
 

 

Boletim | Brasília, 03 de maio de 2020. 

Fel iz Aniversário!  

03/05 (domingo)     Décio Garcia Coutinho Junior               99347-0039 

04/05 (segunda)      Hélder Rodrigues de Souza                   99989-3457 

04/05 (segunda)      Mikaelly Rodrigues  dos Santos            98599-2158 

05/05 (terça)            Aline Sousa                                            99633-1839 

05/05 (terça)            Esther Cabral Jersey                              98234-7700 

07/05 (quinta)         Silvana dos Santos Nobre                      98183-1387 

08/05 (sexta)           Érica Barbosa Ramos R. Ferreira          99666-0309 

08/05 (sexta)           Gustavo Rocha da Cruz                         98272-2950 

08/05 (sexta)           Isabela Rodrigues da Silva                     99132-1256 

08/05 (sexta)           Leonardo Vieira Brant                           98162-8162 

08/05 ( sexta)           Beatriz Tamar Vieira                            98255-5138 

09/05 (sábado)        Pedro Henrique Cabral Jersey               98300-7375 

9/05 (sábado)         Stefânia Vanderlene Borges                  99656-0516                

www.ipmanancial.org.br 

A PANDEMIA É NOSSA  

DIÁSPORA TECNOLÓGICA 

 Esta semana escrevi um tex-

to onde criei o termo “diáspora 

tecnológica”. Segue aqui um resu-

mo desta minha percepção. 

 O termo diáspora vem da 

palavra grega (διασπορά), que tam-

bém pode ser traduzido por 

“dispersão”. Esta palavra é usada 

para explicar a saída de um povo, 

de seu lugar de habitação, por ter 

sido forçado por circunstâncias, 

políticas, econômicas e sociais. O 

que observamos é que a diáspora 

em Atos foi um fator usado por 

Deus para a expansão do evange-

lho em todo o mundo. A igreja não 

criou um projeto de evangelização 

mundial, ele simplesmente aconte-

ceu como resultado da perseguição. 

 A pandemia do COVID-19 

levou a igreja à diáspora tecnológi-

ca. Assim como a perseguição con-

tra os cristãos em Atos 8, a pande-

mia não foi uma opção da igreja, 

mas foi imposta por circunstâncias 

que impeliram a igreja de Cristo ao 

enfrentamento de uma nova reali-

dade. Igrejas fecharam, os grupos 

não podem se reunir nem mesmo 

em seus lares. O que antes foi uma 

imposição do Império Romano, 

hoje é uma imposição de isolamen-

to pela preservação da saúde pública. 

 Assim como a perseguição 

contra os cristãos exigiu deles uma 

saída de sua zona de conforto, nós 

também enfrentamos agora o fim 

da nossa rotina usual, nos deslo-

cando como igreja para fora dos 

nossos muros físicos e exigindo de 

cada igreja a diáspora tecnológica. 

Expor sua igreja nas redes sociais 

antes da pandemia era uma opção, 

mas agora se tornou uma obriga-

ção. Fomos expulsos do confortá-

vel universo privado e inseridos 

nos desafios da exposição pública. 

Neste ambiente descobrimos suas 

crises e oportunidades. 

 Assim como a pax romana 

criou a rota de expansão, no pri-

meiro século, facilitando as via-

gens por todo Império Romano, 

assim também a internet é nossa 

estrada para todas as nações. 

 Da mesma forma, quando 

de Deus. Ela é inerrante, é podero-

sa; a palavra de Deus traz promes-

sas e mandamentos poderosos, e 

toda a nossa vida e todo nosso ali-

cerce está na convicção da volta de 

Cristo, a ponto do apostolo Paulo 

declarar em 1° Co 15 que se o Se-

nhor não houvesse ressuscitado, ou 

se Ele não voltar, nós seríamos o 

povo mais infeliz da face da terra; 

nossa esperança estaria fundada 

numa mentira. Todo cristianismo 

provém da premissa que Jesus 

Cristo se fez homem, nasceu, mor-

reu em uma cruz e ao terceiro dia 

de sua morte, ressuscitou 

 Não temos como falar do 

cristianismo se não pensarmos em 

quatro grandes momentos: o nasci-

mento de Cristo; a morte de Cristo; 

o ressuscitar de Cristo; e a segunda 

volta de Cristo. Ser um Cristão é 

acreditar nessas quatro grandes 

ações e fundamentos, onde três 

deles já aconteceram, e falta uma 

quarta, a volta do nosso Senhor 

Jesus Cristo. A Deus todo nosso 

louvor e toda a nossa adoração 

pelo século dos séculos, amém. 

“Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém; e 

todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. 

Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. 

Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas; e, arrastando homens e 

mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por 

toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-

lhes a Cristo” (Atos 8.1-5).  



 

 

 FIQUE POR DENTRO 

Rev .  Leonardo Sahium  

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (26/04) Resumo por Alfredo Pereira  
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muitos pensam hoje que a pande-

mia fechou as igrejas, na verdade, 

ela se tornou uma das maiores 

oportunidades para a igreja levar o 

evangelho aos ouvidos do mundo 

todo, pois, agora, de maneira evi-

dente estes ouvidos se tornaram 

mais atentos à mensagem da vida 

eterna em Jesus Cristo. 

 Portanto, este é o momento, 

esta é a nossa diáspora tecnológica, 

estas são as nossas ferramentas. 

Todas as igrejas estão agora usan-

do a tecnologia para levar a mensa-

gem do evangelho com o maior 

alcance possível, e isso é uma 

grande bênção! 

          

         Que Deus nos abençoes. 

 

Atendimento Pastoral...................................... 

Em caso de necessidade ou urgência serão agendados com a secretária ga-

binetes e/ou visita pastoral, se a situação de saúde dos envolvidos permitir. 

Em se tratando de questões menos complexas poderá ser agendada vídeo 

chamada também na Secretaria. 

Livros................................................................ 

Adquira livros na Lojinha da Manancial e se alimente na fé. Você sabia que 

temos ótimos livros por ótimos preços? O conselho da sabedoria é: Procure 

obter sabedoria; use tudo o que você possui para adquirir entendimen-

to" (Provérbios 4:6)  

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.  

Secretaria.........................................................  

Nos dias de 04 e 05 de maio  a secretaria não funcionará. Retornaremos no 

dia 06 de maio das 9h até 18h. 

 O maior evento escatológico 

não está no futuro, mas no passado. 

Uma vez que Cristo encarvoejou o 

pecado, a morte e destronou as 

trevas em sua própria morte. De 

fato, o maior evento escatológico 

de todos os tempos se deu há dois 

mil anos, quando o Senhor Jesus 

Cristo morreu. Toda nossa escato-

logia, ou seja, a relação dos fins 

dos tempos, está ancorada nesta 

certeza e nesta convicção de um 

Deus que se fez homem, de um 

Deus que morreu em nosso lugar. 

A nossa grandiosíssima esperança 

está na compreensão que todo o 

Antigo Testamento apontava para a 

vinda do Messias, o El Shaddai, o 

Deus conosco, o Deus presente que 

se fez homem através da virgem 

Maria, padeceu sob Poncio Pilatos, 

foi crucificado, morto e ressusci-

tou, o Deus que nós servimos, que 

o Antigo Testamento aponta prodi-

gamente, abundantemente, clara-

mente, explicitamente que Jesus 

Cristo se fez homem para morrer 

no nosso lugar, porque o salário do 

pecado é a morte. E quando ele se 

faz maldito para declarar que so-

mos benditos, é através dessa gran-

diosa certeza e esperança que te-

mos convicção que o Senhor volta-

rá uma segunda vez. 

 Em conteste que Jesus Cris-

to veio há dois mil anos, o mais 

dos homens sépticos não podem 

sequer ousar negar Sua vinda, é um 

fato histórico. Milhares de pessoas 

testificaram e testemunharam esta 

verdade. Os evangelhos falam 

abundantemente das obras do Se-

nhor e as trevas querem levantar 

uma cortina de fumaça para dizer 

que foi um homem, um ser ilumi-

nado, um grande profeta. Mas o 

apostolo João, o apostolo do amor, 

escreve toda uma epistola que vai 

apresentar Jesus Cristo como Deus, 

o Deus encarnado, cheio de graça e 

de verdade. Portanto, esse texto 

declara que a volta do Senhor está 

ancorada nessa relação escatológi-

ca do fim dos tempos, ela está ali-

cerçada e ancorada na primeira 

vinda de Cristo, na cruz do Calvá-

rio, de modo que nós vivemos em 

ato entre a primeira vinda de Cristo 

e a segunda vinda de Cristo.  

 O texto fala, então, da volta 

real de Jesus Cristo porque Ele 

próprio o prometeu. O versículo 

dois diz: “para que vos recordeis 

das palavras que, anteriormente, 

foram ditas pelos santos profetas, 

bem como do mandamento do Se-

nhor e Salvador, ensinado pelos 

vossos apóstolos.” Veja que o 

apostolo Pedro vai falar que a volta 

de Cristo está ancorada pelos pro-

fetas no Antigo Testamento. Ela 

foi anunciada por Jesus Cristo, 

nosso único e suficiente salvador, e 

ela também foi explicitada, procla-

mada, anunciada pelos apóstolos. 

O Senhor prometeu que voltaria! 

Ainda quando maldizentes inda-

guem: “Onde está a promessa da 

sua vinda?” (v.4), o verso nove 

diz: “Não retarda o Senhor a sua 

promessa”. Céus e terra poderão 

passar, mas a palavra de Deus não 

há de se passar. Tudo que vem da 

boca de Deus não passará porque é 

justo, verdadeiro, santo, irrepreen-

sível! Nós podemos colocar toda 

nossa dependência e confiança na 

verdade que está escrita na palavra 


