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08/09 (terça)        Diogo dos Santos Sousa                             99216-9443 

10/09 (quinta)     Bruno dos Santos Silva                              98661-8090  

11/09 (sexta)        Claudeni dos Santos Alves                         99619-1512  

12/09 (sábado)     Jéssica dos santos Martins                         99619-1512  

13/09 (domingo)   Andréia Cristina Moraes Alves                 99850-0983 

13/09 (domingo)   Fernanda da Silva Lopes Andrade            98294-1238 

13/09 (domingo)   Juliana dos Anjos Teixeira Barriolo         99333-6868 
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PAZ COM DEUS 

Todos os seres humanos deste 

universo que não se reconciliaram 

com Deus são seus inimigos! Mes-

mo que nunca tenham falado mal 

do Senhor ou simplesmente ado-

tem uma postura de aparente res-

peito, ou mesmo de neutralidade, 

são inimigos de Deus.  

Jamais compreenderemos a 

santidade do Eterno se não discer-

nirmos o quão tenebroso é o peca-

do e o quanto fere o Seu caráter.  

Adão foi expulso do jardim do 

Éden porque pecou e a única forma 

da reconciliação com Deus é atra-

vés do perdão. Para tanto, o Pai 

enviou seu único filho, Jesus Cris-

to, para morrer em nosso lugar, a 

fim de que sejamos reconciliados 

com Ele. Vale lembrar que todos 

os anjos que se rebelaram contra o 

Todo-Poderoso não tiveram uma 

segunda chance, estão sentenciados 

eternamente ao lago de fogo e en-

xofre. O mesmo se dará com toda 

criatura que não se reconciliar com 

Deus.   

O apóstolo Paulo, revelando 

em Colossenses que em Jesus resi-

de toda a plenitude da divindade, 

afirma que pelo seu sangue na cruz 

nos deu a paz, ou seja, a concilia-

ção por meio de sua morte (Cl 1.18

-19). E prossegue exortando: “E a 

vós outros também que, outrora, 

éreis estranhos e inimigos no en-

tendimento pelas vossas obras ma-

lignas, agora, porém, vos reconcili-

ou no corpo da sua carne, mediante 

a sua morte” (Cl 1.21).  

Assim, o reconhecimento da 

malignidade e da perversidade dos 

nossos pecados é um dos pilares 

mais importantes para a compreen-

são das Boas Novas do Evangelho. 

Isso consiste essencialmente em 

enxergar a profundidade de nossos 

pecados, mas também ser ascendi-

do na misericórdia de Deus, que de 

graça nos perdoou: “onde abundou 

o pecado, superabundou a gra-

ça” (Rm 5.20).  

Diante disto, estamos ancora-

dos na graça gloriosa de Jesus, por-

que fomos “justificados, pois, me-

diante a fé, temos paz com Deus 

por meio de nosso Senhor Jesus 

Cristo” (Rm 5.1). Note que a justi-

ficação não se dá pelos nossos mé-

ritos, obras ou caráter, mas única e 

exclusivamente pela fé. Quando 

nos aprofundamos sobre a fé ve-

mos que é um dom, uma dádiva 

que recebemos sem nenhum mere-

Deus é Santo, não há mentira, não 

há engano; (2) porque Deus é, Ele 

é no passado, hoje e eternamente o 

mesmo e; (3) Ele é digno de confi-

ança porque tudo o que Deus pro-

mete, Ele cumpre! Céus e terra 

poderão passar, menos a palavra de 

Deus.  

Em Jesus Cristo nós temos o 

sim e o amém de Deus. Se Deus 

prometeu, acontecerá cabalmente. 

Deus é digno de confiança pois Ele 

tem todo o poder, a criação perma-

nece porque Deus continua sopran-

do o hálito da vida. Ele tem o po-

der criacional e de sustentar todo o 

universo. Podemos colocar toda a 

nossa confiança na certeza da bon-

dade e misericórdia de Deus, pois 

Ele é justo e eternamente fiel. A 

Deus todo nosso louvor e toda a 

nossa adoração pelo século dos 

séculos, amém. 

Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus 

pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos 

salvos pela sua vida (Romanos 5.10). 
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Quanto mais confiança tiver-

mos em Deus, mais inabaláveis 

seremos: “Os que confiam no Se-

nhor são como os montes de Sião, 

que não se abala, firme para sem-

pre” (Sl 125:01). É bem verdade 

que o monte Sião não é o maior de 

todos eles, mas com toda certeza, 

por conta da geografia e do povo, 

eles entendiam e compreendiam 

bem que monte era este. Eu não sei 

se você quando vai em uma cidade, 

marca alguns pontos de referência, 

como uma grande construção, uma 

praça, um ponto turístico, e isso vai 

balizar, nortear, a nossa ida nova-

mente lá, facilitando nosso acesso, 

nosso caminho, nossa volta muita, 

enfim. Entretanto, praças, grandes 

construções, pontos turísticos, to-

dos acabam das vezes por desapa-

recer, mas quando temos uma refe-

rência como uma montanha, ela 

permanece. As montanhas continu-

am naquele lugar, praticamente 

intransponíveis. Isto é o que o texto 

traz: Quem confia no Senhor se 

torna inabalável. E talvez você di-

ga: “Pastor, será que não é uma 

linguagem hipérbole, uma lingua-

gem poética, porque aqui, afinal de 

contas é um salmo?”. 

Em Efésios 6.13, o apostolo 

Paulo declara enfaticamente que 

nós devemos nos vestir de toda 

armadura de Deus para resistir ao 

dia mau, para permanecermos ina-

baláveis. Paulo diz que um soldado 

de Cristo, alguém que nasceu de 

novo, deve se revestir com a arma-

dura de Deus, que é capaz, eficaz e 

suficiente para resistir ao dia mau, 

a principados e potestades, e após 

tudo, ainda permanecer inabalável. 

Então, entendamos a ideia central 

do texto: a confiança em Deus, não 

em imagens, nem em grandes ho-

mens, nem em anjos. Confiança em 

Deus! “Os que confiam no Se-

nhor”, não em si, em sua capacida-

de, em seu esmero, sua inteligência 

e expertise, em seus talentos, força, 

ou sua habilidade interpessoal. No-

vamente: Confiança em Deus! 

Jeremias 17:05 diz: “Maldito 

o homem que confia no homem, faz 

da carne mortal o seu braço e 

aparta o seu coração do Senhor!”. 

Há quem lê o versículo e o inter-

preta incorretamente: “Pastor, en-

tão eu não posso confiar no senhor 

que é homem, eu não posso confiar 

na minha esposa, eu não posso 

confiar no meu marido...”. quando 

o que o texto está declarando é: 

maldito aquele que acredita em 

outro em detrimento de sua confi-

ança em Deus. Ou seja, em vez de 

eu colocar a minha confiança no 

Senhor, eu firmo minha confiança 

em um político, em um grande lí-

der, em um grande homem caris-

mático. O versículo nos impele a 

confiar no Senhor, tanto que no 

verso 7 mesmo capítulo, Jeremias 

diz: “Bendito o homem que confia 

no Senhor e cuja esperança é o 

Senhor”. Feliz, afortunado é o ser 

humano que coloca a sua confian-

ça no Senhor e a sua esperança em 

Deus. 

Mas por que Deus deve ser 

digno de confiança? Infinitos são 

os motivos, mas cabe elencar al-

guns elementos pelos quais nós 

podemos e devemos colocar abso-

lutamente toda a nossa confiança 

em Deus: (1) porque o caráter de 

cimento, o que implica dizer que a 

justificação que se dá pela fé é um 

ato da graça de Deus.  

A justificação nos leva à re-

conciliação, por isso a Bíblia pro-

mete que temos “paz com Deus”, 

estado este que não depende de 

nossas emoções ou sentimentos. 

Isto nos leva a outro grande ensina-

mento, esta conciliação não é por 

meio de homens, santos ou qual-

quer outro elemento que possamos 

pensar, tampouco por Maria, mas 

única e exclusivamente por meio 

de nosso Senhor Jesus Cristo, o 

único intermediário entre Deus e os 

homens (1 Tm 2.5). 

Foi Jesus que, na cruz, decla-

rou: “Está consumado!” Foi ele 

que, como nosso perfeito represen-

tante, morreu para nos resgatar do 

pecado e da morte. Se o salário do 

pecado é a morte, Jesus morreu 

para nos dar vida, vida eterna e 

abundante!  

Portanto, “nenhuma condena-

ção há para os que estão em Cristo 

Jesus” (Romanos 8.1) porque fo-

mos justificados, perdoados e, por 

isso, temos paz com Deus.  

 

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). 

Nota oficial....................................................... 

Em conformidade com o Decreto nº 41.135, de 24 de agosto de 2020, in-

formamos que está liberado o acesso de crianças menores de 12 anos ao 

templo, sendo que deverão ficar, durante todo o tempo de permanência, 

com os pais e/ou responsáveis, cabendo a cada família avaliar a conveniên-

cia. As crianças devem usar máscaras durante toda a permanência na igreja 

e manter a distância de 1,5 m das pessoas que não são do núcleo familiar.  

Tendo em vista as dificuldades decorrentes da faixa etária no que concerne 

à observância das normas de segurança, que visam preservar a saúde das 

crianças e das famílias, o Conselho, junto à liderança do Ministério Infantil, 

estudará a viabilidade do retorno das atividades presenciais para as crian-

ças, que permanecem, por hora, da forma como estão sendo feitas, à distân-

cia. Estimulamos as crianças a participarem, juntamente com os pais, do 

Culto Infantil que está sendo transmitido aos domingos, às 18h. 

Contamos com a compreensão e oração do povo de Deus. 

Conselho IPM. 

 

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).  


