
 

 

Boletim | Brasília 25 de outubro de 2020. Feliz Aniversário!  

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

26/10 (segunda)      Francisca Isaias Lima                              99132-5968  

27/10 (terça)           Irlana Ohana Borges Silva                       98213-1363 

28/10 (quarta)        Flávia Martins de Araújo                      98237-1811 

28/10 (quarta)        Maria das Graças Rodrigues                99615-3374  

30/10 (sexta)           Kelly Madalena de Paula Medeiros     99915-2203 

30/10 (sexta)           Lenilza Rodrigues de Moura                99813-8455 

31/10 (sábado)       Aurora Dias Costa Pereira                    98276-2227 

01/11 (domingo)     Nilton Lafuente                                      99212-9565 

01//11 (domingo)   Tiago Abreu de Oliveira                        98314-4617 

www.ipmanancial.org.br 

COMEÇO MODESTO, MAS CHEIO DA GRAÇA 
(COMO TUDO COMEÇOU)  

 A Igreja presbiteriana ma-

nancial é fruto do trabalho inicia-

do em junho de 1994, quando Deus 

despertou no meu coração o desejo 

de evangelizar crianças, que fre-

qüentavam todos os sábados, pela 

manhã, um centro espírita, as mar-

gens da DF 140, onde hoje funcio-

na o Templo da Deusa. Nesse local 

havia lazer, lanches, oficinas de 

artesanato e doação de uma cesta 

básica mensal às famílias. Convi-

dei a Neuza, minha irmã, que era 

professora de crianças da Congre-

gação Batista, do Friburgo/Cidade 

Ocidental/GO, para ministrar a 

escola bíblica para as crianças. 

Marcamos um sábado e saí a con-

vidar as crianças da vizinhança. 

Tudo era muito longe, deserto, mas 

Deus era conosco. Começamos 

com oito crianças, na Chácara La-

fuente. Fizemos o melhor lanche, 

criamos atividades de lazer para 

essas crianças e principalmente 

estratégias de evangelização, atra-

vés de histórias bíblicas, louvor 

infantil e muito amor no coração.   

Não tínhamos nenhum instrumento 

para acompanhar aqueles louvo-

res.... eu sou uma florzinha de Je-

sus, ou, Meu barco é pequeno e 

grande é o mar, Jesus segura minha 

mão.... Três palavrinhas só, eu 

aprendi de cor: Deus é amor, trala-

lá.....lá lá.... Assim trabalhamos até 

início de 1995, quando, numa tarde 

de domingo, Deus tocou em meu 

coração o desejo de ir ao culto na 

Igreja Presbiteriana do Lago Sul. 

Nilton, eu e as filhas fomos até a 

IPLS e, para nossa surpresa, en-

contramos pastoreando essa igreja, 

o Rev. Décio Martins, que fora 

nosso pastor em 1985, na cidade de 

Foz do Iguaçu/PR. Mais de 10 

anos haviam se passado, mas os 

planos de Deus para a nossa vida 

era atual. Convidamos o Rev. Dé-

cio e sua família, para conhecer e 

nos ajudar nesse trabalho, que nes-

sa época,  contava com mais de 60 

crianças e 30 adultos. Prontamente 

o Rev. Décio e sua esposa Sandra 

passaram a nos apoiar todos os 

sábados. Ainda em 1995, vieram 

nos ajudar através da IPLS, o can-

tor evangélico, hoje Pastor, Atilano 

Muradas e família. Em 1996, a 

IPLS enviou para nos apoiar, o 

missionário Boa Kutti, da África, 

e, como ele não conhecia a região e 

nem dirigia, a Elma e a Darcy, pas-

saram a trazê-lo e integraram a 

equipe.  

 Em 1997, a IPLS alugou 

uma casa simples, às margens da 

DF 140, Km 10, para implantar a 

Congregação, e, ali funcionou por 

todo o ano de 1997. Em 1998, não 

foi possível renovar o aluguel, em 

virtude da IPLS estar se preparan-

do para construir, então os traba-

lhos passaram a ser realizados na 

Chácara da dona Celeste, debaixo 

das árvores, na DF 140, Km 06, até 

gram. Amar dá trabalho e requer 

mudanças significativas e profun-

das. 

3. A Igreja é a família de 

Deus - Ef 2:19  

Temos um pertencimento à 

uma família do Senhor, que é Pai. 

Nela, não pode haver nenhum tipo 

de diferença, seja geográfica, eco-

nômica ou étnica, pois somos ir-

mãos, adotados pela graça do Se-

nhor. Somos adotados na família 

de Deus quando entregamos nossa 

vida a Jesus Cristo, e quem é ado-

tado, tem os mesmos privilégios de 

um filho de sangue. 

Como é maravilhoso fazer 

parte da família de Deus, exercitar 

os dons na casa de Deus. Como é 

maravilhoso congregar, amar e ser 

amado, ajudar e ser ajudado, servir 

e ser servido. Ninguém pode em sã 

consciência estar bem com Deus e 

não congregar, pois quem ama o 

Noivo, ama e protege a noiva. Ame 

a família de Deus, cuide e trabalhe. 

 

Assim, ataviemo-nos como a 

Noiva do Cordeiro. Como Solda-

dos, Como noiva devemos nos ata-

viar. Como soldados devemos obe-

decer. Como família devemos per-

tencer ao corpo de Cristo. 

 



 

 

 FIQUE POR DENTRO 

Elma,  Neuza e Teka  

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (18/10) Resumo por Rafaela Leal 

T R Í P L I C E  I D E N T I D A D E  E  V O C A Ç Ã O  D A  I G R E J A               
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o início das chuvas, por volta de 

setembro/1998. Novamente os tra-

balhos foram realizados na Cháca-

ra Lafuente até julho de 2000, 

quando mudamos para a sede pró-

pria, no Condomínio San Francisco 

II. 

 A doação do terreno aconte-

ceu em 1999, pelo Sr Otogamis 

Avelar, proprietário da Imobiliária 

TERRABRÁS, a pedido do Walter 

Bueno. Surpreendendo as mais 

otimistas expectativas, em pouco 

menos de um ano, construímos um 

templo, de aproximadamente 

100m², com 60% de recursos de 

bazar e 40% de doações de vários 

irmãos, na sua maioria da IPLS, 

inaugurado em julho de 2000. 

 Com a vinda do Pr. Helder, 

ainda como seminarista, no ano de 

2003, com muito amor a obra do 

Senhor, foi necessária a ampliação 

do templo e das atividades: cultos 

dominicais, cultos durante a sema-

na, reuniões de oração, cultos nos 

lares, vigílias, retiros, e ainda, vá-

rias pessoas da comunidade local 

foram beneficiadas, com a realiza-

ção projetos sociais, cursos de mú-

sica, corte e costura, aulas de refor-

ço escolar; programações esporti-

vas e de lazer para jovens e crian-

ças.  

 

E em 31/10/2010 foi constituí-

da a Igreja Presbiteriana Mananci-

al!!!! 

 

 

Jesus Cristo se fez homem 

para estabelecer um reino triunfan-

te que tem se manifestado por meio 

de sua Igreja. Jesus morreu para 

resgatar a sua noiva e a igreja é 

conclamada para refletir a Glória 

de Deus. A igreja recebeu autorida-

de para viver e pregar o a Bíblia 

dizer que as portas do inferno não 

prevalecerão contra a igreja, pois 

seu poder se alicerça em Jesus 

Cristo, que é a rocha. 

Entendamos, assim, a trípli-

ce identidade que a Igreja deve 

assumir ante Deus. 

1. A Igreja é a Noiva do 

Senhor: Ap 19:6 

A noiva é uma personifica-

ção da beleza, da esperança e da 

promessa. No Gênesis, a Bíblia 

inicia com a queda do homem, e 

ela finaliza em Apocalipse com a 

queda de Satanás. Em Gênesis, 

celebrou-se o casamento de Adão e 

Eva; no Apocalipse as bodas de 

Jesus com a Igreja evangelho, fazer 

discípulos e curar enfermos. 

Nenhuma instituição nesse 

Universo é mais poderosa que a 

igreja do Senhor, a ponto de  

O Salmo 96 diz “Adorai ao 

Senhor na beleza da sua santida-

de”, pois o que é Santo, é belo. O 

pecado traz desgraça, miséria e 

morte, mas uma vida separada a 

Deus glorifica Seu nome e traz 

graça, que se manifesta em ador-

nos. A noiva é a personalização do 

esplendor, pois ela se prepara com 

alegria para a mudança radical de 

vida do casamento. 

O amor de Deus não paira 

em você pelos seus méritos. Outro-

ra, a noiva do Senhor era uma 

prostituta. Sua aliança com o Noi-

vo não provém da beleza ou digni-

dade; ela era suja e renegada. O 

profeta Oséias casou-se com uma 

mulher indigna para tipificar Cris-

to; depois de ter filhos, ela volta à 

sua vida anterior e mesmo assim o 

profeta a resgata. Entender isso é 

entender a graça extravagante do 

amor de Deus que se aliançou por 

sua noiva, pois o Noivo nos amou 

quando éramos adúlteros. Jesus 

Cristo faz o processo inverso de 

todo o casamento: Ele morre pela 

prostituta para levá-la ao altar me-

diante a santificação. 

Nenhuma condenação há o 

que nasce de novo. O Senhor te 

resgatou, e em ato de devoção e 

entrega, dê sua vida ao Noivo co-

mo seu resgatador, pois quem en-

trega a vida a Cristo participará das 

bodas do Cordeiro. 

2. A Igreja é o Exército do 

Senhor - II Tm 2:3  

O soldado assume um com-

promisso em favor de uma causa 

maior que a sua vida. Ele abandona 

as questões desta vida, pois sua 

missão é comprazer a quem o arre-

gimentou. Quem te escolheu foi 

Jesus. Ele te conclamou e alistou, e 

o bom soldado não questiona or-

dens, ele as obedece. 

Jesus Cristo é apresentado 

650 vezes como Senhor no Novo 

Testamento. Se Ele é Senhor, so-

mos, então, servos e obedecemos. 

A vida cristã é uma vida de obedi-

ência. Nós somos chamados para 

combater o bom combate. 

Quantos não temos combati-

do o bom combate por viver a vida 

para nós mesmos! Quantos gasta-

mos nossa energia e talento em 

combates que não são os do Se-

nhor! O bom combate é lutar con-

tra as trevas, não aceitar a miséria 

do outro, chorar com os que cho-

ram, se alegrar com os que se ale-

Art. 6° - Caso não haja quórum, a assembleia será realizada no dia 08 de 

novembro de 2020, em segunda convocação, nos mesmos horários, com 

qualquer quórum;  

Art. 7° - As demais disposições estão contidas no Manual Presbiteriano e 

os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho conforme as regras ali pre-

vistas. 

Conselho da Igreja Presbiteriana Manancial. 

Seja bem-vindo................................................ 

É com grande alegria que recebemos o Rev. Obedes, que estará hoje conos-

co no culto solene. Que o Senhor continue abençoando sua vida, família e 

ministério! 

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 convi-

dada a participar dos cultos e lives que faremos durante 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 

com transmissão online. Este é um evento multidenominacional de linha 

fundamentalmente evangélica, bíblica e comprometida com a evangeliza-

ção, discipulado e expansão da igreja, totalmente gratuito. O horário será 

das 9h às 17h . Os temas do Summit de Encorajamento serão: Encora-

jamento nas áreas pessoal, familiar, devocional, ministerial e na expansão 

da igreja.  Façam as suas inscrições via secretaria, mais informações 

(99977-4460—secretaria da igreja). 

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). 

 

Eleição dos oficiais ..........................................  

O Conselho, no uso de suas atribuições, com base nos artigos 13, 110, 111, 

112, 113 e 114 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CIPB), 

convoca Assembleia Extraordinária para o dia 01 de novembro de 2020, 

para eleição de presbíteros e diáconos, conforme regras e instruções apro-

vadas pelo Conselho apresentadas a seguir:  

Art. 1° - Ficam definidas as regras e condições para eleição de presbítero e 

diáconos da Igreja Presbiteriana Manancial (IPM), conforme seguem;  

Art. 2° - A assembleia deverá decidir sobre a eleição de dois (2) 

presbíteros e de três (3) diáconos sendo os períodos de votação de 10h às 

12h e 18h00 às 19h30;  

Art. 3° - O Conselho indica para o cargo de presbíteros: Paulo Rogério 

Oliveira da Silva e Ronaldo Aparecido Barbosa da Cruz (reeleição) e para 

o cargo de diácono: Hélder de Farias Salazar, Robenildo Rodrigues da Sil-

va e Sinésio Carneiro Pereira (reeleição);  

Art. 4° - Os candidatos que obtiverem 50% mais 1 (um) dos votos válidos 

serão considerados eleitos;  

Art. 5° - Considerando que os cargos de presbítero e diácono tratam-se de 

vocação divina, não serão permitidas campanhas, cabendo à Igreja orar e 

jejuar para que a vontade de Deus seja revelada por meio das eleições;  


