
 

 

Boletim | Brasília, 05 de julho de 2020. Feliz Aniversário!  

05/07 (domingo)    Edvaldo Pereira Costa                              99365-2129 

06/07 (segunda)     Alan Oliveira da Silva                              99313-6276 

06/07 (segunda)     Edinélia Alves da Silva                             99871-2063 

06/07 (segunda)     Marta Rocha Teixeira da Cruz                  9976-1013 

09/07 (quinta)        Aline Pelegrine                                         98436-1349 

09/07 (quinta)        Victor Martins do Nascimento Araújo      99843-3946 

10/7 (sexta)            Moisés Fagundes Macedo de Araújo         99330-5093 

11/07 (sábado)       Elma Barbosa Lopes                                 98238-6238 

11/07 (sábado)       Marcos Henrique Dos Santos                    99905-1806 

www.ipmanancial.org.br 

JAMANTA-DESFILADEIRO-ABAIXO-

SEM-FREIO 

Deus nos dotou de sentimen-

tos e emoções, sem eles a vida não 

teria sabor. As sensações que te-

mos num dia são infinitas. Quando 

acordamos talvez paire o sentimen-

to de preguiça, medo ou ânimo 

pelo novo dia que se inicia. Sentir 

a água escorrer em nosso rosto, o 

gosto mentolado da pasta de dente, 

a infinitude de sabores e texturas 

dos alimentos é impressionante. 

Olhar pela janela e ver a imensidão 

do azul celeste ou receber uma no-

tícia, a cada estímulo temos as 

mais diversas reações, voluntárias 

ou não.   

Lidar com as emoções não é 

uma tarefa fácil, muitos ficam re-

féns dos seus próprios desejos an-

siando sentimentos cada vez mais 

fortes e, assim, extrapolam limites 

e fazem coisas erradas para aumen-

tar ainda mais o estímulo.  

O apóstolo Paulo exorta: 

"Não permitam que o pecado conti-

nue dominando os seus corpos 

mortais, fazendo que vocês obede-

çam aos seus desejos" (Rm 6.12).  

Veja que Deus nos ensina a não 

sermos prisioneiros dos nossos 

desejos, pois o coração do homem 

é desesperadamente enganoso.  

Uma das marcas do cristão é 

o domínio próprio, gerado por 

meio da Palavra e pela manifesta-

ção do Espírito Santo. Assim, pre-

cisamos pesar nossas emoções e 

desejos para avaliar se convém ou 

não extravasarmos. Paulo, fazendo 

menção da mentalidade grega da 

época, parafraseia "Tudo me é per-

mitido" e contrapõe tal filosofia 

"mas nem tudo convém. 'Tudo me 

e permitido', mas eu não deixarei 

que nada me domine" (1 Co 6.12). 

Você pode tomar esta decisão? Eu 

não deixarei que nada me domine! 

a não ser o Senhor? 

Se você é impulsivo lute 

contra isto! Peça que o Senhor lhe 

dê domínio próprio, aprenda a se 

conhecer pois quanto mais você 

tiver ciência do seu comportamen-

to e reações a determinados estí-

mulos mais prudência terá.  

Moisés, no afã de separar 

uma briga, acabou matando um 

egípcio. Nessa fase ele ainda não 

tinha desenvolvido um relaciona-

mento íntimo com Deus, mas ao 

essa dimensão significa saber que 

somos alvo de benevolências, gra-

ças, e bondades por termos sido 

alcançados pelo amor de Deus; 

esse entendimento gera frutos de 

caridade e generosidade, pois nada 

é nosso, e sim de Aquele que tudo 

nos deu. 

O coração que recebe a gra-

ça de Deus é um coração que tem 

prazer em se doar: “E não somen-

te fizeram como nós esperávamos, 

mas também deram-se a si mes-

mos primeiro ao Senhor, depois a 

nós, pela vontade de Deus” (2 Co 

8.5 ARA). Não é a simples entre-

ga da oferta, e sim a disposição de 

dar a vida pelo que está vulnerá-

vel. Dessa forma, Paulo anima aos 

coríntios a completar “... a obra 

começada, para que, assim como 

revelastes prontidão no querer, 

assim a leveis a termo, segundo as 

vossas posses” (2 Co 8.11 ARA). 

Devemos contribuir com generosi-

dade, com o coração por grato, sem 

pesar ou tristeza. Isso é contribuir 

de uma maneira realística. Em Sua 

palavra, Deus diz que dá em abun-

dância, a fim de que o seus sejam 

graciosos com o Reino do Senhor. 

A Bíblia nos ensinado sobre 

o inefável dom da graciosidade 

dada pelo Senhor, ao permitir que 

o seu próprio filho morresse na 

cruz por todos os pecadores. Isso, 

por si só é um sinal de benevolên-

cia e graça do próprio Deus. Assim 

como Ele o fez por nós, doemo-nos 

uns pelos outros, pois a generosida-

de cresce na medida em que conhe-

cemos ao Senhor, que destronamos 

o egocentrismo e entendemos que 

tudo o temos, material e imaterial-

mente, veio da graciosa mão de um 

Pai que ama Seus filhos. 

"Melhor é o homem paciente do que o guerreiro,  

mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade." Pv 16.32 



 

 

 FIQUE POR DENTRO 

Pr.  Hélder  Rodr igues    

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (28/06) Resumo por Paulo Leal 

G R A Ç A  E  G E N E R O S ID AD E  – 2  C O R Í N T IO S  8 : 1  
longo de sua vida caminhando com 

o Eterno foi transformado a ponto 

de se tornar o homem mais manso 

da terra (Nm 12.3). 

Deus tem a capacidade de 

nos tratar e transformar, de gerar 

em nós o domínio próprio tão ne-

cessário para não sermos guiados 

pelos sentimentos.  

Paradoxalmente, quando 

obedecemos a Deus em detrimento 

de nossa vontade temos liberdade, 

quando reprimimos desejos noci-

vos é que somos livres. Jesus nos 

chama à liberdade, o que significa 

fazer a vontade do Senhor.  

Sem domino próprio fica-

mos descontrolados como uma ja-

manta-desfiladeiro-abaixo-sem-

freio. Frear nossos impulsos à luz 

da Palavra é ser livre para fazer a 

vontade do Senhor.  

A palavra de Deus diz que o 

Senhor prova o Seu amor para com 

a Sua criação quando enviou Seu 

único filho para morrer por todos 

aqueles que nele creem. Jesus nos 

amou primeiro quando erámos co-

biçosos, avarentos, desejosos de 

nós mesmos. Nos amou até o seu 

último dia aqui na terra como ho-

mem, e ainda hoje, nos ama e tem 

piedade de nós. 

Cristo foi o homem mais 

generoso da face da Terra. Sua 

vida foi para servir, doando-se es-

pontânea e gratuitamente para sal-

var os marginalizados e desafeiço-

ados. Ele foi ao encontro dos peca-

dores, daqueles que não conheciam 

ou não compreendiam a Sua graça, 

e curou mazelas e chagas, e trouxe 

redenção para todo aquele que se 

arrependesse. O Senhor se mani-

festa de uma maneira extraordiná-

ria, com abundância e generosida-

de, a tal ponto que o apóstolo João 

declara que ela Suas obras são in-

contáveis: “Se todas elas fossem 

relatadas uma por uma, creio eu 

que nem no mundo inteiro caberi-

am os livros que seriam escri-

tos” (Jo 21.25 ARA). 

A função precípua de Jesus 

Cristo foi honrar o Pai. Ele se fez 

homem para morrer e se entregar 

pelo pecado de todos nós. Deus dá 

o perdão, porque onde abundou o 

pecado superabundou a graça. 

Quando se compreende a bondade 

e generosidade de Deus, isso deve 

resultar em ações de graças nos 

corações contritos. Nós, Igreja do 

Senhor na Terra, somos uma expli-

citação de Sua infindável graça. 

O apostolo Paulo em 2 Co 

8.1 transmite a mensagem da gra-

ça e generosidade de Deus: 

“Também, irmãos, vos fazemos 

conhecer a graça de Deus conce-

dida às igrejas da Macedônia; 

porque, no meio de muita prova 

de tribulação, manifestaram 

abundância de alegria, e a pro-

funda pobreza deles superabun-

dou em grande riqueza da sua 

generosidade”. A igreja da Mace-

dônia sofria uma grave persegui-

ção, tendo escassos recursos para 

seu mantimento; ainda assim, com 

grande jubilo eles participavam da 

oferta aos necessitados. Os cris-

tãos macedônios viviam na prática 

o ensinamento de Cristo em Atos 

20.35: melhor é dar que receber. 

A generosidade nasce a partir do 

momento que se volta ao Deus da 

generosidade, já que não está em 

nós aquilo que recebemos, pois, 

toda boa dadiva vem do dEle. Jo-

ão mais uma vez diz que o homem 

nada pode receber se do alto não 

lhe for dado (Jo 3.27), contrário 

ao humanismo, onde se prega que 

o ser humano pode conquistar tu-

do o que deseja pela sua própria 

força, seus esforços, seu trabalho. 

Pode-se preparar o cavalo para a 

guerra, mas quem dará a vitória é 

Deus (Pv. 21.31). Compreender 

Cuidado com a Casa de Deus...........................  

Quem ama a Deus ama a Sua casa! A Manancial está sempre investindo na 

infra-estrutura e manutenção da igreja por compreender que o zelo pela 

Casa do Senhor revela nosso amor a Deus. Assim, conclamamos os irmãos 

a ofertarem. Seja generoso com a casa de Deus (Êx 25.1-9). E como corpo 

de Cristo olhar para tudo que está sendo realizado e compreender que o 

Eterno nos dá o privilégio de sermos participantes de Sua gloriosa obra! 

Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida 

às igrejas da Macedônia; porque, no meio de muita prova de tribulação, 

manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles supera-

bundou em grande riqueza da sua generosidade. 

2 Coríntios 8.1 (ARA) 


