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21/06 (domingo)      Henrique Neves Jersey                           99218-4790 

22/06 (segunda)       Cláudia Cibele de Oliveira Costa           99119-8339 

22/06 (segunda)       Fabiana Martins de Araújo                      99843-3946 

22/06 (segunda)      Rafaela de Jesus Dias Costa leal              98276-2226 

23/06 (terça)            João Batista Martins                               99913-0762 

23/06 (terça)           Adriana de Paula Prado                           99843-6440 

24/06 (quarta)      Nicole Meireles Vasconcelos                 99286-8209 

27/06 (sábado)        Alice Santos da Silva                              98231-1693 

28/06 (domingo)     Aline Oliveira da Silva                           98231-1693 

28/06 (domingo)     Davi dos Santos Silva                              99957-4782 

www.ipmanancial.org.br 

   PSIU,... 

                                                   Corre pra lá 

Corre pra cá 

“O tempo não pára”! Ufa! 

 “Perde” quando pára. 

  

Por isso, agita enquanto trabalha 

Trabalha enquanto agita 

Inquieta-se enquanto pensa 

Agita, agita e sempre se irrita. 

  

O barulho não se aparta 

A correria não atrasa. 

A calmaria atrapalha? 

 A pressa; que não espera! 

  

Assim, a quietude não acompanha... 

A agitação é enfadonha! 

A meditação não encontra... 

O trabalho é que encanta! 

  

Correria vem, correria fica. 

O que estimula ainda mais a pulsação da vida 

No balançar do pêndulo 

O minuto correndo... 

 O homem e a mulher são 

iguais para Cristo, entretanto são 

diferentes física e emocionalmente. 

A parte mais frágil num casamento 

é a mulher, que quer ser protegida. 

Já o homem é responsável pelo 

suprimento da família e deve ter 

um caráter forjado por Deus. O 

homem deve amar e honrar sua 

esposa. Deve amar a sua esposa 

como Cristo amou sua Igreja. 

 O amor não é desrespeitoso, 

se regozija na verdade, trata com 

dignidade. O casamento é uma dá-

diva de Deus e deve ser cuidado 

constantemente. Vivamos juntos 

para glorificar o corpo de Deus! 



 

 

 FIQUE POR DENTRO 

Pr.  Hélder  Rodr igues    

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (14/06) Resumo por Márcia Sandoval 

-   1  P E D R O  3 : 1 - 7    Assim, a contemplação não acompanha... 

O ter é que fascina! 

Aumenta e aumenta a efervescência. 

O silêncio silencia 

Pois espera; silenciosamente... 

  

O ser que deveria 

Falar para dentro; 

Acalmar o corpo; 

Contemplar o encontro; 

Aguardar o retorno; 

Ficar no espírito. 

  

Esperar e esperar... 

Só um pouquinho mais 

Pensar... meditar... contemplar... orar... 

Um instantinho mais... 

  

A grande descoberta encontra 

A Verdade é esta 

Do que se espera 

O encontro do silêncio com sua criação 

O Criador respondendo sua oração. 

  

PSIU, 

“Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.” (Sl 46.10)  

 Aquele que achou uma es-

posa achou o favor de Deus. A 

oração de um homem que não trata 

bem sua esposa não é ouvida. 

Adão ficou responsável por cuidar 

e cultivar o jardim de Deus, assim 

como deve cuidar de sua esposa. 

 Mulheres não meçam força 

com seu marido. Cada um tem o 

papel determinado no casamento. 

Você tem sido auxiliadora fiel? 

Jesus ama o matrimônio, seu pri-

meiro milagre foi transformar a 

água em vinho em uma festa de 

casamento. 

 Mulher você é submissa ao 

seu marido? A Bíblia ensina a nos 

sujeitarmos às autoridades que são 

instituídas por Deus. Na época de 

Pedro havia cerca de vinte milhões 

de escravos em Roma, e o apostolo 

pediu para os escravos se sujeita-

rem a seus senhores.  

 Jesus foi o homem mais sub-

misso. Se sujeitou a vontade de 

Deus e de Pilatos. O propósito de 

sua submissão foi entregar sua vi-

da para nos salvar. Submissão é 

dadiva de Deus. Cristo é a cabeça 

do marido e o marido é a cabeça 

no casamento. O apostolo Paulo 

declara Quero, entretanto, que sai-

bais ser Cristo o cabeça de todo 

homem, e o homem, o cabeça da 

mulher, e Deus, o cabeça de Cris-

to.(1 Co. 11:3 ARA). Somos todos 

interdependentes. 

 Mulheres, sede vós, igual-

mente, submissas a vosso próprio 

marido, para que, se ele ainda não 

obedece à palavra, seja ganho, 

sem palavra alguma, por meio do 

procedimento de sua esposa, ao 

observar o vosso honesto compor-

tamento cheio de temor (1 Pe. 

3:1,2 ARA). No casamento entre 

cristãos e não crentes a mulher 

deve ganhar o marido com sua 

conduta. 

 A mulher deve cuidar da 

beleza exterior e interior. Mas a 

mais importante é a beleza interior, 

um espírito manso e tranquilo. De-

ve cuidar do que tem valor para 

Deus, seu espírito. A mulher que 

teme ao Senhor será honrada. 

Informativo do conselho.................................. 

O Conselho decidiu que domingo passado (14/6) em manter nossos o culto 

presencial às 19h, com transmissão simultânea. Assim, a EBD ( Escola Bí-

blica dominical)  continuará sendo transmitida ao vivo do escritório pasto-

ral. Atentos às necessidades dos membros, bem como avaliando as circuns-

tâncias, resolvemos ajustar a atividade presencial, cuja viabilidade demanda 

a participação de mais pessoas. Destacamos que no culto presencial de do-

mingo à noite serão observadas rigorosamente as normas do decreto gover-

namental. Certos da compreensão dos amados rogamos as bênçãos celesti-

ais sobre a Igreja. 

Dízimos & Ofertas - secretaria.........................  

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 :  

  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.  

'Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para 

que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, 

por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto 

comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exte-

rior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário; se-

ja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de 

um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois 

foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulhe-

res que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, co-

mo fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe senhor, da qual vós 

vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 

Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento; 

e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, 

tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma gra-

ça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. '1Pedro 3:1-7 


