
  Estamos vivendo 
numa era do 

medo. Medo da morte. Medo 
da Covid-19. Medo da fome. 
Medo dos efeitos colaterais da 
pandemia. O medo está espa-
lhado por todos os lados.

  Este Salmo é alento para a 
alma do crente: “Busquei o Senhor, e ele me 
acolheu; livrou-me de todos os meus temo-
res”. É no Senhor e na sua santa proteção 
que os nossos medos são curados. Um filho 
perde o medo quando o pai está perto. O 
medo é uma das consequências do peca-
do original. O homem se afastou de Deus 
e o medo tomou conta do seu coração. São 
muitos os temores da nossa alma neste 
mundo. Mas aquele que busca socorro em 
Deus, Deus os livra de seus temores. Este 
tempo não é para darmos crédito ao medo, 
mas para nos refugiarmos no Senhor.
 No livro "Cartas do Diabo ao Apren-
diz", de C. S. Lewis, o autor das Crônicas de 
Nárnia, publicado em 1942, ele fala do impé-
rio do medo e da "A PANDEMIA DO MEDO". 
 Veja esse trecho de seu livro, tam-
bém conhecido como “Cartas do inferno”, 
que narra a sátira do diabo ensinando seu 
sobrinho as táticas infernais. O aprendiz per-
gunta ao mestre: “E como você conseguiu levar 
tantas almas para o inferno naquela época?
 - Por causa do medo”.
 - Ah sim.  Excelente estratégia; velha e sem-
pre atual. Mas do que eles estavam com medo?  
Medo de ser torturado?  Com medo da guer-
ra? Da fome?  - Não.  Medo de ficar doente.
 - Mas então, ninguém mais ficou doente na-

quele momento?  - Sim, eles ficaram doentes.
 - Mais ninguém morreu? - Sim, eles morreram.
 - Mas não havia cura para a doença?  -Teve.
 - Então eu não entendo...
 - Como ninguém mais acreditou e ensinou 
sobre a vida eterna e a morte eterna, eles 
pensaram que tinham apenas aquela vida, e 
se apegaram a ela com toda a força, mesmo 
que isso lhes custasse seu carinho (eles não 
se abraçavam ou se cumprimentavam, não 
tinham contato) humano por dias e dias; 
seu dinheiro (perderam o emprego, gasta-
ram toda a poupança e ainda pensavam que 
tinham sorte de ser impedidos de ganhar 
pão);  a inteligência deles (um dia a impren-
sa disse uma coisa e no dia seguinte se con-
tradiz, e ainda assim eles acreditavam em 
tudo);  a liberdade deles (eles não saíram de 
casa, não andaram, não visitaram seus pa-
rentes), foi um grande campo de concentra-
ção para prisioneiros voluntários!
 - Eles aceitaram tudo, tudo, desde que pu-
dessem passar por suas vidas miseráveis 
mais um dia.  Eles não tinham mais a menor 
ideia de que Ele, e somente Ele, é quem dá a 
vida e a termina.  Era assim, tão fácil como 
nunca fora.
 Esta reflexão de C. S. Lewis deve 
nos levar não a uma aventura em tempos de 
isolamento e cuidados contra a contamina-
ção do coronavírus, mas a lembrarmos que 
o grande antídoto contra o medo é a Vida 
Eterna que temos em Cristo Jesus, o nosso 
Senhor. É assim que o Senhor nos livra de 
todos os nossos temores.

Rev. Ildemar Berbert
                                            Pastor da Igreja
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O MEDO, UM INIMIGO PERTURBADOR
“Busquei o Senhor, e Ele me acolheu;

livrou-me de todos os meus temores (medos)”- (Sl.34:4)



  N o livro 
As Crô-

nicas de Nárnia, C.S. 
Lewis, contando-nos 
a história do príncipe 
Caspian, jovem acos-

tumado a todos os tipos de prazeres 
e luxos da vida em um palácio, che-
ga nas terras mágicas de Nárnia, e, 
mesmo tendo que dormir ao ar livre, 
beber apenas água e alimentar-se de 
nozes e frutos do mato Lewis diz so-
bre este momento: “Nunca Caspian 
fora tão feliz. Nunca o sono o deixa-
ra tão descansado, nem a comida lhe 
parecera tão saborosa: assim, começou 
a ficar maduro de espírito, e seu rosto 
adquiriu uma expressão régia”. 
 Este é apenas um eco das Pala-
vras de Paulo aos Filipenses: “aprendi 
a viver contente em toda e qualquer 
situação”. O contentamento, a con-
vicção de que temos tudo aquilo que 
precisamos para viver, procede de 
um coração piedoso que confia no 
seu Senhor, descansa no fato de que 
o Pastor de nossa alma nos dará tudo 
aquilo que precisamos para viver: 
seja a fartura ou a escassez. É porque 
descansamos Naquele que nos forta-
lece que somos felizes, dormimos em 
paz e crescemos em maturidade. “O 

ponto não é o tamanho ou o custo da 
refeição, mas a atitude e a maneira 
como a recebemos” (Joe Rigney).
 O contentamento é o fruto de 
um coração que aprende a alegrar-
-se e estar contente nos momentos 
de singeleza da vida, como o apreciar 
uma simples refeição ou desfrutar de 
um refrescante e revigorante gole de 
água após uma caminhada. O Senhor 
Jesus desfrutou muito destes momen-
tos com seus discípulos e até mesmo 
publicanos – refeições simples, mas 
que lhe proporcionavam grande pra-
zer e contentamento. Esta disposição 
do coração não tem origem na quan-
tidade de provisões, mas num cora-
ção grato que aceita tudo que Deus 
lhe concede com gratidão, pois sabe 
que “nada temos trazido para o mun-
do, nem coisa alguma podemos levar 
dele...”. Por isso, “tendo sustento e com 
que nos vestir, estejamos contentes” 
(1Tm 6.6). Que o nosso Pai que está 
no céu nos ensine a viver contente 
com suas dádivas, desfrutando com 
alegria cada momento, pois a alegria 
do Senhor é o que nos fortalece e nos 
faz amadurecer.

Rev. Gustavo R. Fengler

PALAVRA PASTORAL: REV. GUSTAVO
UMA VIDA COM CONTENTAMENTO

“Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente 
em toda e qualquer situação.” Filipenses 4.1
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PALAVRA PASTORAL: REV. FRANCISCO
  FIDELIDADE NA TRIBULAÇÃO

  No livro de Apoca-
lípse 2:8-11 en-

contra-se a carta enviada a 
igreja em Esmirna e a igre-
ja está sendo avisada de 
que passaria por um perí-
odo de perseguições, neste 
tempo o império Romano 

estava sendo governado pelo imperador 
Domiciano.  Neste período João foi exi-
lado na ilha de Patmos. A igreja de Es-
mirna está sendo desafiada a ser fiel diz; 
o versículo 10: “Sê fiel até a morte e dar-
-te-ei a coroa da vida” Aqueles crentes 
estavam sendo desafiados a sustentarem 
a fé em Cristo até as últimas consequ-
ências, pois em breve eles seriam postos 
a prova, aquela igreja passaria por gran-
des tribulações.
               Em Mateus 24:9 encontramos Je-
sus alertando os seus discípulos sobre o 
tempo do fim com a seguinte afirmação.
“Então, sereis atribulados, e vos matarão. 
Sereis odiados de todas as nações, por 
causa do meu nome” Esta sempre será 
uma sempre uma realidade que acompa-
nhará a igreja em todos os tempos, mas 
não impedirá o seu triunfo e não im-
pedirá que ela cumpra a sua missão no 
mundo até a consumação dos séculos.
             De acordo com as agências 
missionárias, o ódio e as perseguições 
aos cristãos tem aumentado ao redor do 
mundo. Alguns fatos chamam a nossa 
atenção quanto o que está acontecendo 
também no nosso país, nos últimos tem-
pos tem crescido a intolerância contra 

os cristãos, tem surgido muitas críticas, 
provocações e zombarias divulgadas nas 
redes sociais e nos noticiários oficiais 
onde os cristãos são chamados de per-
turbadores e de pessoas sem amor e que 
incomodam. Por trás de tudo isto está a 
ação de satanás; não duvide disto.
             Creio que é um bom sinal quando 
o mundo nos condena e diz que inco-
modamos por causa do testemunho da 
palavra de Deus pois a palavra de Deus 
sempre incomodará aqueles que andam 
segundo o curso deste mundo. O verda-
deiro servo de Deus sempre estará em 
conflito com o mundo, nunca haverá 
relação amistosa ou de camaradagem 
entre ambos. Vejamos: Elias e Acabe 
1Rs 18:17-18; O confronto de Paulo em 
Tessalônica Atos 17:6; Tiago 4:4.  No 
texto inicial de Apocalíse 2 a igreja de 
Esmirna estava sendo avisada que estava 
prestes a ser posto à prova e estava sen-
do convocada a se manter fiel a Deus e 
pagar o preço por sua fidelidade.
              Na história da igreja encontra-
mos milhares de homens e mulheres em 
todos os tempos e lugares que por amor 
a Cristo sustentaram a fé e não negocia-
ram valores. Creio que atualmente há 
forte indicação de que dentro de mais al-
gum tempo seremos pressionados e que 
a nossa fidelidade a Deus será também 
posta à prova. Que Deus nos ajude e que 
o seu Espírito nos capacite a sermos fiéis 
no testemunho da sua palavra na nossa 
geração assim como tantos outros foram 
no seu tempo.             



I. Prelúdio Instrumental ao Piano
II. Cântico (ministério Música)
III. Saudação inicial e Oração
IV. Leitura Bíblica: Efésios 2.11-22
V. Hino “A Pedra Fundamental”, nº 298
VI. Momento de Confi ssão de Pecados:
 Leitura Bíblica: Tg. 4.1-10
 Oração Silenciosa ao som do piano
 Oração Audível
VII. Gratidão pela provisão divina e lembre-
te dos dízimos e ofertas
VIII. Cânticos
IX. Mensagem 1 Co. 12.12-31
X. Hino “Brilha no Viver”, nº 320
XI. Oração Final e Bênção
XII. Avisos Finais

“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

21/06 - Elisângela P. d. N. Ferreira - 9969-83244
  - Hélder Gonçalves Bezerra - 99971-2445

23/06 - Josemar Alves de Souza
  - Larissa Machado Azambuja - 99954-5147
   - Rodrigo Lange da Silva - 99996-0001

24/06 - Joana Costa da Silva Brasil - 99974-4457
 - Magaly Fernandes Vedovato - 99901-0405

   - Rosimar Aparecida B. Yoshimura - 9605-3551
25/06 - Célia M. de Oliveira Nelvo - 99971-8976

- Pedro João Fengler - 98124-2201
  - Telma Martins Siqueira - 99886-9502

26/06 - Aparecido Prudente dos Santos - 98427-0915
              - Ederson Cristian Braz da Silva - 99871-4978
27/06 - Linderval Augusto Monteiro - 98161-2955 

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)


