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31/05 (domingo)     Márcia Madalena Boucher                        98354-2119 

31/05 (domingo)     Maria Luiza Marcolino Borges                 98406-0675 

02/06 (terça)           Valdecir de Oliveira de Souza (Val)          99633-6978 

02/06 (terça)            Nilza Oliveira Silva                                 98164-4724                          
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04/06 (quinta)         Cleiton Rocha da Cruz                             98224-3863 

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

 Quem nunca ficou fascinado 

com o mundo das artes? Emocio-

nado ao som da pomposa orques-

tra? Os amantes do futebol gritam 

goool a plenos pulmões. Turistas 

investem boa soma de dinheiro 

para contemplar uma paisagem do 

alto de um teleférico. O ser huma-

no está sempre em busca de prazer! 

Mas muitos se perdem nesta jorna-

da com drogas, bebidas, sexo ilíci-

to, atraídos pelo pecado... 

 E o cristão, qual o seu maior 

prazer? 

 O salmista declara: “Sacia-

nos de manhã com a tua bondade, 

para que cantemos de júbilo e nos 

alegremos todos os nossos dias (Sl 

90.14); Irei ao altar de Deus, que é 

a minha grande alegria; ao som da 

harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus 

meu (Sl 43.4); Na tua presença há 

plenitude de alegria, à tua direita, 

há delícias perpetuamente” (Sl 

16.11). De forma poética e gracio-

sa o salmista nos ensina acerca do 

motivo sublime do nosso prazer: 

Deus! Sim, a Bíblia instrui que so-

mos a noiva que anela a volta do 

Noivo; somos o povo separado, 

aliançado para viver de todo 

o coração, força e entendimento o 

relacionamento apoteótico dos fi-

lho com o Pai! 

 Logo, o prazer máximo da 

vida é Deus. Os filhos de Corá afir-

mam que não há companhia me-

lhor do que a do Senhor: “Pois um 

dia em teus átrios vale mais que 

mil em qualquer outro lugar” (Sl 

84.10a); e complementam: “estar 

recostado à porta da Casa do meu 

Deus é melhor que morar nas ten-

das mais ricas dos ímpios” (Sl 

84.10b). Davi chega a comparar o 

aconchego materno com o seu rela-

cionamento com o Senhor: “De 

fato, acalmei e tranquilizei a minha 

alma. Sou como uma criança re-

cém-amamentada por sua mãe; a 

minha alma é como essa crian-

ça” (Sl 131.2). 

 Agostinho preleciona: 

“Fizeste-nos para Ti, e inquieto 

está o nosso coração, enquanto 

não repousa em Ti”. Os puritanos, 

representantes de um dos movi-

mentos mais lindos do cristianis-

mo, tinham por objetivo conhecer 

a Deus tão bem a ponto de dizerem 

que “deliciar-se n’Ele é o nosso 

ofício”. O grande avivalista Jona-

than Edwards revelou o cerne do 

cristianismo: “a felicidade da cria-

tura consiste em regozijar-se em 

Deus, através de quem Deus tam-

bém é magnificado e exaltado”. O 

Catecismo Maior de Westminster é 

categórico na resposta à sua pri-

meira pergunta “qual é o fim supre-

mo e principal do homem?” Glori-

ficar a Deus e gozá-lo para sempre 

 Pelo Apocalipse, o livro da 

Revelação de Deus, Ele declara o 

que acontecerá em breve. Ele está 

tirando o véu para mostrar à comu-

nidade da Igreja Presbiteriana Ma-

nancial, assim como a todo o povo 

que se chama pelo Seu nome, o que 

há de acontecer e aquilo que já 

aconteceu pelo séculos, assim co-

mo o que o Senhor fará com a Sua 

gloriosa e triunfante Noiva. 

 É claro que quando lemos, 

escutamos e guardamos o escrito 

na Bíblia, nós somos abençoados: 

“Bem-aventurados aqueles que 

leem e aqueles que ouvem as pala-

vras da profecia e guardam as coi-

sas nela escritas” (Ap 01.03 ARA). 

O apóstolo João, usado por Deus, 

está dizendo que nós temos que 

voltar a Sua palavra, ler a palavra, 

nela. A Deus todo nosso louvor e 

toda a nossa adoração pelo século 

dos séculos, amém. 



 

 

 FIQUE POR DENTRO 

Pr.  Hélder  Rodr igues    

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (24/05) Resumo por Alfredo Neto 

-   A P 1 .  1 - 3  ;  9 - 2 0  
(Sl 73.24-26; Jo 17.22-24)”. Fazen-

do coro com esta verdade nortea-

dora, em sua robusta obra Plena 

satisfação em Deus, John Piper 

preconiza: “Deus é mais glorifica-

do em nós quando somos mais sa-

tisfeitos n’Ele”. Exaltamos a Deus 

quando estamos satisfeitos N’Ele! 

C. S. Lewis nos exorta quando afir-

ma  que “nós nos contentamos com 

pouco”  no sentido da busca do 

prazer neste mundo, desatrelada da 

satisfação plena que o Senhor tem 

a nos oferecer. 

 Portanto, regozijarmo-nos 

em Deus é mandamento! Nosso 

prazer não está apenas co-

mo consequência da obediência a 

Deus, mas decorre da obediência a 

Ele. O apóstolo Paulo na prisão, 

com sua sentença de morte decreta-

da diz: “Alegrem-se nos Senhor, 

outra vez digo alegrem-se” (Fp 

4.4). Toda satisfação do ser huma-

no desatrelada de Deus, diz o pre-

gador em Eclesiastes, “é vaidade”. 

Assim, o júbilo da companhia da 

esposa e dos filhos, uma vitória 

alcançada no trabalho, a realização 

de um sonho, tudo isso deve apon-

tar para a realidade divina que 

“toda boa dádiva vem de 

Deus” (Tg 1.17) e, assim, o que 

recebemos sob a ótica humana é 

um ícone da grande satisfação que 

temos no Senhor. 

 'Revelação de Jesus Cristo, 

que Deus lhe deu para mostrar aos 

seus servos as coisas que em breve 

devem acontecer e que ele, envian-

do por intermédio do seu anjo, no-

tificou ao seu servo João, o qual 

atestou a palavra de Deus e o teste-

munho de Jesus Cristo, quanto a 

tudo o que viu. Bem-aventurados 

aqueles que leem e aqueles que 

ouvem as palavras da profecia e 

guardam as coisas nela escritas, 

pois o tempo está próximo.  

 Eu, João, irmão vosso e 

companheiro na tribulação, no rei-

no e na perseverança, em Jesus, 

achei-me na ilha chamada Patmos, 

por causa da palavra de Deus e do 

testemunho de Jesus. Achei-me em 

espírito, no dia do Senhor, e ouvi, 

por detrás de mim, grande voz, 

como de trombeta, dizendo: O que 

vês escreve em livro e manda às 

sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pér-

gamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e 

Laodiceia. Voltei-me para ver 

quem falava comigo e, voltado, vi 

sete candeeiros de ouro e, no meio 

dos candeeiros, um semelhante a 

filho de homem, com vestes talares 

e cingido, à altura do peito, com 

uma cinta de ouro. A sua cabeça e 

cabelos eram brancos como alva 

lã, como neve; os olhos, como cha-

ma de fogo; os pés, semelhantes ao 

bronze polido, como que refinado 

numa fornalha; a voz, como voz de 

muitas águas. Tinha na mão direita 

sete estrelas, e da boca saía-lhe 

uma afiada espada de dois gumes. 

O seu rosto brilhava como o sol na 

sua força. Quando o vi, caí a seus 

pés como morto. Porém ele pôs 

sobre mim a mão direita, dizendo: 

Não temas; eu sou o primeiro e o 

último e aquele que vive; estive 

morto, mas eis que estou vivo pe-

los séculos dos séculos e tenho as 

chaves da morte e do inferno. Es-

creve, pois, as coisas que viste, e 

as que são, e as que hão de aconte-

cer depois destas. Quanto ao misté-

rio das sete estrelas que viste na 

minha mão direita e aos sete can-

deeiros de ouro, as sete estrelas são 

os anjos das sete igrejas, e os sete 

candeeiros são as sete igrejas.' 

 Quanto maiores as tribula-

ções que enfrentamos e vivemos, 

mais precisamos nos voltar a Deus. 

Este é o tempo em que a Igreja se 

humilhe, um momento que deixe-

mos a murmuração e nos voltemos 

totalmente, visceralmente àquele 

que reina e quem todo o governo. 

Nosso Deus é aquele que tem o 

controle de absolutamente todas as 

coisas, não fiquemos indiferentes a 

essa verdade! Muitos tem começa-

do a “se acostumar” com a quaren-

tena, mas esquecem que quando se 

busca a presença de Deus no secre-

to, no quarto e se dobra o joelho, o 

Pai nos recompensa, Deus é galar-

doador de quem o busca. Voltemo-

nos, assim, à palavra de Deus, para 

que haja alimento, força, coragem, 

vigor na alma e no coração. 

 O começo de Apocalipse 

nos diz que esse livro é uma reve-

lação de Deus dada a João. A pala-

vra de Deus revela Suas grandiosas 

verdades. Você quer conhecer os 

mistérios, os desígnios de Deus? 

Clame por misericórdia, clame ao 

Senhor, e por meio da Bíblia, com-

preenderemos e entenderemos qual 

é a boa, perfeita e agradável vonta-

de de Deus.  

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! 

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 gran-

de obra. Manancial uma igreja unida em torno da Palavra e das orações! 

APP - Cancelamento........................................  

Informamos que por razões estratégicas não faremos mais uso do App. 

Agradecemos a todos que colaboraram conosco durante a utilização.  

Transmissão no Youtube.................................. 

Queridos irmãos pedimos gentilmente que nos ajudem a melhorar nossa 

transmissão no Youtube, pois precisamos ter 1000 inscritos.  

Pedimos que nos ajudem se inscrevendo e pedindo para os irmãos em Cris-

to ser inscreverem. 


