
 

 

Boletim | Brasília 20 de setembro de 2020. Feliz Aniversário!  

22/09 (terça)     Geane Lara Cabral Jersey                          98300-7375 

23/09 (quarta)      Viviane de Oliveira Costa                    99209-2358 

24/09 (quinta)      Edvaldo Gomes da Silva                 98231-1693 

24/09 (quinta)       Júlio Cesar de Paula do Prado                   99967-0169   

26/09 (sábado)      Devanilton Rodrigues Cerqueira               99856-1872 

26/09 (terça)          Rubilio Emidio da Silva        99826-4581 

www.ipmanancial.org.br 

A FIDELIDADE DE DEUS PROVÊ                

LIVRAMENTOS NAS TENTAÇÕES E         

PROVAÇÕES 

        A fidelidade pertence a 

Deus; a infidelidade e inconstância 

caracterizam o homem pecador. 

Ele nunca decepcionará a alma que 

confia. Sua fidelidade nunca falha-

rá. A fidelidade de Deus, junta-

mente com Seu imenso poder é 

nossa esperança eterna.  

Os homens nos decepcionam 

por falta de fidelidade ou poder. 

Mas podemos olhar além das ruí-

nas causadas pela infidelidade dos 

homens e avistarmos Um que é 

grande em fidelidade. Podemos 

ficar certos que “Porque fiel é o 

que prometeu” (Hebreus 10.23). 

Deus nunca quebra um contrato 

consigo mesmo nem com suas cria-

turas. O que Ele propôs, isto fará, e 

o que prometeu, isto executará.  

Às vezes, desconfiamos da 

fidelidade de Deus. Tendemos a 

desconfiar, em especial, nos mo-

mentos de provações e tentações. 

Às vezes, julgamo-nos, pelo fato 

de acharmos que somos fiéis, fi-

lhos especiais que “merecem” um 

tratamento especial de Deus. Pen-

samos que, pelo fato de 

“frequentarmos uma igreja evangé-

lica”, de “servirmos em um minis-

tério cristão”, de “contribuir com 

os dízimos e ofertas”, ou então, por 

“obedecermos” às suas instruções, 

não deveríamos passar por prova-

ções ou enfrentar as tentações. En-

tretanto, quando voltamos os olhos 

à Palavra de Deus o que encontra-

mos é uma clara e realística instru-

ção de que neste mundo teríamos 

aflições.  

Em nenhum momento Deus 

nos garante que levaríamos a vida 

cristã isenta de tentações e prova-

ções. Mas por que Deus permite 

que enfrentemos provações e tenta-

ções?  

1. Porque as provações nos 

levam à oração. É uma pena que 

seja assim, mas oramos com mais 

paixão quando estamos sob pres-

são. A experiência tem nos ensina-

do que a facilidade e a prosperida-

de têm uma infeliz tendência de 

nos fazer frios e formais em nosso 

culto devocional.  

2. Porque as provações nos 

fazem parecer mais com Jesus. 

“Ele foi desprezado e ignorado, um 

homem que sofreu, que conheceu a 

dor por experiência própria.” (Is 

53.3 – A Mensagem).  

3. Porque as provações e ten-

tações, quando vencidas, nos tor-

nam pessoas mais felizes. “Aquele 

que encara lutas e aflições e as su-

peram é um felizardo! E é gente 

assim que ama a Deus e é fiel de 
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verdade. Eles receberão como re-

compensa a vida plena” ( Tg 1.12 – 

A Mensagem).  

4. Porque Deus quer intervir. 

Em 1 Co 10.13, encontramos algu-

mas verdades confortadoras. 

“Nenhuma tentação, nem teste que 

surge no caminho de vocês é maior 

que o enfrentado por outros. Tudo 

que vocês precisam lembrar é que 

Deus não deixará que fracassem. 

Ele nunca permitirá que sejam 

pressionados além do limite, mas 

estará sempre com vocês para aju-

dá-los a vencer a tentação”.  

A. O teste que enfrentamos 

não é maior que o teste que o nosso 

irmão enfrenta. Deus é justo e co-

nhece a nossa capacidade de resis-

tência e vitória.  

B. Deus não nos deixará fra-

cassar. Que alívio saber que Deus, 

por causa da Sua fidelidade, não 

nos deixará fracassar. Ele estará 

sempre conosco para nos sustentar 

nas provações e tentações.  

C. Deus nunca permitirá que 

sejamos pressionados além da nos-

sa capacidade de resistência. Deus 

conhece a nossa estrutura e nos 

manterá de pé em meio às pressões 

que surgirem pelo caminho.  

 Finalmente, Deus nos ajudará 

a vencer as tentações e provações. 

Deus agirá a nosso favor e nos ca-

pacitará a não ceder às tentações e 

provações, ao contrário, Ele nos 

dará livramento. Bendito seja o 

Senhor que, por causa da sua fide-

lidade, proverá livramentos nas 

tentações e provações.  

 

Pr. Roberto Santos, Pastor     

Auxiliar da oitava Igreja Presbiteria-

na de Belo Horizonte. 

Culto de Celebração......................................... 

Teremos em nosso culto hoje ministrando a palavra o Pastor Marcelo     

Moraes. A Igreja Presbiteriana Manancial glorifica a Deus por sua presença 

e de sua família. 

 

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). 

 

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).  


