
 

 

Boletim | Brasília, 07 de junho de 2020. Feliz Aniversário!  

07/06 (domingo)      Paulo Rogério Oliveira da Silva               98334-1418 

08/06 (segunda)       Sara Luiza Rodrigues da Conceição         98622-0805 

09/06 (terça)            Gisele Rodrigues de Aquino                     99807-6625 

09/06 (terça)            Lélia Oliveira Silva                                   98246-8857 

13/06 (sábado)         Lael Leone Oliveira Duarte                      99949-2563 

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

15/06 (domingo)      Caio Pitarelli Galloni                                98246-8857 

www.ipmanancial.org.br 

 REINO DO CÉU OU IMPÉRIO TERRENO 

Que tipo de tesouro você 

busca? Ou buscamos um reino pró-

prio ou o reino de Deus. Ou ansia-

mos a nossa glória ou a divina. Ou 

servimos a Deus ou aos nossos pró-

prios interesses. 

Jesus nos ensina esta verda-

de: “Não acumulem para vocês 

tesouros na terra, onde a traça e a 

ferrugem destroem, e onde os la-

drões arrombam e furtam. Mas 

acumulem para vocês tesouros nos 

céus, onde a traça e a ferrugem 

não destroem, e onde os ladrões 

não arrombam nem furtam. Pois 

onde estiver o seu tesouro, aí tam-

bém estará o seu coração” (Mt 

6.19-21). 

O Senhor declara que os 

tesouros que acumulamos contro-

lam o nosso coração, o âmago mais 

profundo do nosso ser, o cerne da 

nossa individualidade. 

Somos orientados por valo-

res e movidos por propósitos, os 

quais são revelados na nossa busca. 

Queremos entesourar aquilo que 

julgamos valioso. Por isso o tesou-

ro sempre estará ligado ao coração, 

são inseparáveis! 

Quantos dizem que amam a 

Deus acima de todas as coisas, mas 

na realidade trabalham com afinco 

para construir um reino próprio. Ou 

seja, nossa prioridade não está em 

Deus, mas em nós mesmos. Isso é 

idolatria! 

A diferença se torna ainda 

mais sutil quando usamos o nome 

de Deus porque pensamos “se foi o 

Todo-Poderoso que me deu logo, 

estou buscando o Seu Reino”, mas 

no fundo estamos envidando esfor-

ços para edificar o próprio reino, 

usando o nome de Deus para alcan-

çar nossos objetivos. 

Certa vez um rico se aproxi-

mou de Jesus perguntando o que 

tinha que fazer para herdar a vida 

eterna. Recebeu como resposta a 

necessidade de cumprir todos os 

mandamentos. Na sua euforia pre-

tensiosa ele afirma que tem guarda-

do os mandamentos desde a moci-

dade. Então Jesus o desafia a ven-

der tudo o que possui para obter 

um tesouro no céu e, assim, segui-

lo (Mt 19.16-23). O entusiasmo 

logo dá lugar à tristeza: “E o jo-

vem, ouvindo esta palavra, retirou-

se triste, porque possuía muitas 

propriedades.” 

Na verdade o jovem guarda-

va “todos” os mandamentos desde 

a mocidade mas o seu reino de ri-

quezas pessoal era mais valioso do 

que o Reino de Deus. Ele escolheu 

seu próprio desejo em detrimento 

da vontade do Senhor, o Deus de 

toda riqueza e glória. 

Não é por mesmo que Je-

sus nos exorta: “ninguém pode ser-

vir a dois senhores; pois odiará a 

um e desprezará o outro. Vocês 

ção e o jejum, porque elas são ar-

mas de vitória. “...e se pôs a buscar 

ao Senhor; e apregoou jejum em 

todo o Judá.” 2 (Cr 20:3b ARA).  

Você está com medo pelo 

novo coronavirus? Talvez você 

tema as consequências que virão 

por questões políticas e econômi-

cas ou pelo aumento do desempre-

go. Devemos enfrentar o medo 

com a arma poderosa e gloriosa, 

por meio de orações e de jejuns, e 

assim Deus manifesta a Sua glória 

e o Seu poder, pois Ele nunca per-

deu uma batalha, nem nunca perde-

rá, e aqueles que a Ele buscam e 

nEle creem tem paz, porque o Nos-

so Senhor dos Exércitos nos da 

“repouso por todos os lados” (2 Cr 

20.30 ARA) 
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não podem servir a Deus e ao Di-

nheiro.” (Mt 6.24) 

Onde você tem colocado o 

seu coração? Pare por um instante 

e reflita. Se é no reino de Deus en-

tão sua prioridade absoluta é o Se-

nhor, todo o seu ser trabalha, pen-

sa, anseia as verdades celestiais, 

seguindo à risca a ordem de buscar 

em primeiro lugar o Reino de Deus 

e a sua justiça. (Mt 6.33). Ou esta-

mos buscando o reino celestial ou 

construindo um império terreno. 

  

 

Deus é o Senhor dos Exérci-

tos, é quem luta as nossas batalhas, 

e de onde vem a nossa vitória. O 

triunfo que o rei Josafá recebe de 

Deus em 2 Crônicas 20.1-30 é um 

exemplo inegável que aquele que 

se humilha e crê, que ora e clama a 

Ele, encontra nEle repouso.  

O verso primeiro começa 

com “Depois disto”, conectivo 

fundamental para entendermos o 

pano de fundo dessa passagem. As 

guerras que travamos diuturna-

mente neste mundo tem um con-

texto ainda mais profundo, uma 

guerra espiritual. Entender e dis-

cernir esta verdade é enxergar 

além das circunstâncias e compre-

ender que Deus vai requerer posi-

cionamentos e posturas, para que 

não venhamos a errar o alvo. O 

apostolo Paulo é enfático em dizer 

que: “a nossa luta não é contra o 

sangue e a carne, e sim contra os 

principados e potestades, contra os 

dominadores deste mundo tenebro-

so, contra as forças espirituais do 

mal, nas regiões celestes.” (Ef 6.12 

ARA). Há quem peleja com o ir-

mão, maridos que se digladiam 

com suas esposas, filhos com desa-

venças profundas com os pais. Ir-

mãos, se nossa lura é com quem 

amamos, como resistiremos o dia 

mal, as trevas, o tentador, o menti-

roso que veio para saquear, destru-

ir e tentar sucumbir a presença de 

Deus sobre a nossas vidas? 

O rei Josafá foi hábil e enér-

gico como monarca de Judá. Ele 

foi o rei mais pulsante na sua habi-

lidade desde os tempos do rei Salo-

mão; reinou durante vinte e quatro 

anos, estabelecendo boas relações 

com Israel. Foi um homem piedo-

so, que fazia fez o correto. Em seu 

reinado, Josafá se dedicou a retirar 

Judá da idolatria pagã, levando o 

povo a um novo quebrantamento e 

à uma compreensão que o Deus de 

Israel é o único e verdadeiro Deus. 

Houve uma reforma extraordinária 

em seu reinado, chamou a levitas e 

sacerdotes, para irem por cada ci-

dade ensinando a palavra de Deus, 

pois entendi que 

ninguém pode adorar ao Se-

nhor se não conhecer Sua palavra. 

Não há como cultuar assim como 

Ele requer sem se voltar à palavra, 

a conhecer e a obedecer. Aquele 

que diz para si “o que importa é o 

meu coração, Deus entenderá a 

minha súplica, as minhas orações, 

o meu pedido, a intenção nobre do 

meu coração” vive uma falácia. O 

nosso Senhor não tolera a ignorân-

cia, por isso Jesus Cristo diz: “e 

conhecereis a verdade, e a verdade 

vos libertará” (Jo 8.32 ARA). Há 

uma guerra posta entre a luz e as 

trevas. Precisamos compreender 

que outrora nós estávamos aprisio-

nados pelas trevas, a ponto do 

apostolo Paulo declarar em Cl 1.13 

(ARA) que “Ele nos libertou do 

império das trevas e nos transpor-

tou para o reino do Filho do seu 

amor.”.  

Após a limpeza espiritual do 

povo de Judá, dois povos se levan-

tam contra o reinado: “Então, Josa-

fá teve medo...” (2 Cr 20.3a ARA). 

Sendo um homem que tinha uma 

intimidade profunda com Deus, 

sendo um homem piedoso, Josafá 

teve medo. No entanto, ele lança a 

mão da arma mais poderosa, a ora-

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

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

ras 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 gravado 

pela Lara. Parabéns a todas que se empenharam nessa busca de adquirir 

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

comentário estão todos disponibilizados no @laracrodriguess. Segue lá! 

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, ideali-

zado 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!  

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

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

ria na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre! 

Amém!” Efésios 3:20-2 

 

 

Ministério de comunicação.............................. 

Queremos parabeniza-los todos da equipe, pelo esforço, dedicação, zelo e 

amor na obra e na casa do Pai. Saibam que o trabalho e o esforço de vocês 

nunca é em vão, muitos estão sendo alcançados pelo evangelho através da 

vida de vocês! Que Deus os recompense! Bendiremos ao Senhor pelos 

Seus grandes feitos e abençoaremos a todos que trabalharam para esta 

grande obra. Manancial uma igreja unida em torno da Palavra e das ora-

ções! 

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. 

https://www.bibliaonline.com.br/ara/ef/6/12+

