aplica 
ao batismo: se o ministro e aquele que 
receberá o sinal não puderem estar no 
mesmo local, que seja adiado até ocasião 
oportuna.  Tempos de exceção revelam a 
firmeza doutrinaria das igrejas. Perma-
neçamos fiéis àquilo que a Palavra nos 
ensina.
 O autor aos hebreus nos diz para 
não deixarmos de “congregar-nos, como 
é costume de alguns; antes, façamos ad-
moestações e tanto mais quanto vedes que 
o Dia se aproxima” (Hb10.25). Aqui não 
estamos falando de mais uma marca da 
igreja, mas de uma consequência dela: 
para existir a fiel exposição da Palavra 
e aplicação dos sacramentos, é necessá-
rio que haja uma igreja da qual façamos 
parte, para admoestarmos e exortarmos 
uns aos outros. Mas quando não pode-
mos estar uns com os outros, devemos 
fazer todo o possível para estreitar os 
laços e nos aproximarmos, seja partici-
pando todos ao mesmo tempo dos cultos 
e estudos online da igreja a qual perten-
cemos, além de ligarmos, orarmos e nos 
importamos uns com os outros. Assim 
permanecemos a verdadeira igreja da 
Cristo aqui na terra, independentemen-
te das circunstâncias que enfrentemos.

PALAVRA PASTORAL:  REV.   GUSTAVO
Como Não Deixar De Ser Igreja Em Tempos De Pandemia?

“...casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.” (1Tm3.15)



 I mpérios inevita-
velmente chegam 

ao fim. Roma conquistou 
o mundo conhecido, mas 
acabou caindo em inva-
sões bárbaras. Cerca de 

mil anos depois, o Império Bizantino 
foi invadido por exércitos muçulmanos 
e sua capital, Bizâncio, foi renomeada 
Istambul. Hoje, alguns estão afirmando 
que podemos estar vivendo nos anos fi-
nais da hegemonia americana.
 Ao contrário dos reinos dos ho-
mens, no entanto, o reinado do grande 
rei divino é eterno. À parte da obra do 
Espírito Santo, os seres humanos não re-
conhecem a soberania de Deus; no en-
tanto, o trono do Senhor não depende 
da disposição de uma criatura rebelde 
de se curvar ao seu reinado. O salmista 
é claro na passagem - O teu reino é o de 
todos os séculos, e o teu domínio subsis-
te por todas as gerações (Sl 145: 13).
 O Salmo 145 também revela cla-
ramente que o reinado do Todo-Pode-
roso é universal. As escrituras normal-
mente falam do reino de Deus de duas 
maneiras. Primeiro, o reino de Deus 
pode se referir àquele reino em que Sua 
vontade é seguida de forma espontânea 
e com alegria. É isso que Jesus normal-
mente quer dizer quando se refere ao 
reino de Deus ou ao reino dos céus (Mt 
6: 9–10). Atualmente, este reino está em 
processo de manifestação ao mundo in-
teiro através do testemunho da igreja, e 

será consumado no retorno de Cristo. 
As Escrituras também falam do reino 
de Deus como aquele reino universal do 
Criador sobre Sua criação. Ao se referir 
ao reino dessa maneira, a Bíblia dei-
xa claro que Deus agora está reinando, 
mesmo quando Seu governo não é re-
conhecido. É nesse sentido que o Salmo 
145 se refere ao reino.
 O domínio universal de Deus 
sobre sua criação é notável por sua be-
neficência. Davi reconhece no salmo 
que o Senhor mostra sua bondade e mi-
sericórdia a todos, até os rebeldes, be-
nigno e misericordioso é o SENHOR, 
tardio em irar-se e de grande clemência. 
O SENHOR é bom para todos, e as suas 
ternas misericórdias permeiam todas as 
suas obras (vs. 8–9). Ele alimenta suas 
criaturas e até satisfaz muitos de seus 
desejos (vs. 15–16). Mas mesmo que Ele 
faça isso para o mundo inteiro, os cren-
tes desfrutam do privilégio especial de 
conhecer a salvação de Deus e ouça nos-
sas orações.
 Como o reino de Deus é eterno, 
podemos ter certeza de que Ele vence-
rá todos os seus e nossos inimigos. Ne-
nhum inimigo pode sobreviver a Ele, e 
nada fará com que seu trono caia. Por-
tanto, não devemos ter medo de que 
nosso serviço a Ele seja em vão. Ele 
nunca será destronado e, portanto, nun-
ca perderá a capacidade de recompensar 
seus servos fiéis. Isso deve motivar-nos 
a segui-Lo aonde quer que Ele leve.

PALAVRA PASTORAL:  REV.   EVANDRO
O Rei Eterno

" O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O SE-
NHOR é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras." (Sal. 145: 13).



3º. Domingo – Orarmos e contribuirmos
 com as missões

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

“Excelso é o Senhor, acima de todas as nações” 
(Sl.113:4)

- Prelúdio: Instrumental
- Cântico de Louvor (MM)
1. Palavra de abertura (culto com participação 
dos lares)
2. Oração de Louvor e adoração (escolha um da 
família para orar)
3. Leitura: Sl.113 (juntos)
4. Hino: “Glória e Coroação” nº 52, HNC
5. Leitura: Sl.112
6. Marcha dos Dízimos e ofertas missionárias 
(orientações a igreja)
7. Oração pelos Missionários
8. Batismo infantil: Suzana (filha dos irmãos 
Jefferson e Monique)
9. 02 Cânticos de louvor e Adoração 
10. Mensagem da Palavra de Deus (I Cor.10)
11. Hino: “A Conversão” nº334, HNC
11. Oração Pastoral - (intercessão pedindo a 
misericórdia de Deus)
12. Benção Apostólica
13. Instruções da semana

“Não tenho maior alegria do que esta,
a de saber que meus fi lhos andam na verdade” 

(III Jo.4)

 Caros irmãos, o Conselho de 
nossa igreja reunido quarta-feira, 13/05, 
tendo analisado os boletins epidemio-
lógicos de nossa Cidade e Estado, que 
apontam uma crescente contaminação 
da doença, e a declaração do início da 
“transmissão comunitária” do coronavi-
rus em nossa cidade, mesmo entendendo 
que os números não são tão alarmantes, 
resolveu manter os trabalhos presenciais 
da igreja suspensos, tanto na sede como 
nas Congregações da Vista Alegre e Caa-
rapó, até que a situação se normalize. 
 Entendeu também que a forma 
como a igreja está sendo assistida pas-
toralmente por seus cultos transmitidos 
online (quarta-feira, domingo de manhã 
e à noite), os cultos domésticos pelas fa-
mílias, a assistência pastoral no gabinete, 
os trabalhos da diconia e os trabalhos da 
secretaria e administração da igreja, tem 
sido satisfatório e que a igreja está sendo 
assistida e pastoreada. 
 Pede aos membros da igreja que 
mantenham sua esperança e fé fi rmes e 
fervorosas na palavra de Deus e que per-
severe em oração diante do trono da gra-
ça de Deus pelo fi m desta epidemia, por 
nossas autoridades e pelas pessoas que já 
foram afetadas em sua saúde e em suas 
economias. 

Deus abençoe a sua vida!

PROGRAMA DO CULTOAVISO DO CONSELHO

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

 - Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

NOVO CONTATO REV. WANDERSON

19/05 - Th ayná Cristina S. Andrade - 981504567
   - Vitor Bacchi de Faria Reis - 99971-4558

20/05 - Ana Carolina Lange da Silva - 99142-8469
21/05 - Vanessa de S. Dantas Meichtry - 99633-1791
22/05 - Claudete V. D. Vechia Cardoso - 99901-7384

  - Miguel Lazarini Ribeiro Cunha
   - Tiago Vargas Mantuani - 99857-5257

23/05 - Domingos A. de Sousa - 99972-1754
  - Reneval Araújo - 999243-3304

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)

Comunicamos que o Rev. Wanderson 
está com um novo telefone para contato, 
o numero atual é 9.9972-7441, era o an-
tigo contato do Rev. Werley. 


