
A pandemia de COVID-19 tem causado pavor e confusão no mundo todo 
devido à sua rapidez de transmissão e à alta letalidade. As pessoas se pergun-
tam quem já tem o vírus, como se prevenir, quanto tempo durará o isolamento 
e como pagar as contas sem sair para trabalhar.

Contudo, entre os cristãos existem outras dúvidas e confusões, semeadas por 
certos maus pregadores, que têm ensinado que “os crentes verdadeiros não 
ficam doentes”. Normalmente, esse falso ensino é baseado na interpretação 
errada de três grupos de textos bíblicos.

Primeiramente, nas promessas de Deus de que, se seu povo obedecesse aos 
seus mandamentos, “nenhuma enfermidade” viria sobre eles (Sl 91.10; Êx 
15.26; 23.25; Dt 7.15). Acontece que estes textos são promessas da antiga 
aliança, feita com o povo de Israel no Sinai, que recompensava a obediência à 
lei com a Terra Prometida; mas a aliança com a igreja é a da cruz, que promete 
o perdão de pecados para os que creem em Cristo (Mt 26.28).

Em segundo lugar, na profecia de que o Cristo levaria sobre si nossas enfermi-
dades e dores (Is 53.4); mas Isaías está usando doenças e feridas como metá-
foras do castigo divino sobre o rebelde povo de Israel – infligido principalmente 
por derrotas militares (veja Is 1.5-6; 9.13). Ou seja, ele estava reafirmando que o 
Messias receberia o castigo pelas transgressões de seu povo (Is 53.5,6; 1Pe 
2.21,24).

Por fim, na ordem de Jesus para que seus discípulos curassem enfermos (Mc 
16.18; Mt 10.1,8). Esse dom não é para todos, mas especificamente para os 
apóstolos, que foram designados para estabelecer os fundamentos da igreja e 
da fé cristãs (1Co 12.28-30; Ef 2.20; Ap 21.14). Mas nem mesmo os apóstolos 
esperavam que os crentes ou seus líderes tivessem o dom de curar (veja Gl 
5.22,23; 1Tm 3.2-13). Aliás, o próprio apóstolo Paulo passava por enfermidades 
e convivia com crentes fiéis que estavam enfermos (Gl 4.13; Fp 2.25-27; 1Tm 
5.23). 

É evidente que Deus tem poder para curar qualquer enfermidade, e devemos 
orar a ele com fé no nome de Jesus – isto é, crendo que por meio dele seremos 
atendidos (Mt 21.22; Jo 16.23,24; Tg 5.15). E, se há recursos médicos à 
disposição, devemos vê-los como resposta às orações, e usá-los com gratidão 
ao Senhor (2Re 20.5-7; Lc 10.34; 1Tm 5.23; Tg 5.14). Por outro lado, quando a 
oração não é atendida, os filhos de Deus suportam a dor e a enfermidade com 
perseverança e fé (Jó 2.7,10; Sl 41.3; 2Co 12.7-10; Tg 1.12). E, enquanto isso, 
aguardamos o cumprimento da promessa de novos céus e nova terra, onde não 
haverá mais doenças, dor, lágrimas ou luto (1Co 15.53,54; Ap 21.4).

Deus prometeu perdão, santificação e vida eterna aos cristãos, não saúde 
perfeita. Portanto, o cristão pode, sim, ficar doente, mas jamais perde a confi-
ança e a alegria no seu Deus.
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Frase para Refletir

O Senhor sabe que, por natureza, somos 
inclinados a amar este mundo de maneira cega 
e carnal; portanto, usa excelentes meios para 
nos atrair até ele nos elevar de nossa 
negligência, de modo que nosso coração não 
ceda demais a essa tola inclinação. Porém, 
sendo tão bom e misericordioso com os seus, 
Deus nos ensina por meio das enfermidades e 
perigos o quão sem valor e passageiras são as 
bênçãos terrenas, de maneira que não nos 
enchamos de vanglória por elas.
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É fácil perceber a graça de Deus 
quando as coisas vão bem. 
Mas, no meio do sofrimento, 
quando não vemos nenhuma 
mudança positiva no horizonte 
de nossas circunstâncias, 
podemos começar a questionar 
a bondade de Deus. Neste livro, 
o experiente conselheiro cristão 
David Powlison explora 

verdades bíblicas que nos ajudam a entender a 
perspectiva e propósitos de Deus em nosso 
sofrimento. Ao invés de lidar com a realidade dura 
do sofrimento com abstrações ou 
sentimentalismo, Powlison nos convida a lançar a 
âncora de nossa esperança no Deus que promete 
estar sempre conosco e nos abençoar, mesmo 
quando estamos em meio às mais duras 
provações.

 João Calvino, pastor de Genebra (1509-1564)

*Ceia do Senhor 

*Enquanto estivermos sob isolamento social, o Pr. 
Alceu transmitirá uma pregação no horário do 
culto noturno pelo Facebook da IPFÓ.



Agenda da Igreja

Motivos de Oração Geral

Os pedidos de oração devem ser comunica-
dos ao Pr. Alceu (96784-5089)

Motivos Específicos de Oração

alceulourencos@gmail.com

Saúde: D. Vivian; Tite; Edmar (irmão da Silva-
ny); D. Dalva (mãe do Dorisvaldo); Priscila (filha 
da Marisa, do artesanato); Priscila (esposa do 
Rev. Edson); João Lucas (sobrinho neto da 
Graça); Sr José (primo da Maria das Graças); 
Valdemir (amigo do Pb. Ademar); Denis (genro 
do Pb. Osmar).

Devido à necessidade de isolamento social para 
conter o avanço do Coronavírus, nossas 
atividades presenciais estão suspensas até 
segunda ordem da parte das autoridades e 
especialistas da saúde.
Não deixe de assistir e participar aos domingos 
das transmissões de Escola Bíblica e Culto 
Dominical pela internet. Também dedique um 
tempo para o culto doméstico durante a 
semana. As informações para isso serão coloca-
das no Whatsapp da igreja.
Estamos convocando todos os membros da 
IPFÓ para consagrarem o Dia do Senhor de 05 
de Abril com jejum e oração, clamando pela 
misericórdia do Senhor sobre o mundo todo e 
sobre sua igreja. 

Na ponta da língua

Jejum e oração

A IPFÓ é uma agência do Reino de Deus 
plantada neste bairro. Porém, não estamos 
falando do púlpito, do prédio ou do CNPJ da 
igreja, mas do povo de Deus que aqui se ajunta 
para celebrar o seu Salvador. Portanto, mesmo 
quando temporariamente impedidos de 
congregar, continuamos com a missão de 
anunciar as boas novas do evangelho. E, em 
tempos de apreensão, angústia e desespero 
como estamos vivendo, é ainda mais 
impactante o testemunho de paz de espírito que 
somente os crentes em Jesus podem dar. 
Aproveite cada oportunidade de explicar às 
pessoas ao seu redor a razão que você tem para 
manter uma viva esperança em seu coração 
(1Pe 3.15). E oremos para que mais pessoas 
venham se refugiar naquele que é a Rocha em 
quem confiamos.

Em razão da pandemia de COVID-19, a Mesa 
Diretora do Supremo Concílio da IPB convocou 
as igrejas para jejum e oração no dia 22 de 
março. Como a situação continua 
extremamente grave, o Conselho da IPFÓ 
convoca os irmãos a dedicarmos o primeiro 
domingo de Abril (05/04) novamente ao jejum e 
oração pelo país e pelo mundo, especialmente 
os idosos e outros grupos de risco; e pelos 
crentes, para que se mantenham firmes na fé 
apesar das atividades suspensas na maioria das 
igrejas. A duração do jejum deve ser 
determinada por cada um de acordo com suas 
condições e possibilidades de permanecer sem 
o alimento: uns podem jejuar o dia inteiro, outros 
até as 18h, e outros ainda até as 13h – o 
importante é que cada um guarde esse tempo 
para nos humilharmos e buscarmos a face do 
Senhor de todo nosso coração.
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Aniversários do Mês

Adriana Maria da Silva Morais 
Rosilda Pereira Blecha 
João da Silva Campos 
Beatriz Cheschini Giovanelli 
Vanderlei Lopes Machado 
Yargo Tolentino Leite 
Caique Apolinário Gonsalves 
Júlia de Souza Santiago 
Maria Lucivania Dantas dos Santos Silva 
Ireny Braga 
Silvany Rodrigues Evangelista 
Cláudia Thieme Vilela Shitsuka 
Rosa Terra Ciaccio 
Claudia Regina Capriolio Benevides

08 Rogério e Vânia
17 Rev. Ademir e Márcia
24 Caitano e Maria Eunice

Aniversários de Casamento

Missionários e Família

1) Crise mundial na saúde (COVID-19)

2) Vida espiritual dos crentes durante o período
de fechamento das igrejas

3) Retorno das atividades da igreja o mais 
rápido possível

4) Saúde dos idosos

5) Saúde e ministério dos Missionários

6) Pelos vizinhos e policiais militares de nossa região

7) Membros afastados

8) Evangelização do bairro

9) Oficiais da igreja (Presbíteros e Diáconos)

10) Famílias da igreja (relacionamentos)

11) Desempregados e negócios afetados
pela pandemia

12) Artesanato (continuidade após o isolamento)

Catecismo de Heidelberg

O Catecismo de Heildelberg foi escrito em 1563 
por Zacarias Ursinus, professor da faculdade de 
teologia de Heildelberg, e por Caspar Olevianus, 
pregador da corte, teve sucesso imediato, 
tornando-se um dos mais importantes símbolos 
de fé das igrejas reformadas em todo o mundo.
Apesar da profundidade teológica, por causa de 
seu formato de perguntas e respostas foi muito 
utilizado pelos pais nos países para instruir os 
filhos na fé reformada em seus lares. Se você 
quiser usá-lo para ensinar seus filhos durante 
esse período de isolamento doméstico, pode 
encontrar o Catecismo de Heidelberg completo 
e com guias de estudo aqui: http://www.heidel-
berg-catechism.com/pt/

Pergunta 9: Então, Deus exige do homem, em 
sua lei, o que este não pode cumprir. Isto não é 
injusto?

Resposta: Não, pois Deus criou o homem de tal 
maneira que este pudesse cumprir a lei. 1 O 
homem, porém, sob instigação do diabo e por 
sua própria rebeldia, privou a si mesmo e a todos 
os seus descendentes destes dons 2

1Gn 1.27; Ef 4.24. 2Gn 3.4-6; Rm 5.12; 1Tm 
2.13,14.

Pergunta 10: Deus deixa sem castigo esta 
desobediência e rebeldia?

Resposta: Não, não deixa, porque Ele se ira 
terrivelmente tanto contra os pecados em que 
nascemos como contra os que cometemos, e 
quer castigá-los por justo julgamento, agora, 
nesta vida, e na futura.1 Ele mesmo declarou: 
"Maldito todo aquele que não permanece em 
todas as coisas escritas no livro da lei, para 
praticá-las".2

1Gn 2.17; Êx 20.5; 34.7; Sl 5.5; Na 1.2; Rm 1.18; 
5.12; Ef 5.6; Hb 9.27. 2Dt 27.26; Gl 3.10.

Pergunta 11: Mas Deus não é também misericor-
dioso?

Resposta: Deus na verdade é misericordioso,1 
mas também e justo.2 Por isso, sua justiça exige 
que o pecado, cometido contra a suprema 
majestade de Deus, seja castigado também com 
a pena máxima, quer dizer, com o castigo eterno 
em corpo e alma.3

1Êx 20.6; 34.6,7. 2Êx 20.5; 23.7; 34.7; Sl 7.9. 
3Na 1.2,3; 2Ts 1.9. 

Atendimento pastoral

O Pastor Alceu está à disposição dos irmãos 
durante a semana para aconselhamento e 
oração. Ligue ou mande uma mensagem pelo 
96784-5089. Para não expor os irmãos a 
nenhum risco, as visitas pastorais estão reduzi-
das apenas a casos de emergência.

Clube de Leitura

O nosso Clube de Leitura deste mês será sobre 
o livro “Sobre a Arte de Viver”, de Roman 
Krznaric. O bate-papo será no dia 25 de Abril. 
Caso ainda estejamos sob isolamento social, 
faremos um encontro virtual, então se informe 
com o Caíque ou a Raquel.

Oficina de Artesanato

Nossa oficina de artesanato estará suspensa 
enquanto durar o isolamento social recomen-
dado pelas autoridades.

Samara (Filha do Missionário Rev. Daniel
Camargo, Mato Grosso do Sul) 
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