
  Esta pastoral 
visa convocar 

todos os pais de famílias, 
líderes de seus lares, e en-
corajá-los, à luz da Palavra 
de Deus, a pelejarem firmes 
pelos seus lares.

 A situação atual do mundo é a se-
guinte: Pandemia, isolamento social, aulas 
online, violência nas ruas, revoltas genera-
lizadas, informações de massa seleciona-
das, divisões nas ruas e nas famílias, inse-
gurança quanto ao amanhã, e medo.
 Como os líderes de família devem 
enfrentar esta situação do momento e cui-
dar de seus lares? 
 1. Tenha a Bíblia na mão e no co-
ração: Nossos olhos não podem desviar das 
Escrituras Sagradas neste tempo. O Evan-
gelho é a única esperança para a família e 
os princípios da Palavra de Deus precisam 
estar presentes em nossos corações. Não há 
outro antídoto para as ideologias do ódio 
que afrontam as nossas famílias cristãs a 
não ser os valores sagrados do Cristianis-
mo e todos eles se encontram nas Escritu-
ras para a orientarmos as nossas famílias. 
Nela também está a graça do Evangelho e 
da Vida Eterna, sem a qual a vida é deses-
peradora;
 2. Reúna sua família para o culto: 
O líder do lar é também o sacerdote da famí-
lia. É ele quem deve reunir a sua família de 
forma amorosa e santa para o culto a Deus. 

Como os cultos estão sendo transmitidos da 
Igreja e as famílias cultuando nos lares, o 
líder deve ser o ministro dentro do seu lar. 
Ajudando na ordem e reverencia do culto 
a Deus. Ajudando os membros da família a 
acompanharem os cultos e louvar ao Senhor. 
Também conduzir os cultos nos lares.
 3. Ore por sua família: O Líder 
do lar tem o dever de orar por sua casa e a 
esposa é uma grande parceira nesta tarefa. 
A oração é o nosso canal de comunicação 
com Deus, um meio de graça para nutrir 
a alma de uma família cristã. Através da 
oração nós colocamos diante de Deus as 
nossas necessidades, dores, preocupações, 
ações de graça e nos aproximamos do tro-
no da graça de Deus. Ore pela sua família 
como o sacerdote do lar.
 4. Mantenha seu coração firmado 
em Deus: Os pais e líderes também são hu-
manos. Com suas dúvidas, fraquezas e li-
mitações. Precisa firmar em Deus o seu co-
ração. Como o exemplo do salmista: “Não 
se atemoriza de más notícias; o seu coração 
é firme, confiante no Senhor” (Sl.112:7). E 
mais, “Firme está o meu coração, ó Deus, o 
meu coração está firme; cantarei e entoarei 
louvores” (Sl.57:7).
 Tenho orado pelos líderes de nos-
sas famílias para que Deus os sustente fir-
mes! Em breve este temporal passará, Deus 
está no controle de todas as coisas.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja
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UMA PALAVRA PASTORAL AOS LÍDERES DOS LARES
“Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, 

vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa” (Ne.4:14)



  Sinceramente, não sou 
nem um pouco entusias-

ta da ideia de “uma nova huma-
nidade” após a pandemia. Creio 
apenas em pequenas mudanças, 
pontuais e muito mais “estéticas” 
que essenciais. E tenho minhas 

razões para isso. Ironicamente, nesta semana rece-
bi um vídeo que um amigo meu (não cristão) en-
viou de uma reportagem de 2009 relatando a epi-
demia da “gripe aviária” e suas consequências. Se 
você trocar a palavra “H1N1” por “Corona vírus” 
os prognósticos eram os mesmos em relação à edu-
cação, relações familiares, hábitos de higiene e por 
aí vai. Nenhuma das previsões se concretizou. Por 
outro lado, não podemos minimizar que os tempos 
são difíceis e a exigência de novos hábitos mexem 
com a vida da gente. O confinamento é ruim para 
todos, porém, creio que a impaciência de jovens e 
adolescentes agrava a situação. O lado bom é que 
podemos aproveitar esse período para de fato cres-
cermos como cristãos. Quero fazer um alerta e dar 
algumas dicas de auxílio ao crescimento espiritual 
especialmente aos jovens e adolescentes.
 O primeiro alerta é contra a pornografia. 
O isolamento, a solidão e a [falsa] sensação do ano-
nimato podem levar a pessoa a pular nesse poço 
sem fundo (e não estou falando só de homens!). A 
diabólica indústria pornográfica sabe disso muito 
bem: em muitos países ela liberou acesso gratuito 
de seu conteúdo para “ajudar” as pessoas durante a 
quarentena. Obviamente o que está por trás disso é 
a mesma lógica que acompanha a “cortesia” de um 
traficante: eu te ofereço a primeira dose gratuita e 
depois de viciado você se torna um cliente. Os fi-
lhos das trevas são de fato muito inteligentes.
 Mas, como eu disse anteriormente, po-
demos crescer. Aproveite esse tempo para se “des-
conectar” e conversar. Talvez seja a oportunidade 
para uma conversa franca com seus pais sobre um 
assunto delicado, mas que não pode ser evitado. 
Talvez seja o momento de pedir perdão, tratar fe-
ridas não cicatrizadas e se aliviar de um peso que 
carrega nas costas há anos.

 Aproveite para orar mais. Não apenas as 
orações de clamor por misericórdia divina para 
nos livrar dessa pandemia. Essas também devem 
ser feitas. Mas, que tal criar o hábito constante da 
oração. Já pensou em se lançar um desafio de, ao 
acordar, só ler as mensagens no celular depois de 
orar? Agradeça pelas coisas simples: o pão com 
manteiga, o cheiro do café, o cobertor e a meia fu-
rada que você está usando para aliviar o frio. Ouça 
a canção “Falar com Deus” do grupo Novo Tom. 
Veja que trecho bonito: “Na oração encontro calma 
/ Na oração encontro paz / Orar a Deus faz bem à 
alma / Falar com Deus me satisfaz”. Leia o livro dos 
Salmos orando e veja a diferença para sua vida. 
 Aproveite para “fazer o bem”. Tem mui-
ta gente que será afetada mais severamente nesta 
pandemia. Alguns membros em nossas comunida-
des estão em situações muito difíceis e eles preci-
sam de nossas ações significativas nesse momento. 
Se você é jovem e saudável, faça uma lista de pes-
soas que você conhece que não sejam nem jovens 
e nem saudáveis. Ligue pra elas, escreva um e-mail 
ou faça uma ligação de vídeo. Tenta ajudá-las, ten-
tando manter o máximo da distância social reque-
rida. Nossa junta diaconal acaba de lançar uma 
campanha para arrecadação de alimentos para a 
cesta básica. Que tal ajudá-los? 
 Nesses dias e semanas de quarentena, 
cada um de nós será tentado a buscar nosso pró-
prio prazer em isolamento, ao invés de buscar o 
nosso próprio bem e o bem dos que estão à nossa 
volta. Nós seremos transformados por aquilo que 
escolhemos. Sabe por que não acredito “num mun-
do melhor” pós pandemia? Por que todos correrão 
desesperadamente para saciar sua alma com seu 
ídolo: um cassino, um prostíbulo, um motel, uma 
festa. Sabe por que acredito em crentes melhores 
depois da pandemia? Porque se eles se alimenta-
rem de Cristo durante a quarentena sairão mais 
fortes quanto tudo isso tiver passado. 
Pense Nisso!

Pr. Wanderson. 

PALAVRA PASTORAL:  REV.  WANDERSON
Você Já Pensou no Pós Pandemia?



  Neste ano, parece que 
tudo está muito dife-

rente. E vocês, crianças e juniores, 
o que me dizem? Vamos imaginar 
que estaríamos em uma reunião 
da UCP ou da UPJ, e assim, mui-
tos responderiam: não estamos 

indo à escola, tudo é pela internet, ou para alguns, 
as atividades são feitas todas em casa. Meus pais 
estão me ajudando nas tarefas. Tudo isso tem sido 
muito cansativo. Não dá para jogar bola, e muito 
menos ir à igreja. Quando saímos, temos que usar 
máscaras. Muitos diriam: eu estou cansado de tudo 
isso. E acho que meus pais também. E ainda: “não 
deu para comemorar meu aniversário do jeito que 
eu gostaria”. Para muitas crianças e pré-adolescen-
tes, os dias parecem um pouco sem graça. 
 O que podemos dizer a vocês, crianças 
e juniores, é que são dias difíceis, pois precisamos 
tomar cuidado conosco e com os outros. A pande-
mia ainda não terminou, e por isso fi car em casa, 
usar máscaras, lavar as nossas mãos com frequên-
cia, são importantes para nos proteger e também às 
pessoas que amamos. 
 A Bíblia tem várias histórias de crianças 
que passaram por momentos difíceis, como Moi-
sés, que foi colocado em um cesto e levado a um rio 
para fugir da perseguição do faraó. Temos também 
a história de  rei menino Joás, cuja tia protegeu para 
não ser morto, e com a ajuda do sacerdote Joiada, foi 
conduzido ao trono. O próprio menino Jesus, quan-
do criança, foi perseguido por Herodes, e por isso, 
Deus ordenou que seus pais fugissem para o Egito. 
 Mesmo em tempo de pandemia, Deus 
cuida de cada criança e de cada pré-adolescente. 
Foi assim com Josias, cujo pai e avô não deram bom 
exemplo. Mas Josias fez diferente. Ainda criança, 
com 8 anos de idade, ao assumir o trono do reino 
de Judá, tornou-se um rei obediente à Deus. Com 
Josias, o povo de Judá abandonou a idolatria, e o 

rei fez várias reformas. Por meio de Josias, a Palavra 
de Deus, o livro da Lei, foi achado e passou a ser lido 
e obedecido em todo o reino. A Bíblia diz que Josias 
fez o que era correto diante de Deus. 
 Não podemos esquecer nunca que Deus 
sempre está conosco. Todos os dias da nossa vida, 
em momentos bons e em momentos difíceis. E 
como o rei Josias, que nasceu em uma época que 
as pessoas estavam longe de Deus, essa criança, 
que depois cresceu e tornou-se adulto, conduziu o 
seu povo na adoração verdadeira ao único Deus. 
Ele teve momentos difíceis também, mas Deus deu 
forças para enfrentar os seus desafi os.
 A vocês, crianças e juniores. Esse é um 
momento para aproveitarmos muito a nossa famí-
lia. Brincar com seus pais. Fazer o culto doméstico 
em família. Ler a Bíblia em família. Orar a Deus, 
pedindo e também agradecendo. Sim, estamos 
com muitas saudades de vocês. Mas, aproveitem 
esses momentos em casa, para ajudar, brincar, orar, 
cantar e curtir a sua família.
 Aos pais, aproveitem esses momentos 
com seus fi lhos. Sei que muitas vezes fi camos can-
sados e preocupados com tantas notícias tristes, e 
que nos desanimam. Mas o momento também é 
de fortalecer o culto doméstico, fazer brincadeiras 
que estavam esquecidas, contar histórias, cantar 
com seus fi lhos, assistir com eles um desenho ou 
um fi lme juntos, fazer as refeições em família, e 
estreitar seus laços. Mesmo em tempos de crise, 
existem oportunidades.
 Nossa oração é que nos vejamos em bre-
ve. Sim, estamos com saudades de todos vocês. 
Da UCP. Da UPJ. Mas isto passará. E que sejam 
momentos para fortalecer a nossa fé em Deus, que 
cuida de cada criança e de cada pré-adolescente e 
de cada família. E assim, nos veremos em breve to-
dos juntos nos sábados à tarde em nossa igreja, se 
Deus assim permitir. 

Presbítero Rogério Dias Renovato

PALAVRA PASTORAL: PRESB. ROGÉRIO
O cuidado de Deus para conosco! 

Mensagem às crianças e aos juniores (pré-adolescentes)

@ipdourados

AV. MARCELINO PIRES, 2233 - CENTRO
DOURADOS-MS CEP- 79.800-006

SECRETARIA@IPBDOURADOS.COM.BR

WWW.IPBDOURADOS.ORG.BR(67) 3421-0381
(67) 99978-8048

Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta 
e um anos em Jerusalém 2. Cr. 34.1



Culto de Louvor ao nosso Deus

Culto dirigido da igreja, via internet (coronavírus)

“Firme está o meu coração, ó Deus, 
o meu coração está firme...” (Mt.16:18)

- Prelúdio: Instrumental
1. Cântico de Louvor (MM)
2. Palavra de abertura
    (culto com participação dos lares)
3. Oração de Louvor e adoração 
4. Leitura: Is.6 (juntos)
5. Hino: “Louvor” nº14, HNC
6. Leitura: Luc.22:14-23 (Lembrar da Ceia do     
    Senhor - orientações a igreja)
7. Oração de confissão de pecados
8. Gratidão pelo perdão: Leitura: Jo.3:16 (todos)
9. 02 Cânticos de louvor e Adoração 
10. Mensagem da Palavra de Deus 
      (Rev. Marcos Martins)
11. Hino: “Alvo mais que a neve” nº269, HNC
12. Oração Pastoral - (intercessão pedindo a 
misericórdia de Deus)
13. Benção Apostólica
14. Instruções da semana

1) Trabalhos Pastorais:
A Equipe Pastoral está trabalhando com os recursos 
disponíveis:
a) Atendimento aos membros na igreja: por te-
lefone e whats e no gabinete pastoral, com horário 
marcado na secretaria da igreja;
b) Culto Doméstico: Todos os dias um dos pasto-
res prepara o culto doméstico para as famílias reali-
zarem em seus lares. 
c) Transmissão dos Cultos: Os pastores, ofi ciais da 
Igreja e irmãos da música e da mídia estão juntos na 
tarefa de transmitir dos cultos on-line. 
- Domingo as 9h estamos transmitindo um culto 
matinal e às 19h o culto matutino. 
- Quarta-feira, às 19h30m o estudo Bíblico. 
2) Grupos familiares: Na segunda-feira, conforme 
aviso e instruções no boletim;
3) Como entregar os Dízimos e ofertas: Orientamos 
os irmãos à fi delidade ao Senhor nos dízimos e ofertas 
nestes tempos difíceis. Você pode entregar os seus dí-
zimos e ofertas na secretaria da Igreja das 08h às 12h, 
ou pode fazer mediante depósito bancário online nas 
seguintes contas que constam neste boletim.

PROGRAMA DO CULTOCOMUNICAÇÃO DO CONSELHO

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

 - Sl. 90.2

A junta diaconal solicita, a quem tiver condições, 
que colabore doando cestas básicas para que 
famílias e/ou instituições com difi culdades neste 
tempo de pandemia possam ser atendidas. Sua 
colaboração será se suma importância para muitos. 
A doação poderá ser entregue na Secretaria da 
Igreja, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. 

O Pr. Ildemar convoca o Conselho da Igreja, para 
uma reunião, que ocorrerá nesta terça-feira, dia  
09/06, às 18h, no salão social da igreja. 

Resoluções da junta diaconal em reunião 
ocorrida no dia 02/06/2020: 
a)Iniciar campanha de arrecadação de cestas 
básicas para famílias carentes e/ou instituições 
com difi culdades; 
b)Suspender no mês de setembro repasses 
mensais ao Lar Ebenezer e antes desta data a 
junta diaconal irá visitar o Lar para informar 
sobre a decisão; 
c)Reforça-se a necessidade dos diáconos fi carem 
atentos às necessidades dos irmãos da igreja e 
dar apoio aos mesmos, seja de ordem material 
ou espiritual; 
d)Permanecem suspensas visitas à Casa de 
Recuperação Novo Olhar, mas as cestas básicas 
continuarão sendo fornecidas; 
e)Registra-se gratidão aos diáconos da 
Congregação Vista Alegre por participarem das 
escalas de plantão na igreja IPB; 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

COMUNICAÇÕES DA JUNTA DIACONAL

CAMPANHA DE CESTAS BÁSICAS

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO

07/06 - Mateus Arino dos Santos - 98197-0151
     - Rodrigo Aparecido Vieira - 99214-8234

08/06 - Ana Julia de Souza Carvalho - 3424-1353
  - Suelen da Silva Cavalvante - 99659-2517
  - Simone Heringer de Souza Ribeiro

09/06 - Adenir Cardoso Aram - 99927-0414
- Maria Creuzalide Martins - 99963-3353

10/06 - Débora M. Arruda Martins - 99217-6677
  - Mariana Marques Espíndola
  - Vitor Assumpção Azambuja - 98153-6624

11/06 - Ana Julia Dantas Meichtryf
  - Fabiana Aparecida Mesa Galvão - 99808-0403
  - Valdeilton Trindade - 99946-1027

13/06  - Antônia Regina A. Anastácio da Silva - 9862-3731
- Isabel Vera Cardozo - 99629-8268
- Marco Antônio R. Santana - 99650-8210 

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)


