
 

 

Boletim | Brasília 01 de novembro de 2020. Feliz Aniversário!  

01/11 (domingo)   Nilton Lafuente                                          99212-9565 

01//11 (domingo)  Tiago Abreu de Oliveira                            98314-4617 

04/11 (quarta)      Carlos Méndes Alvarado                           99131-1182 

04/11 (quarta)      Maria Clara Campos de Oliveira             99302-0546 

06/11 (sexta)         Miguel de Miranda Câmara                     99433-6376 

06/11 (sexta)         Robenildo Rodrigues da Silva (Julinho)  98384-3334 

06/11 (sexta)         Laura Misk de Far ias Brant                     98111-7861 

07/11 (sábado)      Marilene Gomes da Silva                           9972-5165 

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

www.ipmanancial.org.br 

A GRATIDÃO COMO EXPRESSÃO  

DE ADORAÇÃO 

Adoração se revela no temor 

a Deus, é a manifestação sublime 

do amor, da gratidão ao ser de 

Deus e Suas ações que nos impul-

siona a viver em santidade. 

Assim quem adora é grato! 

A gratidão é decorrente da graça 

que Deus nos dá. Graça vem do 

grego charis que significa 

“graciosidade”, “amabilidade”, 

“deleite”, “bondade”, “favor”, 

“gratidão”, “agradecimento”, 

“expressões de favor”, “serviço 

prestado”, “benefício”, “dívida de 

gratidão”, “recompensa”. 

 Graça é o favor não mereci-

do, e por não merecermos, o que 

nós resta fazer senão agradecer. 

Uma pessoa agradecida é alguém 

cheio da graça, que reconhece o 

dom gratuito de nosso Deus de nós 

amar. 

Assim a graça nos impulsio-

na a adoração; adoração é refletida 

na gratidão que tem como base a 

humildade. Pois quanto mais hu-

milde formos mais facilmente 

agradeceremos os pequenos gestos, 

as ações singelas porque temos um 

coração permeado do favor de 

Deus, da graça (charis). 

O Salmista reconhece ações 

maravilhosas de Deus por isso de-

clara: “que darei ao Senhor por 

todos os seus benefícios para comi-

go?” Sua alegria que se manifesta 

em gratidão não é só contemplati-

va: “Erguerei o cálice da salvação 

e invocarei o nome do Senhor. 

Cumprirei para com o Senhor os 

meus votos, na presença de todo o 

seu povo.” (Sl 116.13-14). 

A adoração do salmista re-

dunda em ações de graça em com-

promisso firme e solene de cumprir 

seus votos ao Senhor publicamente. 

 Mas o oposto é verdadeiro a 

ingratidão tem como raiz a cobiça, 

pois a pessoa pensa que merece 

sempre mais, assim os cobiçosos 

são ingratos. Os ingratos são mur-

muradores e exigem mais e mais e, 

por não receberem aquilo que jul-

gam merecer, culpam e ofendem: a 

final de contas não ficaram satis-

feitos. Na ingratidão não há con-

tentamento, não existe adoração e 

sim condenação aos outros e/ou as 

circunstâncias. 

Um coração grato é fácil 

agradar, um coração orgulhoso ou 

seja ingrato quem alcançará? 

 Adoração nos leva gratidão, 

a gratidão a Deus é adoração o que 

revela um coração humilde em que 

alcança o ser de Deus, pois aos 

humildes e quebrantados o Senhor 

não rejeitará! 

 

 Dêem graças em todas as circunstan-

cias, pois esta é a vontade de Deus 

para vocês em Cristo Jesus. 1 Ts 5.18 

Pr.  Hélder  Rodr igues    

Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? 
Sl 116.12 



 

 

 FIQUE POR DENTRO 

 

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. 

 

PAAM Consolo cancelado...................... 

Informando que a nossa missão foi cancelada. PAMM consolo. Feriado! 

A direção do cemitério tiveram  reuniões e acharam por bem cancelar e 

deixar para o próximo ano a colocação de tendas e envolvimentos com 

igrejas! 

 

Culto da colheita .................................. 

A cada primeiro domingo de cada mês, no culto solene temos santa Ceia, 

traga sua doação um alimento não perecíveis o amor é doador e abençoe 

uma família! 

 

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

A liderança dos jovens estão organizando eleições para a liderança de 2021. 

Se você  quer fazer parte da liderança procure a Cecília Granato ( Ciça). As 

eleições acontecerão dia 05/12 durante o culto solene. ( Ciça 98125-9220). 

 

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). 

Engrandecido seja o nome do Senhor que até aqui nos ajudou! São dez anos 

de conquistas e lutas, de desafios e da providência divina. Todo nosso lou-

vor e adoração sejam dadas ao Deus eterno que tem nos conduzido e reno-

vado com sua bondade e misericórdia todos os dias de nossa vida, por isso, 

habitaremos para todo o sempre em Sua presença.  Estamos gratos pela ma-

nifestação poderosa do Senhor Jesus em nossas vidas, o nosso muito obri-

gado a todos que ajudaram . 

ANIVERSÁRIO MANANCIAL   

10 ANOS  


