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Feliz Aniversário!  

11/10 (domingo)      Brenda Lívia G. Pitarelli Galloni            98135-4640  

11/10 (domingo)      Vitória Abreu Ferreira                            98154-1612  

11/10 (domingo)      Luiza Benvida da Silva                           99603-9855  

11/10 (domingo)      Enya Lara Amaral Homem                      98259-9125  

11/10 (domingo)      Jaime Alfredo H. Moreno                        99662-5351 

12/10 (segunda)      Maria Neuza Teixeira                               98458-2823 

14/10(quarta)         Antônio Valber Lopes Almeida                99129-4381 

14/10(quarta)         José Leandro da Silva Santos                   99913-3420 

15/10 (quinta)        Ariele Santos da Silva                               98231-1693 

16/10 (sexta)           Paulo Cesar Coelho de Almeida               99978-3984 

16/10 (sexta)           Giovanna Borges Martins Bueno             99284-2976 

16/10 (sexta)           Gabriel dos Santos Martins                      99863-9700 

16/10 (sexta)           Teresa Cristina Moraes                            99850-0983 

18/10 (domingo)     Rosilene Catanhede de Abreu                 99985-4803 

18/10 (domingo)     Marcos Guilherme Pereira                      99808-0332         

www.ipmanancial.org.br 

DEUS QUE VIAJA CONOSCO 

Com braço forte e mão po-

derosa 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 marchas-

sem diretamente para Canaã levari-

am aproximadamente 2 semanas, 

mas o texto enfatiza: “se eles se 

defrontassem com a guerra, talvez 

se arrependam e voltem para o Egi-

to. Assim, e Deus fez o povo dar a 

volta pelo deserto, seguindo o ca-

minho 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 alivi-

ando 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-

preendessem seus caminhos. 

Na realidade, o tempo gasto, 

a princípio, não era para ser tão 

longo. Paulo revela “Deus não se 

contentamento quando murmura-

mos, fofocamos, reclamamos, e 

nossos lábios não estão cheios de 

redenção, edificação e transforma-

ção. A plenitude da vida é Jesus 

Cristo, Ele é nosso Senhor, nosso 

tesouro, nosso amado. Que seja-

mos menos murmuradores e mais 

adoradores. 

Jesus, o Escravo Sofredor, 

foi crucificado entre os transgres-

sores sem reclamação. Aquele que 

é totalmente santo morreu junto a 

malfeitores, foi colocado em posi-

ção de maldito ao ser pendurado do 

madeiro, tudo para dar a cada uma 

de suas ovelhas liberdade. Mas sua 

obediência diligente ao Pai lhe 

trouxe prosperidade a Suas mãos 

(Is 53.10). Ele foi sublimado por 

Sua submissão! Jesus Cristo nos 

ensina que o caminho da honra é o 

caminho da humilhação.  

Tenhamos o Senhor como o 

centro de nossas vidas! Tenhamos 

contentamento em nossas vidas, 

pois Ele ficou satisfeito com o fru-

to de seu trabalho, que são seus 

rebentos (Is 53.11). A Deus todo 

nosso louvor e toda a nossa adora-

ção pelo século dos séculos, amém. 



 

 

 FIQUE POR DENTRO 

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (04/10) Resumo por Alfredo Neto 

JESUS,  SERVO SOFREDOR —  I SAÍAS 52:  13 –15 
agradou da maioria deles; por isso 

os seus corpos ficaram espalhados 

no deserto” (1 Co 10.5). 

“Essas coisas ocorreram co-

mo 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 dan-

do voltas porque vivemos na práti-

ca 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. 

 

Aniversário Manancial........................... 

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.  

Toda a igreja está convidada a participar dos cultos e lives que faremos du-

rante o mês de outubro. Participe e divulgue! 

Summit de Encorajamento..................... 

No dia 31 de outubro Summit de encorajamento do Global Kingdom 

Partnerships Network – GKPN acontecerá presencialmente na Manancial. 

Este é um evento multidenominacional de linha fundamentalmente evangé-

lica, bíblica e comprometida com a evangelização, discipulado e expansão 

da igreja, totalmente gratuito. O horário será das 9h às 17h . Os temas do 

Summit de Encorajamento serão: Encorajamento nas áreas pessoal, famili-

ar, devocional, ministerial e na expansão da igreja.  Façam as suas inscri-

ções via secretaria, mais informações (99977-4460—secretaria da igreja). 

Jejum & Oração - Família pastoral......... 
Nossa irmã Claudeni está coordenando um grupo para orar e jejuar pela 

família pastoral! Gostaria de se juntar a eles? Basta enviar uma mensagem 

com seu nome e o dia que irá participar para secretaria da igreja (99977- 

4460).  

Pr.  Hélder  Rodr igues    

Crianças: presentes de Deus.................. 

A Manancial entende que as crianças são presentes de Deus e que a infân-

cia é uma fase bendita e especial! Apresentamos o Evangelho do Senhor 

Jesus às crianças com fidelidade à Palavra mas também com muita alegria e 

e diversão! Afinal, a alegria do Senhor é nossa força e não há nada que pos-

sa dar mais alegria do que ter um relacionamento com Deus! Preparamos 

uma linda surpresa para cada uma, com muito amor!! A distribuição será 

após o culto no domingo. Esperamos todos após o culto! 
Pessoas anelam por um sal-

vador. Filmes de super-heróis fa-

zem tanto sucesso, entre vários 

motivos, por ir ao encontro do an-

seio e da necessidade intrínseca do 

ser humano de um salvador, al-

guém que o proteja, salvaguarde e 

oriente. Conquanto todos os super-

heróis tenham poderes extraordiná-

rios, há aqueles de caráter nobre 

assim como aqueles com fortes 

desvios de caráter. Por outro lado, 

nosso herói Jesus Cristo, o Deus 

encarnado, não veio ao mundo com 

força e poder, não veio como prín-

cipe nem triunfante com um exér-

cito divino; Ele veio alicerçar o 

Reino de Deus através do Seu ser-

viço abnegado e amor a ponto de 

se entregar como sacrifício vivo 

para nos trazer vida e redenção.  

O livro de Isaías foi escrito 

700 anos antes da vinda de Jesus, 

mas é o livro que mais fala sobre a 

figura do Cristo no Antigo Testa-

mento. O livro apresenta o Reden-

tor sobre duas grandes óticas: Jesus 

Cristo o Soberano, o Maravilhoso 

Conselheiro, Deus Forte, Pai da 

Eternidade, e Príncipe da Paz (Is 

9.6) , e Jesus Cristo o Servo Sofre-

dor, quem “foi oprimido e humi-

lhado, mas não abriu a boca; co-

mo cordeiro foi levado ao mata-

douro; e, como ovelha muda pe-

rante os seus tosquiadores, ele não 

abriu a boca” (Is 53.7). Ele não 

veio ao mundo para ser servido e 

sim para servir e dar Sua em resga-

te de muitos (Mt 20.28). 

Ninguém na face da terra 

sofreu nem foi tão escarnecido, 

zombado e humilhado quanto Jesus 

Cristo. Ele foi desfigurado por con-

ta do sofrimento causado única e 

exclusivamente por nossos pecados 

(Is 52.14). Sendo aquele que deve-

ria ser aclamado, amado e adorado 

por todo o sempre, Ele foi o mais 

rejeitado entre os homens (Is 53.3)! 

O Servo Sofredor carregou os nos-

sos pecados e dores para nos curar 

e para nos dar paz (Is 53.4).  

Somos incapazes de temer 

em verdade ao Senhor sem enten-

der o peso do pecado. Isaías preci-

sou ter seus lábios queimados com 

brasas vivas para ser limpo e per-

doado de seus pecados (Is 6.5-7), 

pois aqueles que têm maior proxi-

midade e temor de Deus e são mais 

cheios de Sua graça entendem o 

quão sério é o pecado diante do 

Deus triplamente Santo; a frieza 

espiritual, por outro lado, normali-

za o pecado. Igualmente, quem 

compreende a gravidade e a pro-

fundidade de suas iniquidades ama 

e adora a Deus com genuinidade, 

pois um entende que um Deus jus-

to e majestoso o ama, a despeito de 

suas transgressões.  

Jesus Cristo foi transpassado 

pelos nossos pecados. Ele nos cu-

rou ao receber enfermidade do pró-

prio Deus. Suas pisaduras nos sa-

ram (Is 53.5), tanto em nossas do-

enças terrenais quanto, e principal-

mente, no glorioso dia em que Ele 

nos dará um corpo incorruptível. É 

o sangue do Servo Sofredor que 

nos sara, foi o Sangue do Cordeiro 

que nos comprou. Não foram ro-

manos nem judeus que tiraram a 

Sua vida, pois Ele por sua vontade 

a entregou por amor a cada um de 

nós.  

O nosso resgatador deu a 

vida por nós, tomou nossa culpa e 

castigo sobre si sem murmuração 

(Is 53. 6-7), mesmo sendo nós 

murmuradores por excelência, vi-

vendo descontentes e insatisfeitos. 

Falta em nosso coração gratidão e 


