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14/06 (domingo)      Cecília Oliveira Granato                          99829-3540 

15/06 (segunda)       Caio Pitarelli Galloni                               98135-4640 

17/06 (quarta)          Larissa Rodrigues dos Santos                 98599-2158 

18/06 (quinta)          Lauane Alves Oliveira                             99850-8799                                                     

19/06 (sexta)            Théo Rodrigues de Souza Costa              99961-4299 

19/06 (sexta)            Iracely Santana Bezerra                           99215-8705            

20/06 (sábado)        Josiele Silva Santos                                  98308-5487 

20/06 (sábado)         Davi do Nascimento Sousa Andrade       98246-8857 

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

www.ipmanancial.org.br 

O TEMPO ETERNO 

           A vida é feita de eternos instantes 

            No pulsar do pêndulo 

            O homem corre atrás do vento 

            Sem vislumbrar a eternidade! 

  

            Feitos à imagem do Criador 

            O Eterno nos afeiçoou 

            Em amor estabeleceu propósitos e limites 

            Para sermos livres em seu tempo... 

  

            Sem limites liberdade é escravidão 

            Vida sem propósito é perdição 

            A existência tem um único curso: 

            Do Criador para a criatura! 

  

            Do filho que aprendeu com o Pai 

            Vida feita de instantes 

            Momentos constantes para contemplar 

            A estabilidade de compreender: 

  

            Na família aprender honra e fidelidade 

            Na igreja amor e adoração 

            No trabalho compromisso e honestidade 

            Com o próximo, comunhão e doação! 

  

           Na constância da inconstância da existência 

            Sem temer o vento bravio 

            A frieza humana 

            E o pecado desumano... 

Senhor (v.3). Foi Ele que nos fez e 

dEle somos. Somos pecadores, mas 

fomos perdoados pelo Senhor e nos 

tornamos Seus filhos pela Sua gra-

ça e misericórdia. A nossa identi-

dade é mudada, pois temos o selo 

pelo poder do Espírito Santo que 

habita em nós. Deus é incompará-

vel, mas Ele se revela por meio da 

Palavra. Deus é Espírito, infinito e 

imutável. Tudo que emana dEle é 

perfeito. 

2. Nos convida a agradecer: 

“Entrai por suas portas com ações 

de graças!” (v.4a) Não é possível 

ser um verdadeiro adorador sem 

gratidão. Quanto maior a gratidão, 

mais fidelidade e mais satisfação 

temos com quem Deus é. Somos 

chamados a render graças ao Se-

nhor. 

3. Nos chama a bendizer o 

nome de Deus (v.4b). Quando nos 

queixamos das circunstâncias, em 

última instância estamos nos quei-

xando de Deus que tem o controle 

de todas as coisas. 

O verso 5 finaliza chamando à 

adoração. Tudo o que devemos 

fazer é porque Deus é bom, miseri-

cordioso e fiel. Em tempos de Co-

ronavírus, é possível render graças 

a Deus porque Ele é bom. Tudo 

que é necessário será suprido, Ele 

nos suprirá conforme a vontade 

dEle, por isso, devemos persistir 

em exaltar e bendizer, servir e co-

nhecer cada dia mais ao Senhor. 
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            Ainda que desconhecendo o conhecido do amanhã         

            Segundo as promessas do Auto Existente 

            Prosseguimos para aquilo que fomos alcançados 

            A comunhão eterna com o Senhor 

  

            O presente, o futuro e a Eternidade, tudo aponta para    

            A glória divina 

            Nos relacionarmos amorosamente 

             Morarmos com Deus eternamente! 

  

            Em Jesus a vida é eterna... 

Aquele que é nascido de novo 

é conclamado a adorar o Senhor 

em Espírito e em verdade. Somos 

impulsionados a exaltar ao que é 

digno de desatar os selos, o Leão 

da tribo de Judá. A vida é para o 

louvor e glória de Deus. A vida 

não gravita em torno do indivíduo, 

mas sim de Sua vontade. A vida é 

cultuar ao Senhor. 

Jesus Cristo diz que no mun-

do teríamos aflição, mas devíamos 

ter bom ânimo. Nós temos que lou-

var ao Senhor na tribulação, pois 

por ela vamos entender o que o 

Senhor quer tratar em nós, de mo-

do que o apóstolo Paulo diz em 

Romanos 5.1-5 que em Cristo te-

mos paz, e essa paz com Deus vai 

nos levar a regozijar-nos nas tribu-

lações pois elas produzem perseve-

rança, a perseverança produz expe-

riência, e a experiência produz es-

perança que não confunde, porque 

o amor de Deus é outorgado em 

nossos corações. O apóstolo Paulo 

começa falando da tribulação e 

desemboca no amor de Deus, por-

que o amor de Deus é derramado 

em nosso coração. Ele se faz pre-

sente para trazer um alento, uma 

esperança para nos ensinar que 

somos transformados por meio da 

perseverança, somos purificados 

pela Palavra de Deus. Assim, po-

demos exaltar o nome de Deus em 

todo o tempo a despeito das cir-

cunstâncias, e esse texto nos convi-

da de uma maneira especial a cele-

brar com júbilo o Senhor. Celebrar 

com júbilo vem da ideia de regozi-

jo, de exultação, de louvor, de can-

tar com grande júbilo ao nosso 

Senhor e redentor.  

No salmo 126, o salmista es-

creve o seguinte cântico: “Quando 

o Senhor restaurou a sorte de Sião, 

ficamos como quem sonha. Então, 

a nossa boca se encheu de riso, e a 

nossa língua, de júbilo; então, en-

tre as nações se dizia: Grandes coi-

sas o Senhor tem feito por eles” (Sl 

126.1-2 ARA). Deus está ensinan-

do que de fato é essencial que vi-

vamos para o louvor e a glória do 

nome do Senhor.  

Como é maravilhoso servir! 

Jesus Cristo disse que a sua comi-

da era fazer a vontade do Pai e 

completar a obra pela qual foi cha-

mado (Jo 4.34). Ele estava dizendo 

que nós temos plenitude à medida 

que servimos. Jesus Cristo, o mes-

tre, o Rei de toda glória veio para 

servir. Somos chamados a celebrar 

com júbilo e a servir ao Senhor 

com alegria. Se você O adora, você 

O serve em Sua casa com prazer. 

Sirvamos, então, com alegria. 

O Salmo 100 nos traz três 

convites pertinentes:  

1. Nos convida a conhecer o 

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

O Conselho decidiu que no próximo domingo (14/6) teremos o culto pre-

sencial às 19h, com transmissão simultânea. Assim, a EBD ( Escola Bíbli-

ca dominical)  continuará sendo transmitida ao vivo do escritório pastoral. 

Atentos às necessidades dos membros, bem como avaliando as circunstân-

cias, 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. 

Reunião de líderes e conselheiros .................. 

É com alegria que convidamos os cooperadores em Cristo para a nossa 

reunião na quarta, 17/06 às 19h30 pelo aplicativo zoom.  

Sabedoria para Mulheres................................ 

No mês de maio, por iniciativa da liderança do MAAS (Mulheres Adora-

doras que Amam Servir), foi lançado o Projeto Sabedoria para Mulheres, 

com a leitura diária de Provérbios, o livro da sabedoria, um capítulo por 

dia. Além disso, foi diariamente disponibilizado um breve comentário gra-

vado pela Lara. Parabéns a todas que se empenharam nessa busca de ad-

quirir sabedoria, pois a mulher sábia edifica a sua casa! Se você perdeu 

algum comentário estão todos disponibilizados no @laracrodriguess. Se-

gue lá!     #somosexércitodaesperança 

Provérbios para Crianças................................. 

Maio foi marcado pelo estudo de Provérbios na Manancial, e não foi dife-

rente com as crianças! Por meio do projeto Provérbios para Crianças, idea-

lizado pela Liégina e produzido com ajuda de toda família Homem, foram 

enviados áudios diários para as crianças, com uma explicação simples e 

atrativa de um verso do livro de Provérbios. Foi sugerido aos pais que sepa-

rassem um momento para ouvirem junto com seus filhos, fazendo uma ora-

ção antes de ouvir e conversando sobre o que elas aprenderam ao final. O 

projeto foi sendo compartilhado e atravessou fronteiras! Igrejas, agências 

missionárias de vários estados e até em outros países adotaram o material, 

com a criação de grupos de oração e de estudos de crianças. O trabalho foi 

indicado como recurso complementar da Editora Cultura Cristã  que tam-

bém está promovendo  estudo do Livro de Provérbios. Testemunhos edifi-

cantes e relevantes têm chegado de várias lugares! Glorificado seja o nome 

de Deus! Ouça no podcast da igreja -                           manancCast ou aces-

se nosso site ipmanancial.org.br 

“Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedi-

mos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a 

glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sem-

pre! Amém!” Efésios 3:20-2 

Conheça o Clube Bíblico Júnior....................... 

A Igreja Presbiteriana Manancial passa a adotar, a partir desse mês de ju-

nho, a metodologia de Clubes Bíblicos para ensino e discipulado das cri-

anças de 7 a 12 anos. A metodologia e o material foram concebidos pelo 

Ministério Palavra da Vida, que está nos apoiando nessa implantação. O 

C.B Júnior visa a salvação e o crescimento espiritual das crianças por meio 

de devocionais diários de meditação na palavra, oração e reuniões semanais 

para compartilhamento e aprendizagem. Para isso existe uma equipe com-

prometida no ensino e discipulado dos pequenos. As reuniões prezam pela 

centralidade do ensino da Palavra de uma forma muito dinâmica e lúdica, 

apropriada à faixa etária. Além disso há previsão de realização de eventos e 

participação das crianças em serviços para benefício de toda a igreja e 

evangelismo. Para participar do C.B Júnior é necessária a aquisição do ma-

terial didático, disponível na Igreja. Por enquanto as reuniões semanais se-

rão por vídeo conferência no zoom. Mais informações ou esclarecimentos 

de dúvidas: Laura (líder do Ministério Infantil) pelo WhatsApp 98111-

7861. 

'Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor 

com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é 

Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; somos o seu povo e rebanho do 

seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus 

átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por-

que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração 

em geração, a sua fidelidade.' (Sl. 100.1-5 ARA) 


