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NOSSAS PALAVRAS E ATITUDES EXPRESSAM A 
MEDIDA DA NOSSA FÉ! (Mateus 15. 21-28)

“Partindo Jesus dali, retirou-se para os 
lados de Tiro e Sidom. E eis que uma 
mulher cananeia, que viera daquelas 
regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi, 
tem compaixão de mim! Minha filha está 
horrivelmente endemoninhada. Ele, 
porém, não lhe respondeu palavra. E os 
seus discípulos, aproximando-se, rogaram-
lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de 
nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado 
senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. 
Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: 
Senhor ,  s o c o r r e -me !  Então,  e l e , 
respondendo, disse: Não é bom tomar o pão 
dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, 
contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os 
cachorrinhos comem das migalhas que caem 
da mesa dos seus donos. Então, lhe disse 
Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé! Faça-se 
contigo como queres. E, desde aquele 
momento, sua filha ficou sã”.

As  necess idades  sempre 
exercem algum tipo de poder 
para nos fazer caminhar, 

deslocando-nos em alguma direção na 
busca das soluções. Dependendo de 
quem somos e da natureza das nossas 
necessidades, a direção tomada na 
busca da solução poderá ser positiva 
ou negativa. Muitos, por causa de 
algumas debilidades na alma, entram 
em angústia e ansiedade e decidem ir 
numa direção que é oposta à solução, 
caminham na direção dos projetos 
errados, das pessoas erradas, dos 

ressentimentos, das murmurações, 
dos pecados etc. Outros, decidem não 
fazer coisa alguma, isto é: “movem-se” 
na direção da apatia, da omissão, da 
indiferença, da desistência. Mas há 
aqueles, como a cananeia, que, 
também movidos por g randes 
necessidades, movem-se na direção 
certa, na direção do Senhor.

A verdade é que, em geral, as 
necessidades que nos visitam possuem 
algum tipo de poder de nos fazer 

tomar decisões, sejam elas acertadas 
ou erradas. Como cristãos, sempre 
estamos diante de frequentes desafios, 
que se tornam necessidades a serem 
supridas e exigem de cada um de nós a 
tomada de decisões. O fato é que os 
desafios ou necessidades, em si, não 
importam tanto quanto as decisões 
que tomamos a partir deles, porque, 
em g era l ,  a s  nossas  dec i sões 
denunciam 3 coisas: a) quem somos, 

b) o que está dentro de cada um de nós 
(e que nos leva a tomar aquela 
dec i s ão ) ,  c )  o  r e su l t ado  que 
obteremos.

A  M A N E I R A  C O M O 
BUSCAMOS PODE REVELAR A 
M E D I D A  D A  N O S S A 
NECESSIDADE!

A si tuação daquela  mulher 
cananeia era crítica e desesperadora. 
Você já imaginou o que é para quem é 
p a i  o u  m ã e  t e r  u m a  f i l h a 
horrivelmente endemoninhada? Pois 
b e m ,  e l a  t i n h a  u m a  f i l h a 
horrivelmente endemoninhada em 
casa. Quem é pai ou mãe zelosos sabe 
aferir o que passava no coração 
daquela mulher. Certamente, como 
mãe ,  e l a  t e r i a  e sg o tado  suas 
possibilidades de obter solução, pelo 
menos até aquele momento, quando 
se encontrou com Jesus.

Q u a n d o  v i u  e m  J e s u s  a 
possibilidade de encontrar a solução, 
moveu-se na direção dEle, com 
súplicas tão intensas que chegava a 
incomodar os que estavam em torno 
de Jesus. Por causa da sua necessidade, 
ela tornou-se inconveniente, não só 
pela intensidade de seus clamores, 
mas também por ser mulher (o que a 
impedia de falar com homens em 
público) e por ser cananeia (sem 
herança entre os judeus). No entanto, 
nenhuma dessas  l imi tações  a 
imobilizaram. 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

O fato é que os 
desafios ou 

necessidades, em si, 
não importam tanto 
quanto as decisões 
que tomamos a 

partir deles.

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”

PALAVRA PROFÉTICA 2016 R E U N I Õ E S

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° 819, 30 de outubro de 2016

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

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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Guilherme Campos Dell´Orto de Faria

Hamilton da Silva

Patricia Alves Lopes Barroso

Cyntia Ferrari

Dina Salomé Trindade Sousa

Franciellen Hosana Marques

Guilherme de Lima Ferreira

Mayara de Oliveira Paganini

Sebastião Ferreira dos Santos

Cristiane Morais Cruz 

Elaine Pinheiro Viana

Emanuelle Koscky Gama

Fernando Ferreira Chagas

Juliana Cristina Vitório

Camila Carolina Monjardim dos Santos

Monica Aparecida de Paula Perin

Nilza dos Reis Moraes

Hosana Ribeiro Xavier

Diego Gama Ribeiro

Eduardo Valadares Gottardi

Robson dos Santos

William Bernardes Ferreira

Dyone Arruda Cypriano

Maria Helena Lopes

Marilza Gomes Terra

Rosinaldo Goldner

Ap Susana Mendes Barbosa Santos

Tania Mara da Luz

Tatiani Ribeiro da Silva 
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AniversariantesDia Telefone

Macrocélulas: 

Prs Marco e Polyana

Gama e Raquel

“Reforma: a Visão 

de Deus Para Curar 

as Geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Você tem questões chamadas de sérias e urgentes diante do Senhor? Quais?

2- Há quanto tempo elas estão na sua lista de orações? Quantas vezes por dia você intercede ao Pai por elas? Com que intensidade você ora por elas?

3- Baseado nas respostas anteriores, você poderia realmente dizer que elas são muito importantes e urgentes para você e que você é alguém de 
grande fé? 

4- O que você poderia fazer para mudar esse quadro?

REFLEXÃO

Ela rompeu com todas as cadeias 
limitadoras (diplomáticas, espirituais, 
étnicas, emocionais etc) e foi buscar 
em Cristo a solução para o flagelo de 
sua filha, provavelmente clamando em 
alta voz. Talvez, para os da comitiva de 
Jesus,  esse compor tamento da 
c anané i a  f o s s e  i n adequado  e 
inconveniente, o que os teria levado a 
pedir ao Mestre que a atendesse. Aos 
olhos de muitos, a maneira como ela se 
relacionou com Jesus revela certo grau 
de impertinência, pois mesmo sendo 
aparentemente descar tada pelo 
Mestre, ela insistiu para que Ele a 
atendesse.

ATÉ QUE PONTO NOSSAS 
PA L AV R A S  E  A T I T U D E S 
EXPRESSAM A MEDIDA DA 
NOSSA FÉ?

Vamos observar alguns detalhes do 
diálogo desenvolvido entre o Mestre e 
a mulher cananeia. Para muitos, as 
atitudes daquela mulher expressaram o 
seu desespero e as suas palavras 
mostraram a sua humi ldade e 
humilhação. Certamente isso é 
verdade, mas a leitura de Jesus não 
parou aí.

Ao ouvir as palavras daquela 
mulher, o Senhor ouviu mais do que o 
discurso de uma mulher com grandes 
necess idades.  Jesus  ouv iu  um 
tremendo grito de fé que fluia do 
coração daquela mulher! O que para 
muitos de nós serviria para medir a 
humildade ou impertinência da 
cananeia, para Jesus serviu para medir-
lhe a fé. Pelas atitudes que viu e pelas 
palavras que ouviu daquela mulher, 

Jesus pode medir o que havia no seu 
coração: UMA GRANDE FÉ! Jesus 
nunca teve problemas com clamores e 
insistências por fé! 

Muitos, no lugar daquela mulher, 
teriam desistido diante do teste 
aplicado por Jesus. Muito do que 
chamamos de “uma necessidade 
u r g e n t e ”  o u  “ o  m e u  g r a n d e 
problema”, na verdade, não nos 
coloca na posição daquela mulher 
diante de Jesus. Sim, chamamos de 
urgente, mas as nossas súplicas, 
palavras e atitudes perseverantes não 
retratam a referida urgência. São 
necessidades a serem supridas que 
colocamos diante de Jesus, mas de 
forma displicente, revelando um nivel 
de fé tal que nos reprovaria como 
intercessores. São “urgências” que 
levamos por meses ou anos sob níveis 
mornos de oração, esporadicamente, 
de forma muito comportada, para não 
escandalizar ou constranger os outros. 
São as “urgências” que não nos 
tornam “inconvenientes” diante do 
Senhor, pelo contrário, mostram-nos 
como passivos e acomodados nas 
intercessões e súplicas.

Mas com aquela mulher de grande 
fé não foi assim! Pelas suas palavras e 
atitudes ela mostrou a Jesus que tinha 
uma grande necessidade e que cria que 
só dEle viria a solução. Pessoas como 
ela, com fé aprovada, não esmorecem, 
nem desistem, mas perseveram e, se 
for preciso, tornam-se, aos olhos de 
muitos, insistentes e inconvenientes 
até que a resposta venha, pois jamais 
se esconderão atrás das limitações 
r e l i g i o s a s ,  h u m a n a s  o u 

circunstanciais.
Hoje o Senhor nos confronta com 

o tamanho da nossa fé. Dependendo 
da maneira como nos portamos e 
falamos, no caminho da busca da 
solução para as nossas necessidades, 
nós poderemos mostrar desde a nossa 
incredulidade até uma grande fé. 
Precisamos sempre exercitar a nossa 
postura profética. Quanto mais árdua 
for a batalha pela nossa conquista, 
maior nivel de fé nos será requerido e, 
como geração profética plantada para 
fazer diferença, precisamos agir e falar 
profeticamente, denunciando uma fé 
inabalável no Senhor de toda a glória.

Há uma multidão esperando que a 
nossa fé denuncie o quão grande é o 
Senhor dos Exércitos, através das 
nossas atitudes e das nossas palavras. 
Mudemos de atitudes e santifiquemos 
n o s s o s  l á b i o s ,  p o r q u e  t a i s 
necessidades não serão mais motivos 
de angústias e ansiedade, senão que 
nos levarão a ouvir da boca do Senhor 
que grande é a nossa fé! Portanto, a 
par t ir  de agora,  a jamos como 
intercessores aprovado pelo Senhor e 
nossas causas jamais ficarão sem 
resposta, em nome de Jesus. Amém!

No amor do Senhor da reforma.

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:

Mali é um país predominantemente 

muçulmano, com cerca de 95% de cidadãos 

que segue o islamismo. Há, no entanto, 

uma pequena minoria de cristãos, bem 

como de animistas. Muitos dos muçulmanos 

do Mali também misturam as crenças 

religiosas tradicionais com o islã.
Entre os 3% dos malianos cristãos, a 

maioria é composta de católicos romanos, 

enquanto há também um número 

significativo de protestantes. Tal como 

acontece com muitos dos muçulmanos em 

Mali, cristãos tendem a misturar suas 

crenças cristãs com crenças animistas 

indígenas.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Ne. 7-9
Ne. 10-13

Et. 1-3
Et. 4-7

Et. 8-10
Jó 1-4
Jó 5-7

Islamismo

18,1 milhões

MALI

Bamako

Alargando Fronteiras

Amanhã (31/10), às 20h, no 

Templo Manancial, acontece mais um 

discipulado Alargando Fronteiras, 

com os apóstolos Aurelio e Susana.

Aberto para toda a igreja e 

discípulos da cobertura.

Venha receber uma palavra de 

poder para a sua vida!

Rede de Família

No dia 11 de novembro (6ª feira), 

às 20h, no Templo Manancial, teremos 

nosso 2º encontro da Rede de 

Família!

Rede Jovem

Reserve esta data para participar da 
Rede Jovem:

- Dia/Hora: 05/11( Sábado), 19h.

- Local: Templo Manancial.

Não fique de fora! Participe!

Fiz Arte 

Vem aí mais um Bazar Beneficente 

do projeto Fiz Arte Manancial

- Data: 03/12 (Sábado)

- Horário: 16h -20h

- Local: Templo Manancial

Haverá exposição e venda de peças 

de artesanato.

Será muito bom contar com sua 

presença! 

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

Toda Sexta, 22h, na Sede

Encontro com Deus

Atenção líderes! Nesta semana já 

começam os Pré-Encontros. Confira a 

agenda:  

Pré-Encontro: 

 - Terças-feiras: 25/10; 01, 08 e 

22/11, 20h, na Sede.

 - Domingos: 30/10; 06, 13 e 

20/11, 17h30, na Sede.

Encontro: 25 a 27/11.

Investimento: R$ 150,00.

Início do jejum: 05/11

Comece a se preparar. Será 

tremendo!

Ame Mais

No próximo Domingo (06/11) 

você terá a oportunidade de manifestar 

mais uma vez o seu amor ao próximo, 

através do Projeto Ame Mais. 

Traga 1kg de alimento não 

perecível para ajudar a quem precisa, 

abençoando assim, muitas famílias!

VEM AÍ

08 - 11 de Dezembro

Imperdível! Aguarde!
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FIZ ARTE MANCIAL

Bazar Beneficente
03/12
16-20h
Templo Manancial

AÇÃO SOCIAL
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