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AO ORAR, ABRA-SE PARA O SOBRENATURAL DO 
SENHOR! (Jo 11.21-28)

Marta e Maria, que moravam 
em Betân ia ,  mandam 
chamar Jesus em Jerusalém 

porque seu irmão Lázaro estava 
enfermo. Jesus atende ao chamado, 
mas demora-se alguns dias para chegar 
à casa dos amigos e, quando chega, seu 
amigo Lázaro já havia morrido há 
quatro dias. A partir daí, se inicia uma 
das mais grandiosas operações de 
Jesus: a ressurreição de Lázaro. Em 
meio ao ambiente de dor e perda, o 
Senhor se move atraindo a glória de 
Deus para aquele lugar. Não era o 
ambiente ideal, em termos de fé, para 
que o sobrenatural de Deus se 
manifestasse, mas Jesus não se 
prendeu às circunstâncias e operou o 
milagre.

Marta era crente em Jesus, mas 
pelo seu discurso no verso 27, vemos 
claramente que ela tentou limitar a 
ação do Senhor. Ela mostrou um tipo 
de fé que certamente não conseguia 
contemplar o milagre, a operação do 
sobrenatural de Deus; ela até admitia a 
ressurreição, mas no tempo do provir, 
jamais naquele momento! Jesus a 
exortou a entrar na dimensão da fé que 
a permitiria ver a glória de Deus, pois 
ela tinha um tipo de fé que não previa 
nem atraia o sobrenatural de Deus.

SITUAÇÕES QUE BLOQUEIAM 
NOSSAS ORAÇÕES E PODEM 
LIMITAR AS AÇÕES DE DEUS A 
NOSSO FAVOR.

Como nossas orações podem, de 
alguma forma, limitar as ações de 

Deus a nosso favor? É evidente que o 
Senhor é o Deus Todo-Poderoso e 
nenhum poder pode ser maior que o 
Seu. É também sabido que o Senhor é 
Soberano para fazer o que Ele quiser, 
quando quiser e do jeito que Ele quiser. 
No entanto, há algumas condições 
que, ao surgirem na vida de alguém, 
podem literalmente influenciar nas 
suas orações e, até, limitar as ações do 
Senhor a favor da pessoa. Vejamos 
algumas delas:

a- INCREDULIDADE:
A incredulidade nos tira do lugar 

do sobrenatural de Deus. Há muitos 
cr istãos que não crêem que o 
sobrenatural pode cruzar os seus 
caminhos. Muitos até oram, pedindo 
que o milagre aconteça, mas muito 
mais por religiosidade do que pela fé 
propriamente dita. É preciso crer que 
tudo aquilo que o Senhor disse a nosso 

respeito se cumprirá, no que depender 
dEle. A incredulidade, muitas vezes, 
vem travestida de falsa espiritualidade, 
levando a pessoa a espiritualizar a 
necessidade, conformando-se a ela, 
para não ter que exercitar a fé que atrai 
a solução e a glória de Deus.

b- MEDO DE SE FRUSTRAR:
Há os que por medo de se frustrarem 
caso não sejam atendidos, não 
exercitam a fé que atrai o sobrenatural 
de Deus. O medo paralisa a fé e 
inviabiliza as ações sobrenaturais de 
Deus a nosso favor. Toda pessoa que 
permite que o medo paralise a sua fé, 
acaba se tornando insegura na 
caminhada espiritual e altamente 
limitada na sua relação com o Senhor. 
Nesse caso estão as pessoas que 
relativizam as operações de Deus, 
afirmando que, para elas, só algumas 
promessas de Deus podem se cumprir, 
outras não, principalmente aquelas 
que dependem do exercício de uma fé 
ousada que atraia a glória de Deus.

c- PRESUNÇÃO:
O presunçoso é o que acha que já 

sabe o que vai acontecer. A presunção, 
além de tornar a pessoa soberba, 
arrogante e limitada no ensino, a torna 
fechada ao novo que Deus pode fazer 
em sua vida e história. Parece que 
Marta tinha uma pitada de presunção: 
ela sabia sobre a ressurreição dos 
mortos, mas a ressurreição do último 
dia, não a ressurreição daquele dia.

Mui tos  não  des f r u tam das 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

É preciso crer que 
tudo aquilo que o 

Senhor disse a 
nosso respeito se 
cumprirá, no que 
depender dEle.

V I S Ã O

Ser uma grande família, cujos 

membros são instruídos para se 

tornarem discípulos maduros de Cristo, 

que ganham e edificam vidas, 

em nome de Jesus.

M I S S Ã O

“ Vida com Deus”
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Domingo: Adultos e Rede de Crianças, às 19h

     

Base IMM - Viana: Rua Aristides Carvalho, 51 - Vila Bethânia - Viana  - ES

Base IMM - Rio das Ostras: Rua Cantagalo, 296, Jardim Marileia - Rio das Ostras - RJ 

..Núcleo IMM - Retiro do Congo: Est para Retiro do Congo, 19 - Retiro do Congo - Vila Velha - ES

SEMANAL

MENSAL

Santa Ceia: Todo primeiro Domingo, às 19h.

ANO XVII, N° 816, 09 de outubro de 2016

CRESCIMENTO CELULAR MAIS PRÓXIMO DO MEU PRÓXIMO
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ENDEREÇOSENDEREÇOSENDEREÇOS Escala de Serviço: Outubro

Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário,  eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis 
fruto,  e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. 
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“Reforma: a Visão 

de Deus Para Curar 

as Geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Suas orações denunciam uma fé que atrai a glória de Deus ou não?

2- De acordo com a pastoral, o que poderia impedir que suas orações fossem realmente orações de fé?

3- O que você efetivamente fará, a partir de agora, para que suas orações atraiam o sobrenatural de Deus?

REFLEXÃO

maravilhas de Deus por causa de sua 
presunção religiosa, espiritual etc. A 
pessoa presunçosa, mesmo sem se dar 
conta, define o que o Senhor pode ou 
não fazer. Marta cria que Jesus poderia 
curar Lázaro, mas ressuscitá-lo naquele 
momento não! Para ela, arrancar seu 
irmão das garras da morte, que o 
p rend i am há  qua t ro  d i a s,  e r a 
impossível.

Por causa dos seus argumentos 
presunçosos ela tentou impedir Jesus 
de operar o milagre naquele momento. 
Parece que ela queria dizer a Jesus o 
seguinte: O Senhor não pode fazer 
mais nada aqui, então, por que mexer 
com o que já está definido? Jesus a 
confrontou desafiando-a a exercitar a 
fé.

Só pelo exercício da fé saimos da 
presunção e abrimos espaço para que a 
glória de Deus se manifeste. Saia da 
presunção, achando que já sabe tudo o 
que Deus pode fazer por você. Abra-se 
para o sobrenatural de Deus, creia que 
Ele é o Senhor das maravilhas e espere 
pela manifestação da glória de Deus, 
no cumprimento de cada uma das 
promessas que o Senhor tem para sua 
vida.

d- PARADIGMAS RELIGIOSOS:
Há muitos cristãos com conceitos 

errôneos quanto às operações de Deus 
a favor de Seus filhos. Simplesmente 
não acreditam que são herdeiros das 
promessas de Deus, nem que têm 
direito às maravilhas de Deus. São 
pessoas com formatações religiosas 
definidas e errôneas em suas mentes, 
que as impedem de esperar, por 
exemplo, pelo sobrenatural de Deus 
em algumas ou em todas as áreas de 

suas vidas.  É uma questão de 
mentalidade operando contrariamente 
ao mover da fé que atrai a glória de 
Deus, as maravilhas de Deus.

Muitos acham que o tempo dos 
milagres de Deus já passou! Como 
uma pessoa assim pode crer que o 
sobrenatural vá acontecer em sua 
v i d a ?  É  p r e c i s o  mu d a n ç a  d e 
mentalidade para haver mudança de 
paradigmas. A mente de Cristo precisa 
governar a nossa mente, para que 
possamos nos abrir para o “é possível 
de Deus”.

Precisamos deixar o humanismo e 
a teologia mundanizada e mergulhar 
na Palavra de Deus com fé, pureza e 
simplicidade, crendo que o Deus da 
Palavra é Verdadeiro, Fiel e Justo para 
cumpri-la na íntegra. Quem vive 
relativizando a Verdade de Deus 
realmente tem dificuldade para crer 
que a glória de Deus possa se 
manifestar, mesmo nas situações 
aparentemente menos favoráveis. 
Pessoas assim, em geral, hipertrofiam 
ou hipervalorizam alguns princípios 
de fé para justificarem a incredulidade 
ou o atrofiamento de outros em sua 
vida; por exemplo, hipertrofiam o 
princípio da soberania de Deus para 
não orarem por cura e “justificarem” 
sua incredulidade quanto à cura divina, 
desvalorizando o princípio de que 
pelas Suas pisaduras o Senhor levou 
nossas enfermidades.

e -  C I R C U N S T Â N C I A S 
VIOLENTAS E LIMITANTES:

À s  v e z e s ,  p o r  c a u s a  d a s 
adversidades tão violentas, muitos 
ficam como que anestesiados na fé. É 
possível que aquelas irmãs estivessem 

paralisadas pela adversidade de terem 
perdido o irmão. A morte, em muitos 
casos, funciona como fator limitante, 
paralisador da fé. São as situações 
adversas e conflitantes que roubam a 
esperança das pessoas e, logicamente, 
a fé para a manifestação da glória de 
Deus.

Marta aparentemente estava assim, 
limitada na sua fé por causa da grande 
perda que sofreu e, principalmente, 
porque aos olhos humanos era 
irreparavel. Muitos simplesmente não 
o r a m  p e l a  m a n i f e s t a ç ã o  d o 
sobrenatural de Deus em suas vidas e 
história, porque estão debaixo do 
choque de alguma circunstância 
terrivel e limitante. Parece que nesses 
casos há uma regência de desistência 
na vida da pessoa; por causa das 
circunstâncias adversas elas puseram 
um ponto final na história e, porque 
não há esperança, não oram e limitam 
as ações do Senhor.

Ao orar não limite o Senhor, pelo 
contrário, abra-se para o “é possível de 
Deus”. Creia que Ele é poderoso para 
realizar tudo aquilo que nos prometeu. 
Recuse-se a orar olhando para as 
circunstâncias ou para as suas 
possibilidades. Ore esperando o 
inusitado, o sobrenatural de Deus.

No amor do Senhor das reformas.

Aps Aurelio Jesus Santos e
 Susana M. B. Santos.

M E D I T A Ç Ã O D I Á R I A

Segunda

Dia Passagem

Terça

Quarta
Quinta

Sexta
Sábado

Domingo

Seguindo estas leituras, você lerá toda a Bí-
blia em um ano.

O que Deus está me falando?

O que vou fazer com base nisto?

Leia cada passagem, respondendo 
às perguntas:

1

2

Agenda

  INTERCESSÃO MISSIONÁRIA

Religião Principal:

País da Semana:

População do País:

Capital:

Estimativas sugerem que há apenas algumas 
centenas de cristãos tribais no Kuwait e sua fé 
deve ser mantida em segredo. O islã é a religião 
oficial do Estado.

A pequena nação tem uma economia forte 
baseada no petróleo e é um dos países mais ricos 
do mundo árabe. O país tem mais de 4 milhões 
de habitantes, dos quais mais de metade é de 
imigrantes. Na sociedade conservadora, o islã 
dita uma ampla gama de regras para a vida 
pessoal, familiar e comunitária.

A Constituição está cheia de contradições. Por 
um lado, prevê a liberdade religiosa, e, por 
outro, com uma condição muito restritiva, afirma 
que a prática da mesma não deve violar os 
costumes estabelecidos nem ordem e moral 
pública. 

Projeto

www.projetounidade.com.br

1  Cr. 14-16
1  Cr. 17-19
1  Cr. 20-23
1  Cr. 24-26
1  Cr. 27-29

2  Cr. 1-3
2 Cr. 4-6

Islamismo

4 milhões

KWAIT

Cidade do Kuwait

Festa de Tabernáculos

Nos dias 29 e 30 de outubro 

estaremos celebrando a Festa de 

Tabernáculos.

Será um momento de grande 

celebração e exaltação ao Deus 

Eterno. Venha e traga os seus 

convidados!

Escola de Líderes

Já começou o último trimestre da 

Escola de Líderes. 

- Sede e Viana: Módulo 3, Terças-

feiras, às 20h.

Escola Avançada

Também já começou o último 

trimestre da Escola Avançada para 

Discipuladores.

- Módulo: Escatologia (Doutrina 

dos últimos acontecimentos).

- Dia/horário: Terças-feiras, 20h.

Livres em Cristo

Toda sexta-feira, a partir das 20h, 

na Sede, acontece o projeto Livres 

dos Vícios em Cristo - LVC. 

Participe e ore por este projeto!

Sal e Luz

Também nas sextas-feiras, a partir 

das 22h, na Sede, acontece a Vigília de 

oração do Projeto Sal e Luz. Participe! 

Ballet Para Adultos 

Aulas de Ballet Clássico para jovens 
e adultos com as professoras Roberta  
e Suelen, na Sede.

Roberta Pironi: 9 8148-1320

Suelen Cerutti: 9 9926-2334

Encontro com Deus

Está chegando a hora de mais um 

Encontro com Deus. Confira a 

agenda:  

Pré-Encontro: 

 - Terças-feiras: 25/10; 01, 08 e 

22/11.

 - Domingos: 30/10; 06, 13 e 

20/11.

Encontro: 25 a 27/11.

Comece a se preparar. Será 

tremendo!

Jump Estadual 

Atenção juventude!

Vem aí o Congresso JUMP 
Estadual: 25 e 26/11.

Anote esta data! 

Dízimos On-line

Entregue dízimos e ofertas on-line.

Banco do Brasil 

- Ag. 3195-X     

- Conta: 7409-8

Efetue a transferência ou depósito 

e traga a cópia do comprovante no 

seu envelope de dízimos ou ofertas 

específicas.

Site Manancial

Acesse: www.imanancial.net.
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