
  “Naqueles dias, 
Ezequias (rei 

de Israel) adoeceu de uma 
enfermidade mortal; veio ter 
com ele o profeta Isaías, filho 
de Amós, e lhe disse: Assim diz 
o Senhor: Põe em ordem a sua 
casa, porque morrerás e não 

viverás” (2Reis.20:1).
 Você está preparado para enfrentar 
uma situação assim? Para deparar cara a cara 
com a morte?
 Mas devemos estar preparados. A 
morte está rondando a terra mais do que o 
normal estes dias de pandemia. Até esta data 
de 20 de maio de 2020 já morreram 318.789 
pessoas, em todo o mundo, com a CO-
VID-19. No Brasil já foram 18.859 mortes e 
no Mato Grosso do Sul 17 óbitos. 
 Seria bom estarmos todos prepa-
rados para a morte. Pois a Bíblia nos avisa 
“prepara-te, ó Israel para te encontrares com o 
teu Deus”, e nos informa que a morte passou 
“por todos os homens, pois todos pecaram”. A 
morte é universal, é para todos, e ninguém 
vai escapar.
 Sabemos que ela é uma inimiga inde-
sejada. Que não tem sentimento. Ela é cruel. 
Ela vai atrás de recém-nascidos, das crianças, 
dos jovens, dos adultos e dos idosos. Penetra 
nas favelas e nos condomínios, nos barracos 
e nas coberturas. Não tem onde se esconder 
dela. Não respeita ninguém, chefes de Esta-
do, atletas e cientistas, e nem moças bonitas 
escapam. E costuma chegar sem avisar. É 
melhor estarmos preparados, especialmente 
estes dias que ela está mais ativa na terra.
 Eleny Vassão fala das emoções das 
pessoas diante da morte e do morrer: 
 a) Seus Medos –  Medo que o pânico 

possa aumentar com a proximidade da mor-
te; medo da dor; medo de “deixar de existir”; 
Medo da sensação de sufocamento; medo de 
perder o controle; Medo de ser cremado ou 
enterrado estando ainda vivo; Medo de se 
tornar um inútil e de ser um fardo; Medo da 
separação; “por isso, nunca ficamos desanima-
dos, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o 
nosso espírito vai se renovando dia a dia; e essa 
pequena e passageira aflição que sofremos, vai 
nos trazer uma glória enorme e eterna, mui-
to maior do que o sofrimento. Porque nós não 
prestamos atenção nas coisas que se veem e sim 
nas que se não veem. Pois o que pode ser visto, 
dura um pouco, mas o que não pode ser visto 
dura para sempre” (2 Cor.4: 16-18).
 b) Suas culpas – Ele poderá sentir-
-se culpado, se apesar de ter sempre procu-
rado manter uma atitude positiva, e fé que 
seria curado, a cura não acontecer. Foi falta 
de fé? Será que é algum pecado que ainda não 
confessei? Uma retrospectiva da vida com al-
gumas lembranças que inquietam?
 c) Sua Solidão – Há um sentimento 
horrível, ao se ouvir da boca de seu médico, que 
não há mais cura para a sua doença. Jesus, dian-
te de sua morte iminente, passou pelas mesmas 
emoções: “Cheio de uma grande aflição, Jesus 
orava com mais força ainda. O seu suor era como 
gotas de sangue caindo no chão” (Lc.22:44).
 Não sei se algum de nós será chama-
do por Deus nessa pandemia. Mas a Bíblia 
nos manda estarmos preparados para en-
contrarmos com Cristo. Vamos nos preparar 
para quando Ele nos chamar estarmos pron-
tos, confiantes nele e na sua graça, “pois ne-
nhuma condenação há para os que estão em 
Cristo Jesus” (Rm.8:1)
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COMO VOCÊ ENFRENTARÁ A MORTE?



  O s seguidores de 
Jesus Cristo 

enfrentam muitas dificulda-
des neste mundo. Algumas 
delas são experiência comum 
de todos os homens; os cris-
tãos, contudo, são um povo 

escolhido, salvo e iluminado por Deus, e 
por isso devemos interpretar nossas vidas à 
luz do evangelho. Os não cristãos sustentam 
uma filosofia que se opõe à justiça de Deus 
e ao caminho de Cristo. Negam as verdadei-
ras causas e soluções para os problemas da 
humanidade. Assim, independentemente 
das variações e revisões, todas as teorias não 
cristãs falham em chegar à verdade sobre a 
nossa situação. Em vez de tomar conselhos 
a partir das dificuldades e dores de cabeça, 
eles se tornam amargos e endurecem seus 
corações contra a mensagem da salvação. 
E, em vez de capitular sob o calor da ira de 
Deus, juntam-se para lhe resistir. Mas a re-
belião aumenta seus problemas e causa es-
tragos em suas almas. Jesus Cristo nos sal-
va da amargura e da rebelião, e transforma 
nossas perspectivas e atitudes. De fato, ele 
nos apresenta a única perspectiva verdadei-
ra e as únicas atitudes adequadas. Ele nos 
faz homens e mulheres superiores. Aqueles 
que ainda estão obstruídos pela increduli-
dade e por más tradições hesitam dizer isso 
acerca dos seguidores de Cristo, mas se você 
se recusa a dizer que agora é superior ao seu 
antigo eu, significa que também alega que o 
evangelho é impotente e que as reivindica-
ções que ele faz sobre o poder de Cristo são 
fraudulentas. Mas se você admite que agora 
é superior, isto também deve significar que 
você se tornou superior aos não cristãos, já 
que eles não se beneficiaram da sabedoria 
e do poder de Deus. A lógica é inescapável, 

mas de praxe os teólogos não falam dessa 
maneira, pois a maioria continua escrava 
da falsa humildade e dos clichês religiosos. 
Somos superiores porque Jesus Cristo é su-
perior, e ele nos fez superiores nele por sua 
graça. É um dom de Deus ao seu povo.
 Os não cristãos estão fora de con-
tato com a realidade. Sua visão do mundo 
é pura fantasia, segundo a qual são pessoas 
boas e úteis, homens e mulheres podem li-
vrar a si mesmos da perversidade e da des-
truição e Deus não os punirá com fogo do 
inferno. Jesus Cristo nos mostra a verdade 
e a realidade. Revela-nos que Deus é justo e 
soberano, que a humanidade transgrediu o 
padrão divino e caiu em pecado, e que Cris-
to veio para nos salvar da ira que está para 
vir e que já agora está operando no mundo. 
Jesus nos mostra que, embora tenhamos um 
futuro glorioso nele, que embora o caminho 
dos justos brilhe cada vez mais, este mun-
do segue caído e corrompido, que ainda não 
somos aperfeiçoados e que o crescimento 
nas virtudes de Cristo envolve dificuldades 
duradouras nesta vida.
 Em si mesmas, as dificuldades não 
são agradáveis nem encorajadoras, mas Je-
sus Cristo nos capacita a enfrentá-las com 
alegria porque compreendemos que, quan-
do as abordamos à luz do evangelho, elas 
exercitam nossa paciência e aumentam nos-
sa resistência. Para isso significar alguma 
coisa, devemos entesourar as virtudes de 
Cristo mais que os confortos deste mundo. 
Devemos ter em mente as coisas de Deus 
mais que as coisas dos homens, e devemos 
ter um apetite semelhante ao dos anjos em 
vez do das feras.

Pense Nisso! 
Texto baseado no artigo de Vicent Cheung. 

PALAVRA PASTORAL:  REV.  WANDERSON
Alegria no Sofrimento

“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois 
vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a 

fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma”. (Tiago 1.2-4).



“Dou graças ao meu 
Deus por tudo que 

recordo de vós, fazendo sem-
pre, com alegria, súplicas por 
todos vós, em todas as minhas 
orações, pela vossa coopera-

ção no evangelho, desde o primeiro dia até 
agora.” (Filipenses 1.3-5)
 Paulo nos apresenta em sua carta 
aos filipenses o modo como devemos olhar 
para a igreja local: reconhecer a sua histó-
ria e orar pelo futuro. Com estes dois pilares 
perseveraremos em uma igreja sólida.
 Paulo inicia sua carta reconhecendo 
tudo aquilo que Deus já havia feito na igreja e 
as pessoas que Ele usara para o progresso do 
evangelho. O apóstolo deu graças “por tudo 
que recordava da igreja”: as lutas, os desafi os, 
as privações, a fé, a perseverança, cada situa-
ção vivida pelos membros e como tudo coope-
rou para o seu fortalecimento naquela cidade. 
Neste mês a IP Dourados completa seus 69 
anos de organização e muitos irmãos em Cris-
to se dedicaram a construí-la e perseveraram 
para que tivéssemos na cidade Dourados e re-
gião uma igreja sólida e bíblica. Devemos ser 
gratos por todos aqueles que deram suas vidas 
para servir a Deus em nossa igreja. Aqueles 
que passaram antes de nós devem ser lembra-
dos com saudade e gratidão a Deus.
 Por outro lado, a igreja não pode vi-
ver só de histórias, mas deve sempre mirar 
o futuro, pensando: que igreja deixaremos 
para nossos filhos? É muito triste ver como 

a igreja da Europa afastou-se das Escrituras 
e muitos edifícios, outrora usados para ado-
ração coletiva, acabaram se tornando mu-
seus e boates. O que nos conecta com o fu-
turo é a oração. Paulo orava pela igreja, para 
que ela perseverasse na cooperação pelo 
evangelho, para que o amor entre os irmãos 
aumentasse e eles crescessem no conheci-
mento de Cristo e tivessem uma vida cheia 
de boas obras. Uma igreja que ora é uma 
igreja que trabalha. Somente quando nos 
colocamos de joelhos clamando pelo auxílio 
divino, colocando as necessidades da igreja 
é que nos levantaremos para trabalhar pelo 
avanço do reino de Deus e fortalecimento 
do corpo.
 Assim, meus irmãos, precisamos 
recordar os atos de Deus por meio de todos 
aqueles que já passaram por nossa igreja 
sem nos esquecermos de, no presente, orar-
mos pelo fortalecimento de cada membro, 
de cada parte da igreja para que avancemos 
até o Dia de Cristo, certos de que, “aquele 
que começou boa obra em vós há de comple-
ta-la até ao Dia de Cristo Jesus”.
 Podemos ter certeza de que Ele ven-
cerá todos os seus e nossos inimigos. Ne-
nhum inimigo pode sobreviver a Ele, e nada 
fará com que seu trono caia. Portanto, não 
devemos ter medo de que nosso serviço a 
Ele seja em vão. Ele nunca será destronado 
e, portanto, nunca perderá a capacidade de 
recompensar seus servos fi éis. Isso deve mo-
tivar-nos a segui-Lo aonde quer que Ele leve.

PALAVRA PASTORAL:  REV.   GUSTAVO
Passado e Futuro:  Construindo Uma Igreja!
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Culto com transmissão on-line, com as 
famílias nos lares (Pandemia coronavírus)

“Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está en-
tronizado acima dos querubins; abale-se a terra” 

(Sl.99:1)

- Prelúdio: Instrumental

1. Palavra de abertura (culto com participação 
dos lares)
2. Cântico de Louvor (MM)
3. Oração de Louvor e adoração 
4. Leitura: Sl.134 (juntos)
5. Hino: “Amor perene” nº 88, HNC
6.Leitura: I Cron. 29:10-14 - Dízimos e ofertas 
(orientações a igreja)
7. Oração de gratidão a Deus e intercessão 
pelas famílias
8. 02 Cânticos de louvor e Adoração 
9. Mensagem da Palavra de Deus (I Cor.11:1-16)
11. Hino: “Belas palavras de vida” nº350, 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

ESCALAS DOS CULTOS

25/05 - Jairo Morais Pereira - (11) 99772-8638
26/05 - Clarice A. Coutinho de Rezende - 99941-6269

  - Gilberto Nelvo de Moura - 99996-5833
  - Ivo Antônio de Mello Nogueira - 99971-4717

            - Milton Antônio Alcantu - 3425-2239
28/05 - Emídio de Paula Bezerra Neto - 3490-1082

  - Jorge Emílio Arendt - 98174-8831
  - Pedro Teixeira de Oliveira - 3424-4092
  - Priscila Jorge Bispo - 99675-7124

29/05 - Dalva Braga de Almeida - 3422-1829
  - Fabiana Servignini Pegoraro - 98103-4716

30/05 -Ana Lucia Almeida Bezerra - 99971-6324
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)

Culto Manhã: Rev. Evandro
Culto Noite: Rev. Marcos Martins


