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Feliz Aniversário!  

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

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

29/07 (segunda)      Isaque Oliveira Menegassi                   98140-4478 

02/07 (terça)          Adriano Silva de Sousa                          99100-4087 

05/07 (domingo)     Edvaldo Pereira Costa                           99365-2129 
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GRATIDÃO COMO EXPRESSÃO DE 

ADORAÇÃO 

         Adoração se revela no te-

mor a Deus, é a manifestação su-

blime do amor, da gratidão ao Seu 

ser e Suas ações, que nos impulsio-

nam a viver em santidade. 

Quem adora é grato! A gratidão 

é decorrente da graça dada por 

Deus. Graça vem do gre-

go charis que significa 

“graciosidade”, “amabilidade”, 

“deleite”, “bondade”, “favor”, 

“gratidão”, “agradecimento”, 

“expressões de favor”, “serviço 

prestado”, “benefício”, “dívida de 

gratidão”, “recompensa”. 

      Graça é favor não merecido, 

e, por não merecermos, o que nos 

resta fazer senão agradecer?  Uma 

pessoa agradecida é alguém cheio 

da graça, que reconhece o dom 

gratuito de Deus em seu favor. 

         Assim, a graça nos impulsi-

ona à adoração; e esta é refletida 

na gratidão, cuja origem é a humil-

dade. Quanto mais humildes for-

mos mais facilmente seremos gra-

tos pelos pequenos gestos e ações 

singelas, porque temos um coração 

permeado do favor de Deus, da 

Sua graça (charis). 

       O salmista reconhece os fei-

tos maravilhosos de Deus, por isso 

declara: “que darei ao Senhor por 

todos os seus benefícios para comi-

go?” Sua alegria, que se manifesta 

em gratidão, não é só contemplati-

va: “Erguerei o cálice da salvação 

e invocarei o nome do Senhor. 

Cumprirei para com o Senhor os 

meus votos, na presença de todo o 

seu povo.” (Sl 116.13-14). 

       A adoração do salmista re-

dunda em ações de graça, mediante 

o compromisso firme e solene de 

cumprir seus votos ao Senhor pu-

blicamente. 

        Mas o oposto é verdadeiro: 

a raiz da ingratidão é a cobiça, pois 

o cobiçoso acha que merece sem-

pre mais, são ingratos, murmura-

dores. Exigem sempre mais e, por 

não receberem aquilo que julgam 

merecer, culpam e ofendem: afinal 

de contas, não ficaram satisfeitos. 

Na ingratidão não há contentamen-

to, não existe adoração, e sim con-

denação aos outros e incapacidade 

de discernir as circunstâncias. 

 Um coração grato é fácil 

agradar, um coração orgulhoso, ou 

seja ingrato, quem alcançará? 

 Adoração nos leva à grati-

ancorada na soberania de um Deus 

providencial, não como nós quere-

mos, mas como precisamos, porque 

ele é o Senhor. 

A nossa vida não nos perten-

ce, mas pertence ao Senhor. E 

quanto mais morrermos para nós 

mesmos, mais a glória de Deus, a 

presença viva, poderosa, justa e 

gloriosa do nosso Senhor resplan-

decerá. A Deus todo nosso louvor e 

toda a nossa adoração pelo século 

dos séculos, amém. 

Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?  

  Sl 116.12 



 

 

 FIQUE POR DENTRO 

Pr.  Hélder  Rodr igues    

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (21/06) Resumo por Alfredo Neto 

C O N T E N T AM E N T O :  A  F O N T E  D E  L U C R O  – F I L I P E N S ES  4 : 1 1 - 1 3   
dão e adoração, revelando um co-

ração humilde e que alcança o fa-

vor de Deus, pois aos humildes e 

quebrantados o Senhor não rejeita! 

 

Dêem graças em todas as circuns-

tâncias, 

pois esta é a vontade de Deus para 

vocês em Cristo Jesus. 

1 Ts 5.18 

 

 

   O mundo equaciona uma 

fórmula para a felicidade que ja-

mais alcançará o resultado Divino, 

pois ela parte das primícias equi-

vocadas. A felicidade não está no 

indivíduo nem em seu interior; ela 

não está em uma conquista, em ser 

famoso, em ter dinheiro, fama ou 

poder.  

  Temos que compreender, na 

realidade, que o descontentamento 

nasceu quando Eva cobiçosamente 

mordeu do fruto do conhecimento 

do bem e do mal. Ela foi enganada, 

iludida pelas trevas. A partir disso, 

ela fez aquilo que era abominável 

aos olhos de Deus. Então, o casal 

adâmico levou toda a humanidade 

a ruína da cobiça. A cobiça é algo 

que leva o ser humano a adorar os 

seus próprios desejos, a cobiça 

patrocina ações pecaminosas. 

O apostolo Paulo declarou 

que aprendeu a viver contente em 

toda e qualquer situação, “Digo 

isto, não por causa da pobreza, 

porque aprendi a viver contente 

em toda e qualquer situa-

ção.” (Filipenses 4:11 ARA). Isso 

significa dizer que o contentamen-

to não é algo natural para nós, e a 

cobiça traz o homem para o centro. 

Por isso, a forma da felicidade que 

o mundo tanto apregoa em canções 

e filmes é mentirosa pois há uma 

fonte para a verdadeira felicidade: 

Jesus Cristo. 

Um coração carnal não é um 

coração plenamente satisfeito. Pes-

soas sempre querem mais, os olhos 

veem e nunca se fartam. Mas tudo 

isso é efêmero pois, se fosse verda-

de, os famosos seriam os mais feli-

zes, os ricos seriam as pessoas 

mais contentes. O que se vê na 

prática é que famosos e ricos se 

perdem em um caminho de drogas, 

e não poucas vezes tiram suas pró-

prias vidas, pois o vazio na alma 

permanece. Quanto mais orgulho 

houver em nossos corações, mais 

insatisfações haverá em nossas 

vidas. 

Quando está no centro, o indi-

víduo quer fazer torres de Babel, 

fazer o seu nome celebre. Mas 

quando o Senhor é o centro da nos-

sa existência e o motivo da nossa 

alegria, entregamos a nossa cruz a 

Cristo para que o nome de Deus 

seja grande. Jesus Cristo diz que 

quando um homem entesoura para 

si, as traças corroem e os ladrões 

roubam, mas quando entesouramos 

para o Senhor, Deus estabelece a 

sua glória. Ou somos adoradores, 

ou somos idólatras em busca dos 

próprios desejos, entrementes isso 

não nos levará a uma plenitude, 

pois sempre haverá uma montanha 

mais alta para alcançar. 

O verdadeiro contentamento é 

o reflexo de um coração tratado. 

Ele vem quando um coração nasce 

em humildade e aprende que a so-

berania e o governo são de Deus e 

toda boa dádiva provem dEle. En-

tão, se Deus te deu, louve Seu no-

me; se Deus não te deu, louve Seu 

nome. Ele é pai, e sabe o melhor 

para a sua e a minha vida. Tudo 

podemos em quem nos fortalece a 

permanecer com o coração tratado 

e sadio a despeito das lutas, das 

tribulações. A fortaleza vem de 

compreender que a nossa vida está 

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.  

Livros............................................................... 
Adquira livros na Lojinha da Manancial e se alimente na fé. Você sabia 

que temos ótimos livros por ótimos preços? O conselho da sabedoria é: 

Procure obter sabedoria; use tudo o que você possui para adquirir entendi-

mento" (Provérbios 4:6)  

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/ara/fp/4/11+

