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RETROCEDER JAMAIS! 

 O deserto que passamos só 

revela o quanto somos efêmeros e 

dependentes diuturnamente do Se-

nhor. Assim, quanto maior a tribu-

lação mais devemos nos fortalecer 

no Senhor e na força de seu poder 

(Ef 6.10) para resistir ao dia mau, a 

fim de permanecermos inabaláveis 

(v.13). 

 Deus está chamando seu 

povo ao arrependimento, ao que-

brantamento, a uma busca mais 

profunda e genuína. Em tempos de 

coronavírus não devemos nos la-

mentar porque não podemos ir ao 

shopping ou academia, mas mo-

mento de reflexão: “o que devemos 

mudar?” “O que tenho feito da mi-

nha vida?” “Quais são as minhas 

prioridades?”  

 A Bíblia nos exorta: “tende 

o motivo de toda alegria o passar-

des por várias provações, sabendo 

que a provação da vossa fé, uma 

vez confirmada, produz perseve-

rança. Ora a perseverança deve ter 

ação completa, para que sejais per-

feitos e íntegros, em nada deficien-

tes” (Tg 1.3-4). Note que a alegria 

que Tiago nos ensinar a ter não é 

pelo sofrimento, isso seria maso-

quismo, mas o discernimento de 

que as provações podem ser um 

trampolim para maior maturidade e 

integridade.  

 Deus usa as circunstâncias 

para falar conosco e nos tratar. Eu 

fico a pensar que nesta quarentena, 

passados mais de 40 dias, se mui-

tos já não estão se acomodando 

mais uma vez na sua vida espiritu-

al, se adaptando à nova rotina, e 

então tudo volta a ser como antes, 

exceto pelo fato das restrições de 

locomoção.  

 O que temos aprendido? 

Qual é o caminho que Deus não 

quer mais que voltemos? Somos 

amar a Deus acima da própria vida. 

A idolatria é priorizar qualquer 

coisa acima de Deus. 

3) O povo no deserto sucumbiu por 

causa da imoralidade. Tudo que 

Deus faz é santo e quanto mais 

andarmos nos caminhos Dele, mais 

livres seremos. Quanto mais consa-

grados, mais vida abundante tere-

mos.  

4) O povo colocou o Senhor à pro-

va ao cobiçar as coisas passadas, 

esquecendo que marchavam em 

direção a uma terra onde manava 

leite e mel. O princípio da sabedo-

ria é refrear os impulsos sabendo 

que aquilo que semearmos, colhe-

remos.  

5) A murmuração, em última ins-

tância, é um queixume contra 

Deus, contra a sua bondade e justi-

ça. Nos tornamos prósperos na me-

dida em que há contentamento em 

nossa alma. 

O versículo 13 diz que 

Deus não permitirá que sejamos 

tentamos além das nossas forças. 

Somos tentados pelos nossos pró-

prios pecados. Uma vez que damos 

vazão a eles, desonramos a Deus e 

temos consequências sérias. Mas 

uma pessoa cheia do Espírito tem 

domínio próprio, porque essa é 

uma das marcas do fruto do Espírito.  

O novo coronavírus está 

sacudindo a nação e o mundo. Não 

está fácil, mas não murmure! O 

povo foi tombado no deserto por 

causa dos seus pecados, mas Deus 

os sustentou, deu pão, água, provi-

dência e a nuvem da glória estava 

com eles, assim, também, Deus 

continua conosco!  

Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou 

no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para sa-

ber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamen-

tos. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que 

tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que 

não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca 

do Senhor viverá o homem. Dt 8.2-3 



 

 

Fel iz Aniversário!  

11/05 (segunda)     Rosângela Ribeiro da Silva                         99964-7415                             

13/05 (quarta)        Maria Ivone Mesquita                                98323-8644 

14/05 (quinta)        Nelson Alves da Silva                                 99607-3931 

14/05 (quinta)        Francely de Fátima Bezerra Rocha            98651-3971 

17/05 (domingo)     Marcela Abreu de Araújo                          98237-1811 

 FIQUE POR DENTRO 

Pr.  Hélder  Rodr igues    

Pregação Pr. Hélder Rodrigues (03/05) Resumo por Rafaela Leal 
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estrangeiros, nossa pátria é no céu, 

mas diversos cristãos vivem apenas 

para satisfazer suas necessidades e 

desejos momentâneos. Somos pe-

regrinos, pois marchamos rumo à 

Nova Jerusalém (céu), mas muitos 

estão desnorteados pelo pulsar do 

coração. Nossa bússola é a Eterni-

dade, nosso mapa é a Palavra de 

Deus, nosso inspiração vem do 

Espírito, nosso alimento é Cristo. 

Igreja do Senhor, busque, 

clame, medite, a fim de que seja-

mos aperfeiçoados no Deus da vida 

e da transformação. Sigamos rumo 

ao prêmio da soberana vocação em 

Cristo, retroceder jamais!  

 

Agradecimento.................................................  

Louvo a Deus pela igreja, por cada membro e pelos ministérios! Agradeço 

de coração pelas demonstrações de carinho e pela linda festa de aniversário. 

Muito obrigado! Deus abençoe a cada um.  

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

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

Agradecemos a todos que colaboraram conosco durante a utilização. 

Comunicado..................................................... 

Em conformidade com as normas em vigor, informamos que o uso de más-

caras nas dependências da igreja é obrigatório. Também salientamos a im-

portância de fazer uso de álcool gel. Tais medidas visam assegurar a saúde 

dos nossos irmãos e proteger os mais debilitados. Como congregação, cui-

demos uns dos outros! 

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)  

Deus vai ao nosso encontro 

para nos trazer vida e redenção; 

contudo, o ser humano caído cobi-

ça as coisas contrárias à presença 

de Deus. A passagem de 1 Co 10 é 

uma advertência solene ao povo de 

Deus de como o deserto faz aflorar 

pecados da velha natureza a des-

peito de o Senhor nos ter dado no-

va vida. Portanto, devemos orar, 

nos alimentar da Palavra, buscar a 

presença de Deus e jejuarmos para 

que o velho homem não cresça e 

para que andemos no Espírito. 

Com o relato do povo de Israel, 

Paulo dá um grande alerta para a 

igreja em Corinto, alerta que se 

estende à IPM e todas as congrega-

ções: o povo sucumbiu no deserto 

porque agiu de uma maneira que 

desonrou o nome de Deus. Tal ad-

vertência pesa especialmente nos 

presentes tempos em que o mundo 

inteiro passa por um grande deser-

to por causa do COVID-19. Somos 

peregrinos nessa terra e Deus quer 

arrancar o velho homem para que 

andemos em comunhão com Ele. 

Muito mais que nos levar para a 

terra prometida, Deus está nos pre-

parando, em santidade e em comu-

nhão com Ele para que possamos 

naquele glorioso dia ouvir do Pai 

“Servo bom e fiel, fostes fiel no 

pouco e sobre o muito te colocarei!” 

No texto há 5 elementos 

como pano de fundo: 

1) Durante o dia, havia a 

nuvem do Senhor para guardá-los 

do sol; de noite, uma coluna de 

fogo os protegia do frio. A despei-

to de estarem no deserto, Deus os 

estava protegendo, assim como 

Deus está nos protegendo nesse 

deserto. Acalme o seu coração! 

Fortaleça a sua alma, porque Deus 

é socorro bem presente na hora da 

angústia.  

2) Todos passaram pelo 

mar e foram batizados - a vida cris-

tã de uma maneira profunda e ge-

nuína se dá pelo batismo, que sig-

nifica morrer para o velho homem 

e ressurgir pelo poder do Espírito 

para viver segundo a verdade de Deus. 

3) O mar vermelho foi 

aberto mostrando a providência 

gloriosa de Deus que faz elementos 

naturais se tornarem sobrenaturais. 

Nele, não há impossíveis.  

4) Eles compartilharam de 

um só manjar espiritual. Diaria-

mente, o pão descia do céu. O Se-

nhor nos ensina a orar pelo pão de 

hoje, do dia que vivemos, pois bas-

ta a cada dia o seu próprio mal. 

Amanhã, assim como hoje, Ele nos 

sustentará. 

5) Todos beberam da mes-

ma água da rocha que Deus fez 

brotar e que lhes deu vida e vigor. 

É através de Cristo que temos vida, 

pois Ele é a fonte, é o nosso Se-

nhor e Salvador. A Ele devemos 

devotar a nossa vida, nossa espe-

rança, nossa expectativa, porque, 

no deserto, Deus tira quase tudo 

para nos mostrar o que é essencial. 

Ele é o pão que alimenta, a água 

que sacia.  

Há também cinco adver-

tências: 

1) A cobiça leva o ser hu-

mano a um desejo desenfreado. 

Quando a nossa vida não está ali-

cerçada no fundamento de Deus, 

vamos cobiçar coisas transitórias. 

Quanto mais profunda nossa vida 

com Deus, menos cobiça haverá no 

coração e mais gratidão haverá na 

alma. O antídoto contra a cobiça é 

o contentamento. 

2) Não existe glória maior que 

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.  

 

Parabéns, mães doadoras de vidas! 


