
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim | Brasília 13 de setembro de 2020. Feliz Aniversário!  

13/09 (domingo)    Andréia Cristina Moraes Alves                  99850-0983 

13/09 (domingo)    Fernanda da Silva Lopes Andrade             98294-1238 

13/09 (domingo)    Juliana dos Anjos Teixeira Barriolo          99333-6868 

14/09 (segunda)     Nunes Rodrigues dos Santos                      99265-1208 

15/09 (terça)          Valdeci Oliveira Sampaio                           9949-2563 

15/09 (terça)          Jaqueline Isaias de Andrade Siciliano        99267-4853 

15/09 (terça)          Cláudia da Silva Neves                              98220-0265 

16/09(quarta)        João Vitor dos Santos                                 99619-1512                       

www.ipmanancial.org.br 

DE EMPRESÁRIO A SERVO 

Aos vinte e um anos de idade 

cruzei os Andes em busca do meu 

sonho. Fui morar em Bogotá, Co-

lômbia, queria conquistar o mundo, 

ter sucesso e ganhar dinheiro! Com 

entusiasmo mobilizava as pessoas 

a lutarem pelos seus ideais, a fazer 

algo diferente para ter um resultado 

financeiro melhor, esta era a filoso-

fia da multinacional Amway, à 

qual dediquei o começo da minha 

vida profissional. 

 Mas Deus tinha preparado 

algo mais sublime, que a traça e a 

ferrugem não destroem, que os la-

drões não furtam. O Senhor me 

tornou rico espiritualmente, come-

cei a ajuntar tesouros celestiais. 

 Em agosto de 1998, aos 23 

anos, num culto familiar, Deus 

transformou minha vida. Ao ouvir 

uma mensagem fervorosa sobre as 

obras da carne e o fruto do Espírito 

fui arrebatado pelo poder da Pala-

vra, surpreendido pela oração de 

um jovem que, apesar de mal me 

conhecer, desnudou o meu ser. Não 

foi uma “oração simplesmente hu-

mana” mas totalmente dirigida pe-

lo Espírito. Nas palavras do após-

tolo Paulo: “ele será convencido de 

que é pecador (...), e os segredos 

do seu coração serão expostos. 

Assim, ele se prostrará, rosto em 

terra, e adorará a Deus, exclaman-

do: ‘Deus realmente está entre vo-

cês!’” (1 Co 14.24-25 – grifo do 

autor). 

 Foi exatamente o que aconte-

ceu! No dia seguinte acordei cho-

rando, nos próximos meses passava 

cerca de 10 horas por dia lendo a 

Bíblia, meditando nos tesouros 

insondáveis do Senhor. Os jejuns 

se tornaram constantes e intensos, 

reuniões de orações, cultos, montes 

e vigílias eram agora a parte mais 

importante da minha rotina... 

 Tornei-me membro da Igreja 

Presbiteriana do Lago Sul (IPLS), 

onde fui pastoreado com muito 

amor e sabedoria pelo rev. Luciano 

Roberto Pereira Nunes. Em 2001, 

ingressei no Seminário Presbiteria-

no de Brasília, naquele mesmo ano 

me formava em Administração de 

Empresas pelo UniCeub. No ano 

seguinte aprouve ao Senhor me 

levar ao presbiterato. E, no início 

de 2003, comecei a pastorear, co-

mo seminarista, a nossa Igreja, na 

época uma modesta congregação 

da IPLS. 

 Jamais me esquecerei da sim-

plicidade de tudo, do sorriso espe-

rançoso das crianças, das moedas 

colocadas no gazofilácio, do cheiro 

de suor dos trabalhadores, do grito 

constante de socorro dos necessita-

dos, das histórias que ouvia na re-

gião de padrastos molestando suas 

enteadas, de espírito de bebedice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIQUE POR DENTRO 

Pr.  Hélder  Rodr igues    

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (06/09) Resumo por Ibsen Gomes 

P A Z  C O M  D E U S  —  R O M A N O  5 . 1  

A humanidade é indesculpável 

por trocar a verdade de Deus pela 

idolatria e o egocentrismo. O peca-

do de Adão e Eva teve frutos em 

sua descendência: ao ter sua oferta 

– e em última instância, sua vida – 

rejeitada por Deus, Caim sentiu 

inveja de Abel. Foi Caim quem 

cometeu o primeiro fratricídio e 

homicídio de toda humanidade, 

tendo tamanha frieza a ponto de, ao 

ser indagado por Deus sobre o pa-

radeiro de Abel, responder com 

hipocrisia “por acaso sou o guarda-

dor do meu irmão?” (Gn 4.9b). 

Paulo não deixa dúvidas sobre 

o estado do ser humano em Rm 

3.23: toda a humanidade pecou e 

carece da glória de Deus. Estamos 

fadados ao fracasso, pois a paga 

dos nossos pecados é a morte (Ez 

18.20). Quão fatídico seria, mesmo 

que justo, se o capítulo ali acabas-

se! Porém, o versículo 24 traz alí-

vio do juízo sobre nós colocado: 

“pois todos pecaram e carecem da 

glória de Deus, sendo justificados 

gratuitamente, por sua graça, medi-

ante a redenção que há em Cristo 

Jesus” (Rm 3.23-24). 

Ainda que Caim estivesse co-

berto de malignidade, Deus mos-

trou graça ao deixar nele Seu sinal, 

dando-lhe chance e oportunidade 

de arrependimento. Deus mostrou a 

mesma graça por toda a humanida-

de ao enviar Cristo para morrer por 

nós. Jesus trouxe reconciliação 

com Deus, pois Ele, como Justo 

Juiz e Advogado Fiel, justificou os 

nossos pecados. Essa justificação 

feita pela fé nEle – um dom de 

Deus – é que traz, em consequên-

cia, paz com Deus: “... nos gloria-

mos em Deus por meio do nosso 

Senhor Jesus Cristo, mediante o 

qual recebemos, agora, a reconcili-

ação” (Rm 5.11). 

Paz com Deus, no entanto, 

não é ausência de problemas, e sim 

um estado permanente e absoluto 

de conciliação com o amor de 

Deus em Cristo Jesus, com o qual 

eu posso me gloriar nas tribulações 

sabendo que geram perseverança 

(Rm 5.3). Essa perseverança pro-

duz experiência, que leva a uma 

esperança que não decepciona nem 

confunde. 

O ser humano por si mesmo é 

incapaz de se arrepender, mas é a 

fé que nos justifica. Porém, a fé é 

um dom que nasce da graça de 

Deus, e se manifesta ao falar da 

palavra de Deus. Não vivamos em 

uma morna, e sim proclamemos 

Seu amor. Vivamos, enfim, na es-

perança, não em homens, mas em 

um ser incorruptível: Deus, que 

nos prometeu, no fim da carreira, a 

Terra Prometida. Aleluia! 

atormentando as famílias. Grande 

era o peso espiritual na região, cir-

cuncidada por centros de espiritis-

mo, de macumba, santo d`aime, 

wicca. A lama e a poeira para che-

gar ao pequeno templo de tijoli-

nhos tornava impossível a tarefa de 

manter o carro limpo! Nos cultos 

dominicais às 18h, reunidos com os 

irmãos que iam chegando à pé, 

contemplávamos a presença do 

Senhor sobre o céu rosado que vía-

mos da janelinha da igreja. 

 O Deus da seara estava agin-

do em minha vida, me tirando do 

Lago Sul para levar aos confins do 

Distrito Federal. Jamais seria o 

mesmo. Ouvi queixas constantes 

das pessoas, suas necessidades ina-

diáveis, as emoções à flor da pele. 

Era o Senhor me ensinando a amar 

e levar, antes de mais nada, o pão 

celestial que não perece. Foi com 

este discernimento, com muita ora-

ção, visitas, suor e lágrimas que, 

dia a dia, o Senhor acrescentava 

pessoas à sua Casa. 

 Os desafios foram inúmeros 

mas a graça superabundante. À 

medida que Deus me ensinava a 

fazer a obra um jovem então ávido 

pelo sucesso tornava-se um adora-

dor e um servo fervoroso. 

 Em 2004 tivemos condições 

financeiras de ampliar o templo em 

110 metros quadrados, uma vitória 

que revela a provisão do Senhor. 

Neste mesmo ano me formei em 

Teologia e, um mês após, me des-

fiz da padaria, deixando para trás 

os deliciosos pães, integrais, cia-

batta, brioches, para levar o Pão da 

vida às pessoas. Com isso, queima-

va uma ponte do meu sonho de 

juventude para tornar-me pastor em 

tempo integral em 2005. 

 Sem titubear da certeza da 

vocação irrevogável marchamos 

em busca de almas perdidas e tra-

balhamos pelo fortalecimento da fé 

dos crentes. A Congregação pro-

moveu muitas ações sociais com 

cunho evangelístico: bazares, aula 

de corte e costura, Português e Ma-

temática, música, dança, futebol, 

lan house, evangelismo de rua, 

ações globais, dentre outras. Foi 

um tempo em que o Senhor levan-

tou servos valorosos para somar no 

Reino. Cada um que chegava cum-

pria sua missão com amor e zelo. 

Meu muito obrigado a esses obrei-

ros valorosos! 

 Minha esposa Lara, a qual 

posso afirmar ser uma verdadeira 

auxiliadora idônea, sempre com 

uma palavra sábia diante dos dile-

mas e da luta ministerial me apoiou 

e exortou, muitas vezes, com pala-

vras firmes, mas permeadas de 

amor e graça. Obrigado, meu amor! 

 Muitos que se converteram 

voltaram para sua terra natal, vá-

rios para o interior do Nordeste. A 

dor da partida sempre era consola-

da pela satisfação da obra realizada. 

 Desde então as promessas do 

Senhor vem se cumprindo em nos-

sa igreja: vidas e casamentos res-

taurados, casais amasiados dando 

lugar ao compromisso diante do 

altar, empregos e promoções, aqui-

sição de carros, terrenos e constru-

ção da casa própria, o Senhor tem 

acrescentado ao seu povo, junta-

mente com o amadurecimento na 

fé. Jovens entrando na UnB e ou-

tras faculdades e casando no Se-

nhor! Este é o Reino de Deus triun-

fante sobre tudo e todos. 

 Em 2011 iniciamos a constru-

ção do novo templo e no mesmo 

ano mudamos para a atual igreja. 

Um milagre, um verdadeiro mila-

gre revelando o poder do Senhor. 

 Assim, o Eterno trouxe mui-

tas novas ovelhas, vidas preciosas 

que tem lutado e se esmerado para 

serem instrumentos refinados na 

presença do Senhor. São tantas que 

não teríamos espaço para mencioná

-las. 

Férias pastoral..................................................  
No período de 11 a 20 de setembro o Pr. Hélder e família estarão de férias, 

bem como a secretária Flávia, nesse caso até o dia 24, ocasião em que a 

secretaria funcionará em tempo reduzido, sob a responsabilidade da Cíntia 

Roquete. Eventuais demandas poderão ser tratadas com o Pb. Ronaldo e/ou 

Conselho. Informações (99977-4460).  

Você e a Igreja: Queremos te ouvir!................. 
Queremos te conhecer melhor: sua vida cristã e sua relação com nossa igre-

ja. É muito importante que ao responder você seja completamente sincero. 

Não existem respostas certas ou erradas, apenas as suas reais respostas, ok? 

O questionário foi enviado via e-mail e nos principais grupos de Whatsapp. 

Caso não tenha recebido, mande uma mensagem no celular da igreja que 

enviaremos o link do questionário.  Deus abençoe. 

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).  

 

Olho para trás com o coração 

pleno de gratidão por tudo que pas-

sei até agora, pelas conquistas, pe-

las lutas, pelas perseguições, pelos 

momentos de choro e também de 

alegria. Tudo valeu a pena! Quan-

do projeto meu olhar para o ama-

nhã sei que veremos centenas de 

vidas restauradas, almas libertas, 

servos cheios da graça do nosso 

Senhor. Assim, conclamo cada 

membro da IPM a lutar pelo que é 

mais precioso, o Reino de Deus e 

sua justiça, a se esforçar para se-

rem homens e mulheres dignos do 

chamado que Deus tem para cada um. 

Hoje, diante do altar do Se-

nhor, reafirmo meu compromisso 

de servi-lo de todo coração, 

“esmurrando meu corpo”, reduzin-

do-o à escravidão para ser um vaso 

de honra na mão do Todo-

Poderoso. 

 Que o Senhor ache graça em 

nós e que Ele derrame poder e gló-

ria sobre sua vida e sobre nossa 

amada Igreja. 

 De um pastor que ama o Se-

nhor, Sua obra, sua família, sua 

Igreja e suas ovelhas, 
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso 

Senhor Jesus Cristo 

Rm 5.1 


