
 N o mundo da pressa, 
precisamos lembrar 

que o amor é paciente.
  O amor vem de Deus, pois 

Deus é amor. A Bíblia nos ensina 
que o amor não é mero sentimen-
to, o amor é uma atitude da von-

tade, uma dádiva de Deus, um compromisso assu-
mido, um ato de obediência que envolve sacrifício.
 Vejam como a Bíblia descreve o amor:
 - Amor de Deus por seu povo... “Davi reco-
nheceu que o Senhor o confirmararei sobre Israel e que 
exaltará o seu reino por amor de seu povo” (2 Sm.5:12)
 - Por amor pode-se suportar afrontas... “Pois 
tenho suportado afrontas, por amor de ti...” (Sl.69:7)
 - O Amor é símbolo da prosperidade e da 
paz... “Melhor é um prato de hortaliça onde há amor 
do que o boi cevado e, com ele, o ódio” (Pv.15:17)
 - O amor é mais forte do que a morte.. 
“Põe-me como selo sobre o teu coração... porque o 
amor é forte como a morte...” (Ct.8:6)
 - O amor não pode ser apagado... “As 
muitas águas não poderão apagar o amor, nem os 
rios afogá-lo” (Ct.8:7);
 - O Amor é eterno... “Com amor eter-
no te amei; por isso com benignidade te atraí” 
(Jer.31:3); “O Amor jamais acaba” (ICor.13:9)
 - O Amor de Deus pelo seu nome... “O 
que fiz, porém, foi por amor do meu nome para que 
não fosse profanado diante das nações...” (Ez.20:14); 
 - Deus vê quando falta amor na terra... 
“porque o Senhor tem uma contenda com os habi-
tantes da terra, porque nela não há verdade, nem 
amor, nem conhecimento de Deus” (Os.4:1)
 - Deus renova o amor no coração do 
seu povo... “O Senhor Deus está no meio de ti, 
poderoso para salvar-te; ele se deleitará em ti com 
alegria; renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á 

em ti com júbilo” (Sf.3:17);
 - Onde multiplica a iniquidade o amor 
esfria... “E, por se multiplicar a iniquidade, o 
amor se esfriará de quase todos” (Mt.24:12);
 - Jesus nos ama, isso nos basta... “Como 
o Pai me amou, também eu vos amei; permanecei 
no meu amor” (Jo.15:9); 
 - Maior expressão do Amor já demons-
trado... “Ninguém tem maior amor do que este: 
de dar alguém a própria vida em favor dos seus 
amigos” (Jo.15:13);
 - O Espírito Santo derrama o amor de 
Deus no coração dos crentes... “Ora, a esperança 
não confunde, porque o amor de Deus é derrama-
do em nosso coração pelo Espírito Santo que nos 
foi outorgado” (Rm.5:5);
 - Deus provou seu amor por nós.. “Deus 
prova a seu amor por nós pelo fato de Cristo ter mor-
rido por nós, sendo nós ainda pecadores” (Rm.5:8);
 - Se não tiver amor nada serei.. “ainda 
que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se 
não tiver amor, nada serei” (I Cor.13:2);
 - O amor é fruto do Espírito... “Mas o 
fruto do Espírito é amor, alegria paz...” (Gl.5:22);
 - O amor de Cristo por nós é ultrapas-
sa nosso entendimento... “e conhecer o amor de 
Cristo, que excede todo entendimento, para sejais 
tomados da plenitude de Deus” (Ef.3:19);
  - O amor cobre multidão de defeitos... 
“Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns 
com os outros, porque o amor cobre multidão de 
pecados” (I Pe.4:8); 
 - Deus é Amor.. “Aquele que não ama 
não conhece a Deus, pois Deus é amor” (IJo.4:8). 
 De fato, o amor é paciente, cobre mul-
tidão de defeitos e vem de Deus.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja
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O AMOR É PERSEVERANTE
“O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes...” (I Cor.13:4)



A  bondade de nosso Se-
nhor é um dos atribu-

tos divinos mais frequentemente 
mencionados nas Escrituras, 
mas também é um dos que mui-
tas vezes é mal interpretado. 
Portanto, é vital que lembremos 

que a bondade divina, como os outros atribu-
tos de Deus, não pode ser considerada isolada-
mente. Deus nunca exercitará sua bondade de 
qualquer maneira que o levaria a deixar de lado 
outros de seus atributos.
 Como atributo divino, a bondade é 
primeiro uma descrição do caráter essencial de 
Deus. Isso signifi ca que o Senhor não é mau, 
que Ele não ama o pecado e, de fato, nem mes-
mo pode ser tentado pelo mal (v. 13). Dessa 
maneira, é sinônimo de alguns aspectos do que 
normalmente chamamos de santidade divina, 
que se refere tanto ao fato de Deus ser separado 
de tudo o mais, quanto ao Seu caráter moral. A 
bondade divina também está intimamente liga-
da à justiça divina. A bondade abomina o mal; 
portanto, punir o mal é intrínseco ao que sig-
nifi ca para Deus ser bom e justo (Êx 34: 6–7). 
O Senhor proíbe os juízes humanos de perver-
terem a justiça (23: 2, 6), e isso não é surpreen-
dente, porque todos os seus caminhos são jus-
tos (Dt. 32: 4). Consequentemente, a ira divina 
a serviço da justiça divina é uma maneira pela 
qual Deus manifesta sua bondade à sua criação.
 Nosso Criador também mostra bonda-
de de outras maneiras. Primeiro, o Senhor revela 
sua bondade em sua benevolência à sua criação. 
A benevolência de Deus é a bondade que o Se-
nhor concede a todas as pessoas e inclui coisas 

como dar chuva aos justos e injustos (Mt 5: 45b). 
Deus tem um amor específi co apenas pelos 
crentes, e por esse amor Ele realiza todas as coi-
sas para o bem do seu povo (João 1: 12–13; Rom. 
8:28). Sua benevolência, no entanto, é uma de-
monstração mais generalizada de bondade que 
não é o amor que leva à salvação.
 O amor especial de Deus por Seu povo 
também manifesta Sua bondade. Esse amor é 
um amor santo, o que signifi ca que nossos pe-
cados são punidos, mas eles são punidos em 
Cristo, que é a propiciação por nossos pecados 
(Rom. 3: 21–26). Ao nos salvar, Deus não dei-
xa de lado Seu amor pelo bem e seu ódio pelo 
mal, mas Ele nos julga em Cristo para nos sal-
var sem comprometer sua justiça. Em seu santo 
amor, Deus também nos disciplina para o nos-
so bem e sua glória (Hb 12: 5-11).
 Finalmente, a misericórdia de Deus 
fl ui de sua bondade. O Senhor ainda seria bom, 
mesmo que nunca demonstrasse misericórdia, 
pois a misericórdia não é obrigada (Rm. 9: 14–
24). No entanto, em sua misericórdia para co-
nosco, vemos que Ele propôs ser bom de uma 
maneira especial para seu povo.
 O amor de Deus não é um amor in-
solente que negligencia o mal. Mesmo em seu 
amor, Deus manifesta sua justiça. Ele não ama 
os pecadores sem lidar com o pecado deles, e 
se estamos em Cristo, nosso pecado foi tratado 
na expiação de nosso Salvador. Vamos procla-
mar todos os aspectos da bondade de Deus e 
chamar as pessoas a se arrependerem para que 
recebam a bondade de Deus e sua misericórdia.

Rev. Evandro

PALAVRA PASTORAL: REV. EVANDRO
A BONDADE DE DEUS

“Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em 
quem não pode existir variação ou sombra de mudança”. (v. 17), Tiago 1: 12–18
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 “O QUE DEUS TEM TE ENSINADO AO LONGO DESSA QUARENTENA?”
RESPOSTAS DAS IRMÃS DA SAF

“Deus tem me ensinado que tudo tem o seu tempo. 
Que ele está no controle de tudo.. tem ensinado a 

valorizar a intimidade com Ele. A aproveitar o tempo 
na presença Dele e da família”.

Aline Espindola

“Que gostoso aprender a confiar plena e 
exclusivamente em Deus, que enche nosso coração 

de paz, mesmo nessa tempestade de dor, tristeza, 
luto, sofrimento. Em Deus há paz”

Cláucia Belotti 

“O que Deus tem me ensinado nesta quarentena..... 
Ele é o Grande Eu Sou, nada foge do teu controle, Ele 
é soberano sobre toda a terra, Ele é nossa esperança, 

minha razão de viver”.
Clenilda Carneiro

“Nada foge ao Seu controle, Ele carrega o Universo 
na palma de Suas mãos. E que Ele é a minha 

alegria! Aprendendo a descansar nEle”.
Débora Cunha

“Aprendi que direitos não podem ser separados de 
responsabilidades. E que confiança e esperança de 
verdade só em Deus! Aprendi também a ser mais 

grata por tudo que Deus tem feito por nós!”
Diana Guimarães 

“Deus tem me ensinado que: Ele é Soberano sobre 
tudo e todos. Preciso viver para Ele. 

Que a Vida Eterna só Ele pode nos dar. Com apenas 
um sopro Ele pode desfazer toda essa pandemia e 

esse mundo”.
Edi Nunes

“Vaidade de vaidades, diz o Pregador; vaidade 
de vaidades, tudo é vaidade” (Eclesiastes 1.2). “É 

muito fácil perdermos o foco em Jesus no meio 
das loucuras da nossa vida. Nossos dias estão tão 
cheios com pessoas e  trabalhos e listas de desejos, 
casas e feriados, que acabamos com  dificuldades 
para distinguir o importante do urgente. Nós nos 

perdemos no meio das nossas vidas. Essa crise 
me fez ver com o que devo me preocupar nessa 
vida. Talvez me ajude a distinguir entre o que é 

significativo e o que é sem sentido. Talvez aquela 
cozinha nova, ou aquele post no Instagram não 

sejam essenciais para minha sobrevivência. Talvez 
o coronavírus esteja me ensinando o que realmente 
importa. Deus tem trabalhado em mim a vaidade, 
me fazendo entender qual é o real sentido da vida”. 

Eliane Arnal

“Nesta pandemia Deus tem me mostrado quanto 
somos pequenos e indignos do amor dele, pois ainda 
não aprendemos o mais importante: que tudo o que 

Ele ensinou não é para ser guardado e exibido, só 
quando queremos mostrar quão bom cristãos somos”.

Ivelise Mantuani

“Tenho aprendido muitas lições durante esta quarentena. 
Uma delas é que o COVID19 pode atingir meu corpo e 
me fazer sofrer, mas a minha alma jamais será atingida 

porque Deus é fiel e sua palavra, não volta atrás e me 
escolheu antes da fundação do mundo. Tenho ouvido 
a palavra através da leitura da Bíblia e pregações dos 

pastpres. Glória a Deus!”.
Izaulinda Freitas

“Deus tem me ensinado a ter paciência, porque o 
momento que vivemos é de insegurança, mas ele me 

faz lembrar na sua palavra que nada foge do seu 
controle e que tudo é permitido por ele. 

Assim agradeço e procuro ter empatia e compaixão 
para com os que estão em situação adversa”.

Líbia Moura

“Deus tem me ensinado a importância de perseverar 
firmemente, sem tomar decisões impulsivas. Hoje, 

tenho por convicção que a observância dos conselhos de 
Deus e a obediência contínua me trazem a serenidade 

necessária para viver em paz em tempos de pandemia".
 Marise Andreatta

“Nesta quarentena, aprendi com Deus que ele tem 
o controle de tudo, e que devo confiar nEle não 

importam as circunstâncias”.
Maria Carolina Frost

“Buscar no Senhor Jesus, refrigério para a alma e a 
exercitar o tema do Quadriênio Orar sem cessar. I 

Ts 5,17 achar mais tempo para uma vida de oração 
e leitura da Palavra de Deus. E ter plena convicção 
de que tudo que Deus faz, tudo que ELE permite e 
ordena é em sentido supremo, para a sua glória é 

que nada foge do seu controle”.
Roseli Vitro  

“Com a quarentena aprendi que Deus é bom em todo 
tempo. Que somos todos iguais independente de raça, 
cor, pobre e rico, valorizar mais a família, amar mais 

ao próximo, buscar mais a Deus lendo a bíblia com 
mais obediência a Deus”.

Sônia Renovato

“Deus tem me ensinado que a nossa satisfação e paz de 
espírito acontece de dentro para fora. Que independe 

de circunstâncias, lugar, pessoas ou coisas e sim do 
exercício da gratidão e dos preceitos das Sagradas 

Escrituras. E que apenas isso, já é de fato excepcional”.
Virgínia Alencar



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 (MM)
2. Palavra de abertura (Instrução às famílias para 
participação dos lares)
3. Oração de Louvor e adoração 
4. Leitura: Sl.116 (juntos)
5. Hino: “Amor Perene” nº 88, HNC
6. Leitura: Rm.5:5-8 (Confi ssão de pecados)
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.13)
11. Hino: “Espírito do Eterno Deus” nº 86, 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 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

29/06 - Lorenzo Andreatta Itamura
- Pedro Colman Satorre - 99971-3855

30/06 -  Caio Eduardo C. Duarte - 99642-4253
 - Milton Ossamu Mori - 99263-3693

  - Pedro Henrique D. V.  Cardoso - 3424-2043
01/07 - Cláudia Cecília C. Fukuda - 99987-6146

 - Gabriela da Silva Muniz - 99624-7478
 - Ramona Leonor Postaue - 99204-2607
  - Sônia Gonçalves Cardoso - 3421-9542

02/07 - Mariangela S. B. Rodrigues - 99697-8589
03/07 - Cireneu A. da Silva Junior - 99851-6099

 - Francisco de Salles Bezerra - 99971-5727
04/07 - Eliane M. Dolores Arnal - 99836-4726

  - João Lucas da Silva Renovato
- Osvaldo Tavares da Silva - 3422-7581

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)


