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 OFERTA SACRIFICIAL PRODUZ  

MEMORIAL ETERNO 

Entregar-se a Deus é um ato 

de fé. Nossa crença é materializada 

por meio de obras, as quais exigem 

sacrifício, mortificação do “eu” 

para que a boa, perfeita e agradável 

vontade de Deus resplandeça sobre 

as nossas vidas. 

 O amor insondável de Deus 

transforma-nos radicalmente. Re-

ceber a maravilhosa graça divina 

impacta nossas vidas de tal forma 

que somos impulsionados por gra-

tidão e amor, a ofertar a Deus o 

nosso melhor.  Tornamo-nos filhos 

de Deus; logo, desejamos honrá-lo 

de todo nosso coração. “Pois dele, 

por ele e para ele são todas as coi-

sas. A ele seja a glória para sem-

pre! Amém” (Romanos 11.36). 

  Foi o que fez Abel ao ofer-

tar “as primeiras crias do seu reba-

nho” (Gênesis 4.1), entregou as 

primícias do que tinha de melhor e 

achou graça diante de Deus. O va-

lor de nossa doação é proporcional 

ao tamanho do nosso amor e fé. 

Como pastor, constantemen-

te, ouço mulheres reclamando que 

seus maridos não lhe dão a devida 

atenção. Elas recebem deles apenas 

o resto do seu tempo. O marido 

trabalha, chega em casa, busca seu 

momento de lazer ou descanso e, 

com isso, o casal não dispõe de um 

tempo de qualidade. 

 Infelizmente, fazemos o 

mesmo com Deus ao não entregar-

mos as nossas primícias, o nosso 

melhor. O nosso tempo é escasso 

na presença dele, a nossa dedica-

ção, muitas vezes, não condiz com 

o nosso chamado. O rei Davi, ho-

mem segundo o coração de Deus, 

nos ensina: “Não oferecerei ao Se-

nhor, o meu Deus, holocaustos que 

não me custem nada” (2 Samuel 

24.24). 

Caim, como agricultor, ofer-

tou ao Senhor os “frutos da terra”, 

possivelmente o que restava de 

seus bens. Com isso, além de desa-

gradar a Deus se irou contra seu 

próprio irmão a ponto de cometer o 

primeiro homicídio do mundo. 

A oferta de Caim não visava 

honrar a Deus, por isso foi rejeita-

da, o Todo-Poderoso conhece as 

intenções de coração. Já a fé de 

Abel o levou a entregar o melhor 

que tinha; sua realização foi trans-

cendental, assim como tudo que 

fazemos no Reino tem repercussão 

cruz; porém, Jesus não apenas in-

tercedeu por nós, como foi a pró-

pria oferta em sacrifício morrendo 

em nosso lugar, e continua interce-

dendo por nós a destra de Deus Pai.  

O quanto desonramos a 

Deus quando agimos com incredu-

lidade diante das adversidades? 

Devemos ser guiados por fé, não 

por vista (2 Co 5.7). A incredulida-

de produz grande sofrimento a nos-

sa vida: ansiedade; medo, culpa! 

Quando agimos conforme o pulsar 

temeroso do nosso coração em de-

trimento das promessas de Deus, 

murmuramos e levamos muitos a 

murmurarem e se rebelarem contra 

Deus. A incredulidade nos faz tom-

bar em meio a lutas. Como você 

tem reagido diante do coronavírus? 

As promessas de Deus não 

significam ausência de lutas. Deus 

prova nossa fé a fim de sermos 

maduros e íntegros. As promessas 

de Deus devem nos dirigir e inspi-

rar! A fé em Deus e em suas pro-

messas nos levam a grandes con-

quistas. Somos chamados para vi-

ver pela fé! Somos chamados para 

alinharmos nossa vida a Palavra de 

Deus e suas promessas! Fortaleça 

sua fé e enfrente os gigantes segun-

do a Palavra de nosso Deus, e este-

ja preparado para lançar a rede 

quando Deus mandar! 

“Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé 

ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Em-

bora esteja morto, por meio da fé ainda fala”.  Hebreus 11.4 



 

 

Feliz Aniversário!  

18/10 (domingo)    Rosilene Catanhede de Abreu                99985-4803 

18/10 (domingo)    Marcos Guilherme Pereira                     99808-0332  

20/10 ( terça)         Fabiana Rodrigues da Silva                   9842-0125 

22/10 (quinta)        Daniella Sellani Oliveira                       98140-4478 

23/10 (sexta)          Kayo Fábio Pereira Marques                 98363-2616           

25/10 (sábado)       Cláudia Gomes Gonçalves                    99253-3827  

 FIQUE POR DENTRO 

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (11/10) Resumo por Márcia Sandoval 
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não apenas terrena, mas eterna. 

 A oferta de Abel prefigura o 

sacrifício que o Pai faria em favor 

da humanidade ao imolar o cordei-

ro de Deus que tira os pecados do 

mundo (João 1.29). 

Por isso, os que vivem pela 

fé são justificados, recebem o per-

dão dos seus pecados e tornam-se 

justos aos olhos do Pai, por meio 

da morte substitutiva de Cristo na 

cruz. É a morte de Jesus a nos dar 

vida. 

A oferta de Deus Pai, imolar 

seu único filho, Jesus Cristo, mu-

dou a história e tem transformado a 

vida de milhões de pessoas. Ofertar 

na casa de Deus, se sacrificar para 

fazer a obra do Senhor produz le-

gados eternos. 

O tamanho de nossa oferta 

demonstra a dimensão do nosso 

amor e fé. “Pela fé Abel ofereceu a 

Deus um sacrifício que ainda fala”. 

E quanto a você, qual é a sua ofer-

ta?   

Qual é o seu sacrifício? 

 

Aniversário Manancial..................................... 

Engrandecido seja o nome do Senhor que até aqui nos ajudou! São dez anos 

de conquistas e lutas, de desafios e da providência divina. Todo nosso lou-

vor e adoração sejam dadas ao Deus eterno que tem nos conduzido e reno-

vado com sua bondade e misericórdia todos os dias de nossa vida, por isso, 

habitaremos para todo o sempre em Sua presença.  

Toda a igreja está convidada a participar dos cultos e lives que faremos du-

rante o mês de outubro. Participe e divulgue! 

Summit de Encorajamento.............................. 

No dia 31 de outubro Summit de encorajamento do Global Kingdom 

Partnerships Network – GKPN acontecerá presencialmente na Manancial. 

Este é um evento multidenominacional de linha fundamentalmente evangé-

lica, bíblica e comprometida com a evangelização, discipulado e expansão 

da igreja, totalmente gratuito. O horário será das 9h às 17h . Os temas do 

Summit de Encorajamento serão: Encorajamento nas áreas pessoal, famili-

ar, devocional, ministerial e na expansão da igreja.  Façam as suas inscri-

ções via secretaria, mais informações (99977-4460—secretaria da igreja). 

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).  

Pr.  Hélder  Rodr igues    

Você é uma pessoa de fé? 

Você alinha sua vida em conformi-

dade com as promessas de Deus? 

Como você reage diante das gran-

des adversidades da vida? Como 

devemos proceder diante das pro-

messas de Deus se nosso coração 

está temeroso? Deus fala poderosa-

mente a Abraão que sua descen-

dência seria tão numerosa como as 

estrelas. Sua posteridade seria pe-

regrina em terra alheia, reduzida à 

escravidão, e afligida por 400 anos, 

mas foram libertos com grande 

riqueza (Gn 15.13-4).  

O envio dos príncipes para 

espiar a terra que emana leite e mel 

é um dos últimos passos para o 

cumprimento da promessa de 

Deus; mas diante das circunstân-

cias 10 espias se acovardaram. O 

povo, porém, que habita nessa ter-

ra é poderoso, e as cidades, mui 

grandes e fortificadas; também 

vimos ali os filhos de Anaque (Nm 

13.28). O motivo de pânico deles 

era com razão, pois os anaques 

eram a tribo dos gigantes Nefilim, 

da qual Golias era descendente. 

Porém diante do que o Todo-

Poderoso tinha prometido, isso se 

torna ínfimo. O relatório dos espi-

ões dado sem o discernimento divi-

no revelou sua falta de confiança 

em Deus! A incredulidade levou o 

povo a apostasia, pois não conside-

raram os milagres que presencia-

ram, nem as promessas de Deus: 

Naquela noite toda a comunidade 

começou a chorar em alta voz. To-

dos os israelitas queixaram-se con-

tra Moisés e contra Arão, e toda a 

comunidade lhes disse: "Quem 

dera tivéssemos morrido no Egito! 

Ou neste deserto! Por que o Se-

nhor está nos trazendo para esta 

terra? Só para nos deixar cair à 

espada? Nossas mulheres e nossos 

filhos serão tomados como despojo 

de guerra. Não seria melhor voltar 

para o Egito? "E disseram uns aos 

outros: "Escolheremos um chefe e 

voltaremos para o Egito! "Então 

Moisés e Arão prostraram-se, ros-

to em terra, diante de toda a as-

sembleia dos israelitas (Nm 14.1-5). 

Se você fosse um dos espias 

em que grupo estaria? Veja que 

diferença radical daqueles que an-

dam pela fé! Somos chamados para 

vivermos pela fé: Eia! Subamos e 

possuamos a terra, porque, certa-

mente, prevaleceremos contra ela. 

Deus é maior do que qualquer 

exército! Se Deus prometeu fará! 

Se o Senhor se agradar de nós, ele 

nos fará entrar nessa terra, onde 

manam leite e mel, e a dará a nós. 

Somente não sejam rebeldes contra 

o Senhor. E não tenham medo do 

povo da terra, porque nós os devo-

raremos como se fossem pão. A 

proteção deles se foi, mas o Senhor 

está conosco. Não tenham medo 

deles! (Nm 14.8-9). 

A incredulidade, murmura-

ção e rebelião do povo chegou ao 

ponto de considerarem apedrejar 

Moisés e Arão, mas Deus inter-

vém, protegendo-os (Nm 14.10) e 

trazendo juízo sobre os incrédulos. 

Deus determinou, como castigo, 

que cada dia que passassem na ter-

ra prometida seria equivalente a 

um ano de disciplina, e 40 dias se 

converteram em 40 anos; Josué e 

Calebe, no entanto, receberam a 

graça de entrar na terra prometida. 

Moisés intercede pelo povo para 

que o Eterno não viesse consumido 

devido seus pecados, fazendo o 

que Cristo faria anos depois, na 

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). 


