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05/10 (segunda)    Alexandre Davi Vieira Lima                   98176-8548 

07/10 (quarta)       Mayk Steve Richter Nobre                      98482-6578 

10/10 (sábado)       Suely dos Santos Alves                           99905-1806  

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  
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A GLÓRIA DE DEUS, FIM ÚLTIMO DE  

TODAS AS COISAS 

Deus, e não o homem, é o 

centro do universo. O homem é um 

ser criado e dependente enquanto 

Deus é o criador e auto existente. 

Deus é completo e perfeito em si 

mesmo. Ele não depende da cria-

ção para ser Deus nem deriva gló-

ria dela para ser pleno. Muito em-

bora Deus seja uno também é trino. 

É um só Deus em três pessoas dis-

tintas, de tal forma que o Pai não é 

o Filho nem o Filho o Pai. O Filho 

não é o Espírito Santo nem o Espí-

rito Santo é o Pai. Essas três Pesso-

as divinas e distintas, desde toda a 

eternidade, resolveram criar todas 

as coisas para o louvor da sua gló-

ria e formar o homem à sua ima-

gem e semelhança, a fim de que 

este o conhecesse e o glorificasse, 

pela riqueza de sua graça. 

A despeito da raça humana ter 

caído em desventura e pecado, 

Deus não desistiu de nós, antes 

enviou-nos seu bendito Filho, para 

ser nosso redentor. Tanto o amor 

de Deus por nós é eterno como 

também é eterna sua provisão para 

nosso pecado, uma vez que, nos 

decretos de Deus, o Cordeiro de 

Deus foi morto desde a fundação 

do mundo (Ap 13.8). Deus jamais 

desistiu de nos amar e nos atrair 

para si com cordas de amor. Seu 

amor é eterno, incondicional, per-

severante e sacrificial. Deus nos 

amou quando nós éramos fracos, 

ímpios, pecadores e inimigos. Es-

tando nós perdidos, Deus nos en-

controu. Estando nós cegos, Deus 

iluminou os olhos da nossa alma. 

Estando nós mortos em delitos e 

pecados, Deus nos deu vida junta-

mente com Cristo. E por que Deus 

fez tudo isso? Para o louvor da sua 

glória! 

A glória de Deus é o fim últi-

mo de todas as coisas. Todas as 

coisas foram criadas e existem para 

que Deus seja glorificado. O após-

tolo Paulo, escrevendo aos Roma-

nos, sintetiza essa magna verdade, 

nos seguintes termos: “Porque de-

le, por meio dele, e para ele são 

todas as coisas” (Rm 11.36). Cha-

mamos a atenção, portanto, para 

três verdades aqui: 

1. Deus é a origem e o dono 

de todas as coisas. O universo não 

veio à existência por geração es-

pontânea nem surgiu de uma ex-

plosão cósmica. Em vez de ser o 

resultado de uma evolução de mi-

lhões e milhões de anos, foi criado 

por Deus para a sua própria glória. 

Deus é a fonte e Deus é dono do 

universo. Não há um centímetro 

sequer do vasto cosmos onde Deus 

não possa dizer: “Isto foi criado 

por mim. Isto é meu. Isto existe 

para a minha glória”. 

2. Deus é o sustentador de 

versículo 20 de apocalipse dizendo: 

“vinde a mim os que têm sede”. 

Não se sabe quando Jesus voltará, 

no entanto, estejais preparados, 

vigilantes para a volta do grande 

Criador dos céus e da terra. 
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todas as coisas. Não apenas todas 

as coisas são de Deus, mas tam-

bém, todas as coisas são por meio 

dele. Deus não é apenas o criador 

do universo e tudo o que nele há, é 

também seu sustentador. Deus não 

é apenas transcendente, é também 

imanente. Não apenas está fora da 

criação, é maior do que ela e inde-

pendente dela, mas interfere na 

criação e dela cuida. Em Deus nós 

vivemos, nos movemos e existi-

mos. É Deus quem nos dá respira-

ção e tudo o mais. Ele é o nosso 

criador e provedor. Ele é o Deus da 

criação e também o Deus da provi-

dência. Ele é o Deus que perdoa as 

nossas iniquidades e nos coroa de 

graça e misericórdia. 

3. Deus é a razão máxima 

para a qual todas as coisas exis-

tem. Paulo conclui dizendo que 

todas as coisas são para ele. Fomos 

criados por Deus e nossa existência 

não encontra seu pleno significado 

enquanto não nos voltamos para 

Deus. Não vivemos para nós mes-

mos. Não somos o fim último de 

nossa própria existência. Não vie-

mos a este mundo para construir-

mos monumentos a nós mesmos. 

Fomos criados e salvos para o lou-

vor da sua glória. O universo deve 

ser o palco iluminado onde res-

plandece a glória de Deus. Nossa 

vida deve ser a plataforma onde se 

desenrola o eterno, perfeito e vito-

rioso projeto divino, cujo fim últi-

mo é a manifestação da glória de 

Deus. É quando vivemos nessa 

dimensão que encontramos deleite 

e prazer na vida. É quando foca-

mos nossa vida em Deus que en-

contramos a nós mesmos. É quan-

do vivemos para Deus, que ele é 

glorificado em nós e nós sentimos 

mais prazer nele! 

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! 

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).  

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. Os preletores temáticos 

são muito especiais.  

 Hernandes Dias Lopes,  

 Paulo Mazoni,  

 Paschoal Piragine,  

 Carlito Paes,  

 Cláudio Duarte,  

 Luciano Subirá, do Brasil;  

 Mário Boto  

 Carlos Cardoso, de Portugal,  

 Joakim Lundqvist, da Suécia,  

 Larry Stockstill , dos EUA.  

Além disto, haverá um painel inicial com os Pastores Jeremias Pereira e 

Márcio Valadão, e pequenas inserções com o Pastor Danilo Filgueiras e 

Abe Huber. Façam as suas inscrições individuais. Aqui vai o link: https://

central.online/evento/summitencorajamento/, mais informações (99977-

4460—secretaria da igreja). 

 

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). 

Existe compreensão, pelos 

crentes, quando se diz “a paz de 

Cristo”? Na Bíblia, Jesus chega a 

informar que, na terra, essa paz não 

existe, tendo em vista que paz é 

uma reconciliação com Deus. Uma 

vez que a paz que recebemos de 

graça custou o sangue do Cordeiro. 

Todas as promessas de Deus 

estão alicerçadas na Palavra. Não 

há nada que saia da boca de Deus 

que não seja verdade, e tudo que 

dEle emana é verdadeiro, justo, 

perfeito e irrepreensível. Nesse 

sentido, o cristão pode acreditar 

piamente nas promessas de Deus 

que será cumprida quando a sua 

vida é direcionada nas promessas 

de Deus, mesmo nas adversidades 

existe a esperança e força para en-

frentar os dias maus as tempesta-

des e as tribulações. O texto inicia 

com a afirmação de que as promes-

sas são fiéis e verdadeiras. Não há 

nada no universo que não esteja 

sob o controle e a tutela de Deus. 

As palavras escritas na bíblia, as-

sim, são verdadeiras e fiéis no sen-

tido de afirmar que o mundo não 

caminha para o caos e sim para 

volta de Cristo. O cristão deve ter a 

palavra de Deus como manual de 

fé e prática. 

No versículo 7 diz: “venho 

sem demora”, significando que o 

cristão deve anelar pela volta do 

Senhor Jesus Cristo, fortalecido na 

palavra de Deus. O versículo 12 

reafirma: o Senhor não se atrasa. 

Suas promessas são alicerçadas na 

rocha, Deus não é homem para 

mentir. Bem aventurado é quem 

guarda os mandamentos desta lei. 

O cristão é salvo pela graça e não 

há absolutamente nada que possa 

fazer para ser salvo. Tudo que fizer 

para o reino de Deus será uma con-

sequência da salvação, uma vez 

salvo naturalmente manifestará 

frutos dessa salvação. Nesse senti-

do, o texto diz que Deus retribuirá 

com galardões aqueles que segui-

rem os seus mandamentos e a cada 

um segundo as suas obras. Sendo 

assim, se o cristão faz no intuito de 

receber a recompensa dos homens 

estará fazendo as coisas certas pe-

los motivos errados. 

Não há salvação pelas nossas 

obras, mas elas validam e testifi-

cam a nossa salvação, ao passo que 

tudo leva a Jesus Cristo. O fim é 

Jesus Cristo. A palavra de Cristo é 

criacionista, ela é sustentadora, em 

que pese trazer juízo e julgamento. 

O livro de Apocalipse é pra trazer 

esperança e não medo. Uma vez 

que o senhor fez uma aliança eter-

na com David que sua descendên-

cia viria o Rei e que sua descen-

dência nunca teria fim. 

No versículo 14 diz que bem 

aventurados aqueles que lavaram 

as suas vestes espirituais, pois es-

sas foram lavadas pelo sangue de 

Jesus Cristo na cruz do calvário. O 

cristão tem que ansiar e anelar pela 

volta de Cristo Jesus. Ele diz: “ser 

fiel no pouco no muito te coloca-

rei”. Quando o livro de Apocalipse 

diz que novos céus e nova terra 

serão feitos a mensagem traz espe-

rança de um dia onde não haverá 

nem choro ou ranger de dentes, 

mas a gloriosa e poderosa plenitu-

de da graça de Deus. Conclui o 

https://central.online/evento/summitencorajamento/
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