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28/09 (segunda)  Yan Gabriel de Alencar                            98120-7026 

02/10 (sexta)        Aldenice Rodrigues da Conceição           99826-4581 

02/10 (sexta)        Júlia Gouveia Gandra                               99654-1202 

02/10 (sexta)        Nicole Letícia Campos Gomes                 99153-9737 

02/10 (sexta)        Bráulio Cézar da Silva Galloni                 99253-9085 

02/10 (sexta)        Rodrigo Palhares Ribeiro                         99291-4867 

03/10 (quinta)     Welma Prado Guimarães                          98176-8548 
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BODAS DO CORDEIRO 

Deus é relacional! Seu amor 

permeia suas ações perfeitas. O 

Todo-Poderoso criou o universo e 

o entregou ao ser humano para o 

governar e se relacionar diariamen-

te com Ele. Mas o pecado maculou 

o propósito inicial do Criador. A 

aliança divina foi estabelecida uni-

lateral e soberanamente, mas foi 

rompida única e exclusivamente por 

Adão e Eva devido à desobediência. 

O vínculo da aliança divina 

é o amor (Dt 7.9), mais do que is-

so, a conexão da vida, caraterizado 

por um relacionamento indestrutí-

vel entre duas partes: o Eterno e 

seus filhos. Estabelecida no céu, 

segundo a vontade maravilhosa de 

Deus, o Senhor nos fez e se alian-

çou conosco. Seu amor é mais ele-

vado que o céu, mais apoteótico 

que o fulgor celeste, incontável 

como as estrelas, mais abundante 

do que a água que produz vida na 

Terra. Deus simplesmente nos ama! 

Os céus proclamam a glória 

de Deus e o firmamento anuncia as 

obras de suas mãos, (Sl 19). Assim 

como o céu revela a grandeza divi-

na, o casamento reflete não apenas 

o amor entre homem e mulher, mas 

expressa a aliança do Pai para com 

seus filhos.  

Deus enviou seu Unigênito 

para trilhar um caminho de miseri-

córdia e resgate da noiva 

(humanidade caída pelo pecado). 

Para salvar seus filhos, pagou o 

preço de sangue. O apóstolo Paulo 

descortina este mistério quando se 

volta para o início da criação em 

Gênesis 2, fazendo analogia da 

aliança divina com o casamento 

humano: “o homem deixará pai e 

mãe e se unirá à sua mulher, e os 

dois se tornarão uma só carne. Este 

é um mistério profundo; refiro-me, 

porém, a Cristo e à igreja” (Ef 5.31-32).  

Paulo, portanto, mostra que 

a aliança entre o casal é uma repre-

sentação do pacto perfeito de Deus, 

isto é, aqueles que creem em Jesus 

como o resgatador. Sob esta di-

mensão devemos nos relacionar 

com nosso cônjuge, o que muda 

radicalmente nossa visão e com-

portamento, pois nosso paradigma 

não estará apenas no que o outro é 

ou faz, mas sobretudo no que Deus 

é e faz por nós.  

Assim, o relacionamento 

será alicerçado sobre o prisma da 

verdade e do amor, a ponto de Pau-

lo declarar que o amor tudo sofre, 

suporta e espera, pois sua realidade 

nasce no céu, e não no outro. 

Quando o casamento é celebrado 

entre dois filhos de Deus (homem e 

“Regozijemo-nos! Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória! Pois chegou a hora 

do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se aprontou. ” (Ap 19.7) 



 

 

 FIQUE POR DENTRO 

mulher) terá o fundamento da ali-

ança graciosa e o impelir do Espíri-

to para transformação do “eu caído”. 

Se no capítulo 3 de Gênesis 

vemos a derrota retumbante, então 

nos últimos capítulos da Bíblia 

contemplamos a vitória apoteótica 

de Jesus, arrebatando sua noiva 

para celebrar as Bodas do Cordei-

ro. Com efeito, ao som de muitas 

águas é proclamada a vinda do Se-

nhor, então a noiva, jubilosa e com 

enorme expectativa, é vestida de 

linho fino, brilhante e puro (Ap 

19.8), declarando seu amor, adora-

ção e devoção ao Noivo, numa má-

xima, perfeita e eterna aliança.  

  

 

         

Agradecimento.................................................  

O Pastor Hélder e família agradecem as orações e carinhos dos irmãos e 

louvam a Deus pelo descanso.  

Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus lábios sempre o louvarão. Sal-

mos 34:1.  

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).  

 

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). 

 

Pr.  Hélder  Rodr igues    

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

No dia 31 de outubro acontecerá o Summit de encorajamento do Global 

Kingdom Partnerships Network – GKPN. Este é um evento multi-

denominacional de linha fundamentalmente evangélica, bíblica e compro-

metida com a evangelização, discipulado e expansão da igreja, totalmente 

gratuito. O horário será das 9h às 17h presencial aqui na Manancial. Os 

temas do Summit de Encorajamento serão: Encorajamento nas áreas pesso-

al, familiar, 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 e 

 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). 

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

