
 E ste mundo não está 
entregue a si mesmo 

e nem você é o senhor de sua 
própria história. Cristo Jesus é 
o Senhor da história e o Senhor 
da Vida. Ele é o alfa e o ômega, 
o princípio e o fim. E se a sua 

vida não estiver centrada nele, ela está fora do 
centro e confusa.
 Todas as nações, tanto as que não 
professam a religião cristã, quanto as que se 
declaram ateias, usam a convenção universal 
da data do nascimento de Jesus Cristo. A His-
tória está tão centrada em Cristo que se lê An-
tes de Cristo (A.C.) e Depois de Cristo (D.C.). 
Toda vez que um ateu naturalista coloca a data 
do dia em seus escritos ele está se referindo a 
pessoa de Cristo e reconhecendo que Cristo 
é o Senhor da história e apontando para a se-
gunda vinda de Cristo que se aproxima com o 
passar do tempo.
 Segundo a Bíblia, a história não se 
rematará na vitória universal, nem do capita-
lismo e nem do comunismo, mas no triunfo 
incontestável de Jesus Cristo, o Senhor de to-
dos e de tudo. Ele é o Senhor da História.
 Lendo o Antigo Testamento vemos 
Deus preservando uma pequena nação, Israel, 
enquanto os grandes impérios caíam, porque 
o Senhor da História viria de um povo que 
Deus escolheu e cuidou como a “menina de 
seus olhos” (Zc.2:8). E Deus conduziu a histó-
ria com os melhores detalhes para que ele nas-
cesse na pequena Belém da Judéia, conforme a 
profecia.
 Morreu, porque deu a sua vida pelas 
suas ovelhas, e ressuscitou triunfante como 

Senhor da História e Autor da vida. A vida 
tem sentido eterno Nele e a nossa ética cristã 
passa pela ressurreição de Cristo, que assegura 
a ressurreição de todos os homens para o juízo 
de Cristo, a quem todos terão que prestar con-
tas de sua história. 
 A história continua e a Igreja, como 
comunidade dos que confessam a Cristo 
como Senhor, é cuidados na história de forma 
especial, e as nações e os impérios aparecem e 
desaparecem como ondas do oceano, e a igre-
ja permanece de pé porque Cristo, o cabeça da 
igreja, é o Senhor da história.
 O fim desta história está próximo. Es-
tudiosos, políticos, sociólogos e economistas 
são unânimes em concluir que este mundo 
caminha para a autodestruição. As nações po-
derosas têm poderio bélico e bombas atômi-
cas suficientes para destruir este planeta. Mas 
o fim da história terminará com o triunfo total 
de Cristo e sua volta gloriosa. 
 Onde um crente ergue a voz ao céu e 
repete as palavras de Jesus na Oração do Pai 
Nosso, expressa o otimismo de uma história 
centrada em Cristo, “pois teu é o reino, o poder 
e a glória para sempre. Amém”.
 Renove sua esperança em Cristo. Ele 
está no controle da História e virá o Dia do 
Fim, “quando Ele entregará o reino a Deus Pai”. 
E a história dará lugar a uma nova realidade, 
num tempo chamado Eternidade. Ali vivere-
mos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, o 
Senhor da História e Senhor das nossas vidas.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja
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JESUS CRISTO É O SENHOR DA HISTÓRIA
“Então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus Pai...” (I Cor.15:24)



  Confesso que sou, no mí-
nimo desconfi ado em 

relação às mudanças que as pes-
soas tanto prometem depois des-
se período de pandemia. Como 
já escrevi em outro texto, creio 
que elas voltarão avidamente 

para suas paixões do período "pré pandemia"  e 
que, por razões diversas, foram impedidas nas 
circunstâncias atuais. Hoje quero abordar outra 
postura que considero igualmente irritante e 
também anti bíblica: a obrigatoriedade de ser-
mos "produtivos". Antes de mais nada esclareço 
que não sou um defensor da preguiça, nem pre-
tendo podar a criatividade das pessoas. Para-
benizo aqueles que conseguem se reinventar e 
superar obstáculos durante as crises, porém, há 
aqueles que olham ao redor e, comparando-se 
com os demais, sentem-se incapazes de "vender 
lenços enquanto os outros choram". E se eu esti-
ver no grupo dos que choram ?
 Grande parte desta frustração e triste-
za acontece principalmente porque nós avalia-
mos as pessoas (ou a nós mesmos) observando 
apenas o lado econômico. Por essa ótica, ser 
produtivo é vender mais, ganhar mais, estudar 
para ganhar mais .... dinheiro! E aí mora o peri-
go: nós tomarmos apenas um aspecto de nossas 
vidas (o econômico) e transformá-lo no único 
parâmetro de avaliação. Sabemos que a Bíblia é 
contrária à preguiça e que o trabalho não é uma 
maldição divina, antes, é uma bênção estabe-
lecida desde a criação, porém, como tudo nes-
se mundo também foi afetado pelo pecado. A 
verdade é que distante da cruz, nenhuma ferra-
menta nova (cursos, empreendedorismo, lives, 
livros ) será capaz de trazer signifi cado pleno às 
nossas ações. Você pode tentar se "reinventar" o 
quanto quiser, mas saiba que, longe da Cruz, o 
"novo" rapidamente ser tornará velho, obsoleto 
e enfadonho, principalmente se o parâmetro 
for o dinheiro ou a vida alheia.
 Para os nascidos de novo em Cristo, 
a "produtividade" não é medida em cifras, apa-

rência, conhecimento ou relacionamentos afe-
tivos, antes em socorro ao próximo. Veja como 
Paulo aponta um dos belos "produtos" decor-
rentes da conversão: "O que furtava não furte 
mais; antes trabalhe, fazendo algo de útil com 
as mãos, para que tenha o que repartir com 
quem estiver em necessidade." Efésios 4:28. 
Paradoxalmente, somos chamados prioritaria-
mente não a ajuntar para nós, mas a socorrer 
os que sofrem. Isso é "produzir" de acordo com 
o evangelho. Aos que se sentem pressionados 
para uma "reinvenção" e não conseguem, sai-
bam que, se estão em Cristo, já passaram pela 
maior de todas novidades existenciais que uma 
pessoa pode ter: "Assim que, se alguém está em 
Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passa-
ram; eis que tudo se fez novo". 2 Co 5.17. Precisa 
de algo mais? Não seria Ele sufi ciente para dar 
razão às nossas vidas durante este tempo e nos li-
vrar de toda pressão que o mundo faz sobre nós?
 Aos que choram e se sentem sem voz e 
sem forças, termino citando as palavras do Rev. 
Ricardo Barbosa, recomendando o hábito da 
espera silenciosa: "O exercício da espera tira de 
nós o peso de insistir em nosso jeito de viver 
e resolver os problemas. Uma luta constante 
que todos enfrentamos é achar que as nossas 
opções são sempre as melhores. É por isso que 
o salmista afi rma que esperou confi antemente 
pelo Senhor (Sl 40). Não se trata apenas de uma 
espera paciente, mas de uma espera confi ante. 
Não se sabe quanto tempo ele precisou esperar, 
mas no momento certo Deus se inclinou para ele: 
“Ele se inclinou para mim” ... Deus vem até nós 
e procura nos ouvir mesmo quando nossa voz já 
não consegue emitir som algum. Ele se inclina 
como um pai se inclina para ouvir o seu fi lhinho. 
Não se trata de um ouvir displicente, desinteres-
sado, mas atencioso e amoroso".
 Não é vergonha deixar de vender len-
ços e estar entre os que choram. Você não é o que 
você vende ou faz. Você é o que Cristo te cha-
mou para ser e isto é sufi ciente em todo o tempo.
 Pense Nisso!
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 “O QUE DEUS TEM TE ENSINADO AO LONGO DESSA QUARENTENA?”
RESPOSTAS DAS IRMÃOS DA UPH

“Aprendi que só Ele é o controlador desse 
mundo.Que privilégios podem ser tirado. 

Porque Ele nos dá e tira.  
Que Deus em Jesus, quer nos preparar para os 

próximos caminhos que iremos seguir.  
Onde está tua vitória ó morte?”  

“Jesus Ressucitou!! 
esse mesmo Jesus, vive e reina em nossas vidas”.

Cireneu Altino da Silva Junior

“Aprendi que Deus tem nos mostrado que 
devemos fazer muitas mudanças ao longo de 
nossa vida, mudar hábitos, rotinas, projetos, 
ideias, costumes, que muito daquilo que nos 

parecia impressindivel pode ser adiado ou até 
mesmo cancelado. Só não muda os planos que 

Deus traçou para nós.”
Domingos Albuquerque

“Aprendi que; muitos dos costumes que, 
no cotidiano da nossa vida, aparente 

normal, que levava-mos, era só rotina do 
dia a dia...Mas com tudo isso aprendemos 

o valor da proximidade da família, e o 
quanto somos dependente de Deus”.

Édson de Oliveira (Kapilé) 

“Deus tem me ensinado, 
Que Deus está no controle de tudo, seja em 

pandemia ou qualquer outra coisa. 
Como Paulo na escritura afirmou, “Para mim 

viver é Cristo e o morrer é lucro”.    
Resumindo para mim em tempo de quarentena, 
sempre para mim viver é Cristo. Que possamos 

em tempo difícil sempre olhar para Cristo 
não para o mundo, que a nossa fé não venha 

enfraquecer, mas firmar nossos pés na rocha”. 
 Eliberto Liebich

“Aprendi que muitas coisas as quais não 
damos muitas importância fazem muita 

falta a  ausência delas. Aprendi como é 
lastimável a vida do desigrejado. 

Aprendi o valor dos momentos. 
Aprendi a confiar mais em Deus”.

Jander Viana

“Tempestades, trovoadas, incertezas. A 
solução eterna ainda que nosso coração 

por vezes esperneie: "descansar Nele", que 
é o Úniico capaz de trazer a calmaria em 

meio a tempestades. 
Sempre aprendendo”.
José Leopoldo Zanetti 

“Aprendi que não somos nada; que não 
temos controle sequer sobre nossas vidas. 
Deus é quem controla tudo. Somente Ele 

está no controle e no comando de todas as 
coisas, inclusive dessa pandemia”.

Milton Ferreira

É com muita gratidão a Deus que anunciamos 
o nascimento de dois netinhos dos nossos  
queridos irmãos Zelito e Diva Uchôa. No dia 
28/05, nasceu o Henrique Uchôa Falavignia, 
filho do casal Joyce Uchôa e Everton e no dia 
15/06, nasceu a Agatha Uchôa, filha do casal 
Jadson Uchôa e Valesca. Que Deus abençoe 
ricamente esses pequeninos, que vieram ao 
mundo para honra e glória do Seu nome. 
Que estes pequeninos cresçam a cada dia na 
graça e no conhecimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

Faleceu no último domingo, dia 28.06, aos 
84 anos, nossa irmã em Cristo Francisca 
Pereira Ribeiro, esposa do Sr. José Antônio 
Ribeiro. Admita por Pública Profissão de Fé e 
Batismo no dia 26.11.1962, deixa um legado 
de fé para toda a família. O ofício fúnebre 
foi realizado pelo Rev. Ildemar e rogamos o 
conforto que só Cristo pode proporcionar aos 
familiares e amigos. "Porque, se vivemos, para 
o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor 
morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, 
somos do Senhor". Rm. 14.8

Na próxima segunda-feira, às 20h, haverá 
uma reunião de estudos para os grupos 
familiares, que tratará o tema "Cristo, Senhhor 
da Política", com o Rev. Wanderson. Participe!

FRALDAS NO VARAL

NOTA DE FALECIMENTO

REUNIÃO DOS GRUPOS FAMILIARES



Culto dirigido da igreja, via internet (coronavírus)
“ainda que eu tenha fé a ponto de 

transportar montes,  se não tiver amor, nada serei”
(I Cor.13:2);

- Prelúdio: Instrumental
1. Cântico de Louvor (M.M)
2. Palavra de abertura (Instrução às famílias para 
participação dos lares)
3. Oração de Louvor e adoração 
4. Leitura: Ap.1:1-11 (juntos)
5. Hino: “Comunhão Preciosa” nº 128, HNC
6. Leitura: Pv.28:13 (Confissão de pecados)
7. Oração de gratidão e súplica a Deus
8. 02 Cânticos de louvor e Adoração 
9. Mensagem da Palavra de Deus 
    (Rev. Marcos – I Co.14)
10. Hino: “Vida Vitoriosa” nº 392, HNC
12. Oração Pastoral - (intercessão pedindo a miseri-
córdia 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 vespertino. 
- 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

05/07 -Larissa dos Santos M. Guerra - 99948-2610
 - Rafael Bartolomeu Oviedo - 984376709

06/07 - Luis Felipe Pereira da Silva - 99919-4903
07/07 - Danielle A. M. Anastácio - 99631-2030

 - Flávia Silveira Nikolic Neto - 98120-9510
   - Leonardo Pires Bonatto - 3423-1864

08/07 - Érica Patrícia M. de Avelino S. - 98122-1303
  - Cleiton F. Maciel Brito - 99617-4939
  - Joice Mara Lange Ferreira - 99962-6023
  - Marinês Lange da Silva - 99971-0170

09/07 - Luís Maurício Vitro - 99995-8055
10/07 - Carlos A. R. Magalhães Júnior - 99939-1050

- Claudio Luiz Andreatta - 99286-1977
11/07 - Andréia I. de Almeida Alves - 99988-3793

   - Maria Carolina Frost M. V. - 99260-0989
     - Josislaine S.Araujo Barbosa - 99628-2548
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)


