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08/11 (domingo)    Aurilene Isaías Teixeira                        98144-0497 

11/11 (quarta)       Escar lete Cardoso Sequeira                  98144-0497 

13/11 (sexta)          Gabryelle Vieira da Silva                      98255-5138 

15/11 (domingo)    Alfredo Pereira Neto                             98276-2227 

15/11(domingo)    Benedito Cantanhede de Abreu           99645-0216 

15/11 (domingo)   Patr ícia Gonzaga de Sousa                  99372-6963  

www.ipmanancial.org.br 

A FÉ ENFRENTA A MORTE 

A fé nos faz transceder.  O 

cristão tem uma morada certa, um 

lar celestial: “para mim viver é 

Cristo, e morrer é lu-

cro” (Filipenses 1.21). Continua o 

apóstolo Paulo: “Ora de um e outro 

lado, estou constrangido, tendo o 

desejo de partir e estar com Cristo, 

o que é incomparavelmente me-

lhor” (v. 23). 

José manteve a lucidez. Não 

se apavorou diante da morte, antes, 

teve fé de instruir o que deveria ser 

feito com os seus ossos. O segundo 

homem mais importante do Egito 

não quis que levantassem um mo-

numento magnificente em seu no-

me, mas desejou que seu corpo 

fosse levado à humilde cidade de 

Siquém (Êxodo 13.19).  

A fé não se deslumbra com 

os valores mundanos, nem com a 

suntuosidade das trevas... Muitos 

faraós construíram pirâmides ador-

nadas do melhor da terra para uma 

vida após morte, mas não encontra-

ram descanso para suas almas. 

Apenas em Cristo temos a ressur-

reição de nossos corpos para a vida 

eterna.  

Por isto a fé não teme a mor-

te, porque sabemos em quem te-

mos crido e para onde iremos. Je-

sus nos consolou nesta promessa: 

“Não se turbe o vosso coração; 

credes em Deus, crede também em 

mim. Na casa de meu Pai há mui-

tas moradas. Se assim não fora, eu 

vo-lo teria dito. Pois vou preparar-

vos lugar” (João 14.1-2). 

A morte não é a escuridão, 

não rodeia a vida do cristão de in-

certezas porque “o corpo que é 

semeado é perecível e ressuscita 

imperecível; é semeado em deson-

ra e ressuscita em glória; é semea-

do em fraqueza e ressuscita em 

poder; é semeado um corpo natural 

e ressuscita um corpo espiritual” (1 

Coríntios 15.42-44). 

Se agora temos um corpo 

terreno, mas após a morte teremos 

um corpo glorificado, restaurado, 

modificado, perfeito. Morre a boa 

semente para brotar a vida eterna, 

assim sucederá com todos os que 

creem nas palavras de Jesus Cristo.  

José também instruiu acerca 

de onde deveriam ser levado seus 

ossos porque creia  na profecia 

vaticinada há de centenas de anos a 

Abraão: “Então o Senhor lhe disse: 

“Saiba que os seus descendentes 

serão estrangeiros numa terra que 

 

“Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e  

deu instruções acerca dos seus próprios ossos”. 

  Hebreus 11.22   



 

 

 FIQUE POR DENTRO 

Pr.  Hélder  Rodr igues    

 

não lhes pertencerá, onde também 

serão escravizados e oprimidos por 

quatrocentos anos. Mas eu castiga-

rei a nação a quem servirão como 

escravos e, depois de tudo, sairão 

com muitos bens” (Gênesis 15.13 e 

14). 

O tempo não estabelece se 

uma profecia é verdadeira ou não... 

o tempo apenas indica  que não 

chegou a hora para o estabeleci-

mento da vontade eterna de nosso 

Deus. Por isso, não se enfraqueça 

na fé, se Deus prometeu irá aconte-

cer. 

Se a fé enfrenta a morte o 

que dirá os percalços da vida? A fé 

nos faz transcender.   

 

Manancial crescendo....................................... 

Estamos crescendo como igreja! Várias ações estão sendo empreendidas e 

projetos estão começando a ser modelados para que a Manancial se torne 

ainda mais relevante. Com a ajuda de uma profissional de design e gestão 

e, principalmente, de Deus, temos buscado aprimorar diversas áreas. Nosso 

Instagram está diferente, já notou? E logo você verá outras transformações! 

Esteja orando pela liderança na condução desse projeto. 

PAMM Consolo cancelado............................... 

A direção do cemitério resolveu cancelar o envolvimento de igrejas no dia 

de finados. Oremos pelas famílias enlutadas. 

Eleições mocidade........................................... 

A liderança dos jovens está organizando eleição para a liderança de 2021. 

Você quer fazer parte? Procure a Ceciĺia Granato (Ciça - 98125-9220). 

Eleição da mocidade: 6/12. 

 

Dízimos & Ofertas............................................ 

O apóstolo Paulo nos exorta a termos “sempre bom ânimo” (2 Co 5.6) 

“visto que andamos por fé e não pelo que vemos” (v.7). Assim, cada mem-

bro permaneça fiel em seus dízimos e ofertas com vistas ao sustento da 

obra do Senhor. Como fazer :  

 Via transferência: Banco do Brasil - Agência: 2887-8 - Conta: 

16.264-7 CNPJ: 12.988.339.0001-27.  

 Na secretaria: Via cartão de débito ou em espécie. Em caso de di-

nheiro será colocado no envelope de dízimos/ofertas e devidamente 

lacrado. Em se tratando de oferta com destinação específica favor 

informar à Tesouraria. ( Luciane -  99146-8883). 


