
  A Bíblia nos coloca 
diante da realidade 

da vida. E aqui, debaixo do céu, 
nós estamos sujeitos ao tempo. 
“Há tempo para todo propósito...”.
Precisamos entender o tempo 
que estamos vivendo marcado 
pelo isolamento social por cau-

sa da pandemia do coronavirus e num momen-
to que ele se alastra em grande escala em nossa 
cidade de Dourados e região. Temos irmãos da 
igreja afetados pela doença.
 Neste tempo a vida está correndo em 
ritmo diferente. Neste caso devemos tomar al-
guns cuidados:
1.Tome os cuidados com a saúde física: 
 Escrevendo a Timóteo, Paulo orienta 
assim: “Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 
Continua nestes deveres; porque fazendo assim, 
salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes” 
(I Tm.4:16). Cuidar de si mesmo é uma ordem 
Bíblica. Está incluída nas razões anexas ao sexto 
mandamento, “não matarás”, que é cuidar de si 
mesmo e preservar a vida como dom de Deus, 
tanto a nossa como a do nosso próximo. Cuidar 
da saúde física neste tempo de isolamento é um 
dever de toda a família. Seguir as normas sanitá-
rias para evitar a contaminação, zelar para man-
ter uma dieta saudável, fazer algum exercício 
físico e não abusar de medicamentos paliativos.
2.Tome os cuidados com a sua saúde mental:  
 Veja o ensino bíblico sobre os cuida-
dos com a nossa mente, “Finalmente irmãos, 
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, 
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é 
amável, tudo que é de boa fama, se alguma 
virtude há e se algum louvor existe, seja isso o 
que ocupe o vosso pensamento” (Fp.4:8). Nossa 
mente tem sido bombardeada por uma mídia 
ávida por notícias sensacionalistas. Meu con-
selho pastoral é que você não se exponha tanto 

às mídias, vídeos e redes sociais e preserve a 
sua mente desta pressão do momento. Proteja 
a sua mente com a Espada do Espírito que é a 
Palavra de Deus. Evite discussões insanas em 
plataformas sociais. Ocupe o seu pensamento 
e a sua mente com louvores, leitura da Palavra, 
leitura de um bom livro e oração. Cuide de sua 
saúde mental. Após a pandemia se prevê muita 
doença psicossomática, emocional. Cuide bem 
de sua mente e evite a próxima pandemia.
3. Tome cuidado com a sua saúde espiritual:  
 “Alegrei-me quando me disseram: Va-
mos à casa do Senhor” (Sl.122:1). Faça do culto 
a Deus o centro da sua vida. Temos feito um 
grande esforço para levarmos a palavra de Deus 
até as famílias, com o culto doméstico enviado 
todos os dias para os membros, Estudo Bíbli-
co na quarta-feira, e dois cultos aos domingos. 
Nossa vida Espiritual deve ser centrada no te-
mor do Senhor. Deu hora dos cultos, reúna a 
sua família reverentemente, separando este 
tempo exclusivamente para a adoração ao Se-
nhor, com o coração cheio de gratidão e temor, 
com os lábios prontos para louvar ao nosso 
Deus e estarmos “juntos” na presença do Se-
nhor em “Espírito e em verdade”. Sua alegria 
e segurança, neste tempo, depende de seu zelo 
com a sua saúde espiritual. 
 Diz o Sl.34:4: “Busquei o Senhor e ele 
me acolheu, livrou-me de todos os meus temo-
res”. Sejam quais forem os temores de sua alma, 
é o Senhor que irá pastorear você e curar os te-
mores da sua alma. Assim, fortalecidos, espiri-
tualmente, seguiremos firmes. 
Em breve esse tempo vai passar e deixaremos 
o registro deste capítulo da história de nossa 
igreja, que será um testemunho e um legado às 
futuras gerações, de como nós nos portamos 
neste tempo de pandemia. Deus te abençoe!

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja
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MANTENDO FIRME A FÉ 
EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL

“Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu” (Ec.3:1)



  Em “clima de romance” por causa do 
dia dos namorados, compartilho um 

texto voltado às jovens e adolescentes. Não são 
apenas elas que sofrem com  esse desejo, porém, 
tenho observado que, por mais que os tempos 
tenham mudado, o sonho de um “romance ideal” 
tem sido uma isca satânica para destruir a vida de 
muitas mulheres. Espero que a leitura deste tex-
to seja um bálsamo para a alma das mulheres, 
embora homens também devam ler este texto!).
 Annie tinha vinte e dois anos caminhan-
do para os vinte e três, sem namorado e lutando 
para confiar em Deus. Ela vivia em uma pequena 
cidade, trabalhava em uma empresa de pequeno 
porte e ia para uma pequena igreja. Vamos apenas 
dizer que as perspectivas do sexo masculino (ou fal-
ta de) na cidade eram pequenas.
 O desejo no coração de Annie de final-
mente conhecer e casar com o homem dos seus 
sonhos estava se tornando dominador. Como ela 
poderia permanecer satisfeita na vida quando o 
verdadeiro amor estava longe no horizonte?
 Embora o coração de Annie ansiasse por 
um rapaz, ela tomou a difícil decisão de entregar 
seus desejos a Deus e esperar pacientemente em 
Seu tempo. O status de relacionamento de Annie 
não se alterou de imediato, mas a sua perspectiva 
e atitude em relação a suas circunstâncias assumi-
ram um olhar totalmente novo.
 Annie passou de desencorajada diante 
de suas circunstâncias atuais a acreditar que 
Deus realmente tinha um plano para sua vida 
amorosa. “Inquietação e impaciência não mu-
dam nada, exceto a nossa paz e alegria. Paz não 
habita em coisas externas, mas no coração prepa-
rado para aguardar com confiança e silenciosa-
mente naquele que tem todas as coisas de forma 
segura em Suas mãos.” – Elisabeth Elliot.
 Você já se sentiu como Annie? Eu sei que 
eu já. Às vezes eu penso, “Eu ficaria muito mais 
feliz se eu tivesse um namorado.” Quando eu esco-
lho me debruçar sobre esse pensamento, eu estou 
basicamente dizendo a Deus que Seu plano para 
minha vida não está servindo. Se apenas Deus se-
guisse alguns dos meus conselhos e me desse um 
marido, então eu ficaria feliz. Caramba! Eu acho 
que é tempo de recordar-nos quem é Deus e o que 

Ele é capaz de fazer. Meu pastor resume isso com 
estes quatro fatos simples sobre Deus. “O amor de 
Deus é perfeito. A sabedoria de Deus é infini-
ta. O controle de Deus é soberano. O objetivo de 
Deus é bom.” – Bob Welch
 Em quem melhor podemos confiar a 
nossa vida amorosa do que Deus? Ele nos ama 
com um amor perfeito e soberanamente trabalha 
todas as circunstâncias da vida para o bem. Ele 
contém toda a sabedoria e tem um plano único 
para cada uma de nossas vidas.
 Por que nós questionamos um Deus 
tão incrível? Ele vê o futuro e sabe quem e o que 
nós precisamos em nossas vidas para nos ajudar 
a glorificá-Lo mais.
 “Porque o Senhor Deus é sol e escudo; 
o Senhor dá graça e glória; nenhum bem sonega 
aos que andam retamente.” Salmo 84:11. Quan-
do se trata de ter um cara em sua vida, você tem 
que escolher fazer o que Annie fez. Você tem que 
compartilhar os desejos do seu coração com Deus e, 
em seguida, deixar em Seu controle. Você tem que 
confiar que Deus te conhece melhor do que você 
mesmo, e em Seu tempo perfeito Ele te trará (ou 
não) um marido. “Nem sempre é fácil confiar em 
Deus. Mas confiar nEle é uma questão de escolher 
confiar por causa do que sabemos, apesar do que 
sentimos.” – Jerry Bridges
 Quando você concentra seus pensa-
mentos no caráter perfeito de Deus, você confia 
nEle muito mais facilmente. Se você mantiver 
continuamente os seus olhos voltados para as ver-
dades da Palavra de Deus, o desânimo não terá 
espaço dentro de você. Enquanto você olhar para 
Cristo buscando satisfação, você vai ser preenchi-
do com alegria.
 Há um monte de meninas ao redor do 

“COMO LIDAR COM SEU DESEJO DE TER UM NAMORADO”, por Bethany Baird 
(texto disponível no blog “Mulheres Piedosas”)
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COMUNICAÇÕES DO CONSELHO DA IGREJA
O Conselho da Igreja esteve reunido na última 
terça-feira, dia 09.06, e traz ao conhecimento 
da Igreja suas resoluções, a saber:
- Dar baixa no rol dos seguintes membros: Ju-
lio Cesar Moreti e Fabiana Mesa Galvão;
- FINANÇAS: recebeu relatório fi nanceiro 
referente a MAIO/2020, toma conhecimento, 
registra voto de apreciação pelo trabalho rea-
lizado pela tesouraria na contenção de despe-
sas e louva a Deus pela fi delidade dos mem-
bros na entrega dos dízimos e ofertas mesmo 
em tempos difíceis;
- ALUGUÉIS: recebe ofício da comissão 
imobiliária encaminhando pedido de inquili-
no solicitando desconto no valor do aluguel 
durante o período da pandemia. Resolve-se 
atender o pedido. 
- CORTE DE DESPESAS: fi ca decidido que 
será analisado mês a mês o corte de despesas 
conforme a necessidade da Igreja, inclusive 
o valor das côngruas pastorais em conjunto 
com os pastores;
- CONGREGAÇÃO CAARAPÓ:  resolve-se 
autorizar o Rev. Gustavo Fengler a retomar os 

trabalhos na Congregação em Caarapó obe-
decendo às normas sanitárias estabelecidas 
pelo poder municipal;
- SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: em vir-
tude do aumento no registro de novos casos 
no município, resolve-se manter a suspensão 
dos trabalhos presenciais por tempo indeter-
minado e manter a rotina de atividades da 
Igreja descrita a seguir:
Segunda: Reunião Online dos Grupos Fami-
liares Às 20h.
Terça: Estudos na Confi ssão de Fé de West-
minster (parceria com IP Ebenézer), às 
19h30min
Quarta: Estudo Bíblico às 19h30min
Sexta: Reunião online dos Jovens e Adoles-
centes às 20h
Domingo: Culto às 9h e às 19h
- Reunião de oração no Templo de segunda 
a sexta às 7h15min
- Atendimento no gabinete pastoral de Seg. a 
Sexta:

Rev. Ildemar: das 8h às 12h
Rev. Wanderson: das 14h às 18h

mundo que têm namorados, mas elas ainda estão 
infelizes. Por quê? Porque elas estão olhando para 
um cara como se ele trouxesse a satisfação. Não 
importa o quão incrível ter um namorado pode 
parecer, ele nunca pode satisfazer os anseios mais 
profundos do seu coração. “Declarou-lhes, pois, Je-
sus: Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais 
terá fome; e o que crê em mim jamais terá sede” 
João 6:35

Só Cristo pode satisfazer seus desejos 
mais profundos. Eu quero desafi á-la a anotar o 
versículo que eu citei acima (Salmo 84:11) e me-
morizá-lo. A próxima vez que você estiver lutando 
para confi ar no plano de Deus para sua vida, reci-
te esse versículo. Pergunte a si mesma se você está 
andando em retidão. Você está vivendo um estilo 
de vida que honra a Cristo? Se a resposta for não, 
descubra seu pecado e mude. Mas se a resposta for 
sim, você pode ter plena confi ança de que Deus não 
reterá nada de bom de você.

Isso é tudo o que Ele pensa que seria 
bom; não o que você acha que seria bom. Annie 
passou de desencorajada diante de suas circuns-
tâncias atuais a acreditar que Deus realmente ti-
nha um plano para sua vida amorosa. Afi nal de 
contas, Ele é o Deus perfeito, infi nito, soberano 
e bom. Nós podemos, sem dúvida, confi ar nEle 
para nos dar o que Ele sabe ser o melhor, mesmo 
em nossa vida amorosa.
Vamos falar sobre isso…
 Você confi a que Deus realmente tem um 
plano para sua vida amorosa? Você está tentado 
a acreditar na mentira que um namorado pode 
satisfazer os anseios mais profundos do seu cora-
ção? Como você pode encontrar satisfação somente 
em Cristo? Anote o Salmo 84:11 e lembre-se dessa 
verdade sempre que você se sentir deprimida sobre 
suas circunstâncias atuais.
Pense Nisso!

Pr. Wanderson. 



2º. Domingo – Entrega dos Dízimos e ofertas

Culto dirigido da igreja, via internet
 (coronavírus)

“Porque tudo vem de Ti, 
e das tuas mãos to damos...” (ICr.29:14)

- Prelúdio: Instrumental
1. Cântico de Louvor (MM)
2. Palavra de abertura (Instrução às famí-
lias para participação dos lares)
3. Oração de Louvor e adoração 
4. Leitura: Sl.148 (juntos)
5. Hino: “Trindade Santíssima” nº11, HNC
6. Leitura: Mt.25:14-30 (orientações a igre-
ja entrega dos Dízimos e ofertas)
7. Oração de gratidão e súplica a Deus
8. 02 Cânticos de louvor e Adoração 
9. Mensagem da Palavra de Deus (Rev. 
Ildemar – I Co.12:1-11)
1. Hino: “Serviço do crente” n° 315, HNC
12. Oração Pastoral - (intercessão pedindo 
a misericórdia de Deus)
13. Benção Apostólica
14. Instruções da semana

“Paz a todos vós que vos achais em Cristo”
 (I Pe.5:14b)

1) Trabalhos Pastorais:
A Equipe Pastoral está trabalhando com os re-
cursos disponíveis:
a) Atendimento aos membros na igreja: por 
telefone e whats e no gabinete pastoral, com 
horário marcado na secretaria da igreja;
b) Culto Doméstico: Todos os dias um dos 
pastores prepara o culto doméstico para as fa-
mílias realizarem 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 os cultos 
on-line. 
- Domingo às 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, con-
forme aviso e instruções no boletim;
3) Em Breve Juntos: Esperamos em Deus, que 
em breve estaremos liberados para congregar-
mos. Estamos escrevendo mais um capítulo da 
história desta igreja. Vamos deixar marcas sau-
dáveis aos nossos fi lhos e netos.
4) 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 dízimos 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 CULTOCOMUNICAÇÕES INTERNAS

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

 - Sl. 90.2

A junta diaconal lançou campanha de cestas 
básicas para atender famílias e pessoas 
carentes, além dos muros da igreja. Essa 
campanha visa levar a igreja a fazer uma 
ação social em nossa cidade neste tempo de 
pandemia, em que devemos partir o nosso 
pão com o próximo. A doação poderá ser 
entregue na Secretaria da Igreja, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h. “Servi ao Senhor 
com alegria,” Sl 100.2. Outras orientações na 
secretaria da igreja (tel.3421.0381). 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

CAMPANHA DE CESTAS BÁSICAS
14/06 - Tatiana Icassati Silva Calixto - 99856312

  -Vinícius Ramos Kowalski - 98165-4099
15/06 - Juliano dos Santos Lemos - 99204-1029
17/06 - Átila Nunes Calumby - 9208-5114
18/06 - Flordelice Servignini Mendes - 98119-9292
19/06 - João Marcos R. Lemos - 99972-9188

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)


