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 DEUS QUE VIAJA CONOSCO 

Com braço forte e mão 

poderosa Deus libertou seu povo 

da dura servidão de Faraó a ponto 

de o Senhor conceder aos judeus 

“uma disposição favorável da parte 

dos egípcios, de modo que lhe da-

vam o que pediam; assim eles des-

pojaram os egípcios” (Êx 12.36). 

Receberam roupas, objetos de ouro 

e prata. Dá para imaginar a alegria 

deste povo? Era o cumprimento da 

promessa dada a Abrão 400 anos 

antes de que eles seriam uma nação 

peregrina, um povo escravizado, 

mas que sairiam com muitos bens 

(Gn 15.13-14). Foi exatamente isso 

que aconteceu! 

Eles são libertos e seguem 

rumo à terra que mana leite e mel, 

entretanto “Deus não os guiou pela 

rota da terra dos filisteus, embora 

esse fosse o caminho mais cur-

to” (Êx 12.17). 

Em regra, nós queremos o 

caminho mais fácil, o mais curto, o 

mais rápido, ainda mais na era da 

informática... Mas o Todo-

Poderoso trilha um caminho perfei-

to, muitas vezes doloroso e lento. 

Nessa jornada conduzida pelo Eter-

no questionamos a bondade de 

Deus, colocamos em xeque a justi-

ça divina, nossa visão míope, ime-

diatista, não consegue enxergar 

além de alguns passos, entretanto, 

o propósito divino para as nossas 

vidas é a eternidade, a nova Canaã.  

Se 600 mil homens mar-

chassem diretamente para Canaã 

levariam aproximadamente 2 se-

manas, mas o texto enfatiza: “se 

eles se defrontassem com a guerra, 

talvez se arrependam e voltem para 

o Egito. Assim, e Deus fez o povo 

dar a volta pelo deserto, seguindo o 

caminho que leva ao Mar Verme-

lho” (v.17). O tempo que eles gas-

taram no total foram 40 anos em 

vez de 15 dias! 

Deus está no controle de 

tudo. Apesar da longa jornada, o 

Senhor estava com eles todos os 

dias: “Durante o dia o Senhor ia 

adiante deles, numa coluna de nu-

vem, para guiá-los no caminho, e 

de noite, numa coluna de fogo para 

iluminá-los, e assim podiam cami-

nhar de dia e de noite” (v.21). 

O caminho longo foi para 

prepará-los a fim de que fossem 

uma nação com Leis, estabelecer 

uma relação de confiança: o Se-

nhor iria sustentar todo aquele po-

vo no deserto. O Todo-Poderoso 

ele faz descer do céu o pão da vida, 

brotar água das rochas, as roupas e 

calçados, milagrosamente, não aca-

bavam, de dia havia nuvem alivian-

do o calor causticante e de noite 

muralha de fogo protegendo do frio 

cortante do deserto... 

Deus estava expurgando 

toda idolatria do Egito que arraiga-

ra no coração do seu povo, estava 

lhes ensinando a depender Dele 

com alegria, ainda que não com-

a base da promessa de Deus. No 

deserto, o cristão precisa de confiar 

mais nas promessas de Deus, reve-

ladas em Sua palavra, para não su-

cumbir a tudo que está ao derredor. 

Certamente, o medo, a ansiedade, a 

dúvida quanto ao futuro podem 

sucumbir mais que o próprio Coro-

navírus. Nesse sentido deve ter o 

refúgio diante das adversidades nas 

promessas do Todo Poderoso, Cri-

ador dos céus e da Terra. O próprio 

Cristo diz para tempestade se acal-

mar, e assim foi feito. Tudo se 

acalmou, a tempestade de senti-

mentos, de angústias, ansiedades 

podem ser acalmadas pela confian-

ça nas promessas de Deus. 



 

 

Feliz Aniversário!  

24/05 (domingo)     Simone Salmone                                      99264-3839 

27/05 (quarta)        Patrícia de Oliveira Paiva                        99656-1375 

28/05 (quinta)        Ivaneide Carneiro Silva                            99949-2563 

29/05 (sexta)          Manuela de Fátima Alves da Silva       47-99156-8969 

29/05 (sexta)          Darlan França de Alencar                         98330-2655 

31/05 (domingo)    Márcia Madalena Boucher                       98354-2119 

31/05 (domingo)    Maria Luiza Marcolino Borges                98406-0675 

 FIQUE POR DENTRO 

Pr.  Hélder  Rodr igues    

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (17/05) Resumo por Paulo Victor 
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preendessem seus caminhos. 

Na realidade, o tempo gas-

to, a princípio, não era para ser tão 

longo. Paulo revela “Deus não se 

agradou da maioria deles; por isso 

os seus corpos ficaram espalhados 

no deserto” (1 Co 10.5).  

“Essas coisas ocorreram 

como exemplos para nós” (v.6), de 

modo que são explicitados 5 moti-

vos pelos quais não entraram na 

terra prometida: cobiça (v.6), ido-

latria (v.7), imoralidade (v.8), colo-

car o Senhor à prova (v. 9), 

“queixas” (v.10), e o autor de He-

breus explicita mais uma razão: 

“incredulidade” (Hb 3 e 4).  

Quantos de nós estamos 

dando voltas porque vivemos na 

prática destes pecados? Andamos 

em círculos e não aprendemos pela 

dureza de nosso coração, pela falta 

de temor. O apóstolo é claro em 

afirmar que “isso aconteceu como 

advertência para nós” (1 Co 10.11). 

Muitos estão deixando de 

usufruir de uma vida abundante 

não porque Deus não quer abenço-

ar, mas porque estão dando voltas, 

vivendo no pecado e julgando 

equivocadamente que está tudo 

bem...  

A despeito de tudo Deus 

estava conduzindo o povo com 

toda Sua bondade, fidelidade e 

nunca os abandonou. Deus viaja 

conosco nesta peregrinação rumo à 

nova Jerusalém. 

 

De fato, os números do 

Coronavírus são alarmantes. O 

mundo vive um dilema exponenci-

al único. A pandemia gerou questi-

onamentos sobre as mais diversas 

áreas: vida: futuro, profissão, eco-

nomia etc. Diante disso, muitos se 

questionaram sobre o sentido e 

significado da vida, gerando ansie-

dade, temor, dúvida quanto ao fu-

turo. Todavia, deve-se entender 

que o deserto é um lugar de trans-

formação, amadurecimento e não 

de vitimização. Verdadeiramente é 

necessário compreender que Deus 

tem o absoluto controle sobre to-

das as coisas, tudo o que há entre o 

Céu e a Terra. 

Este é o tempo oportuno 

para que Igreja do Senhor se humi-

lhe diante da poderosa mão de 

Deus, não o de murmurar. A Igreja 

nesse momento não deve se alar-

mar diante das notícias terríveis 

publicadas diariamente. Deve-se 

pautar pela destra e soberana mão 

de Deus sobre a humanidade, por-

que Ele nos conduz, ainda que seja 

no deserto, para um significado ou 

um proposito para edificar a sua 

Igreja. Foi Ele quem determinou 

que o presente deserto é necessá-

rio, mesmo quando a olhos huma-

nos não o seja. 

Assim, a Igreja do Senhor 

deve se levantar como um grande 

exército da esperança e compaixão 

acolhendo os necessitados, aqueles 

que estão sendo impactados direta-

mente por esse vírus que mudou o 

modo de viver do mundo. A Igreja 

deve avançar não por suas próprias 

forças, mas pelas promessas do 

Deus Altíssimo, criador de tudo 

que há na Terra. A Abraão Deus 

fez uma promessa que multiplica-

ria toda sua descendência, que se-

ria tão numerosa quanto aos grãos 

de areia da praia. 

Dessa forma, como os pro-

pósitos de Deus são imutáveis? 

Pergunta que deve estar no coração 

daqueles que O amam de todo o 

coração. Os propósitos de Deus 

são imutáveis porque são perfeitos. 

Se Ele é perfeito, nada pode ser 

acrescentado ou retirado de seu 

núcleo. Em segundo lugar, os pro-

pósitos de Deus são imutáveis e 

eternos. Todos os propósitos de 

Deus em sua maioria foram estabe-

lecidos antes da fundação do mun-

do. Não dependendo de nada, nem 

do homem, nem de sua Igreja. A 

maior certeza do cristão é a da sal-

vação da 2ª vinda de Cristo. Não 

há nada que possamos fazer para 

mudar essas promessas. São pro-

messas perfeitas de Deus. 

O versículo 18 de Hebreus 

6 (NVI) diz: “para que, por meio 

de duas coisas imutáveis nas 

quais é impossível que Deus min-

ta, sejamos firmemente encoraja-

dos, nós, que nos refugiamos nele 

para tomar posse da esperança a 

nós proposta”. Se Deus colocou 

em Sua palavra que estaria ao la-

do diariamente de todo aquele que 

nEle crê, essa é uma certeza ine-

quívoca que o Senhor se faz pre-

sente. Ele é o socorro presente nas 

horas de aflição, em que a Igreja 

deve se humilhar diante daquele 

que reina. 

Deve-se produzir um forte 

alento no coração daqueles que 

amam a Cristo, uma vez que isso é 

 CMO - Campanha Mundial de Oração............. 

A Campanha Mundial de Oração é uma mobilização internacional que nas-

ceu na cidade do Cabo, África do Sul, cujo objetivo é conclamar as igrejas 

cristãs ao arrependimento e promover a busca por um avivamento genuíno. 

A Manancial se inscreveu no canal e se tornou Parceiro Mobilizador. Serão 

10 dias de oração no período do dia 21 a 31 de maio.  Todos os dias tem 

um alvos diferentes que  disponibilizaremos o link  para quem quiser parti-

cipar da reunião às 18h pelo Zoom. Ou então escolha um horário para orar, 

preferencialmente que não choque com a programação da nossa igreja.     

Manancial uma igreja em torno da Palavra e da Oração. 

Comunicado..................................................... 

Em conformidade com as normas em vigor, informamos que o uso de más-

caras nas dependências da igreja é obrigatório. Também salientamos a im-

portância de fazer uso de álcool gel. Tais medidas visam assegurar a saúde 

dos nossos irmãos e proteger os mais debilitados. Como congregação, cui-

demos uns dos outros! 

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.  


