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ANA: UM EXEMPLO A SER SEGUIDO EM TEMPOS
DE REFORMA! (1 Sm 1.1-18)

Com o nascimento de Samuel 
podemos dizer que não 
nasceu só um grande profeta 

de Deus, mas com ele nasceu uma 
geração profética que, pelas suas 
c a r a c t e r í s t i c a s ,  c o n t i n u a 
influenciando a vida de muitos 
servos e servas de Deus. Samuel foi o 
resultado de um grande milagre: o 
profeta nasceu para selar o fim de um 
ciclo de esterilidade na vida de sua 
mãe. Há na Bíblia muitos servos e 
servas cujas vidas são exemplos e 
desafios de fé para todos nós. Em 
Ana, a mãe de Samuel, por suas 
experiências, vemos características 
especiais, que não cabem só às mães, 
mas a todos os cristãos em geral. São 
virtudes básicas para quem quer 
inaugurar um tempo profético na sua 
vida e história, debaixo de uma unção 
capaz de gerar vitórias e desatar 
conquistas segundo o coração de 
Deus. Poderíamos dizer que Ana foi 
um exemplo a ser seguido.

Ana era a esposa estéril de Elcana. 
Ela não tinha filhos e, por isso, vivia 
em oração aos pés do Senhor. Um 
dia, em grande aflição de alma, orou 
de for ma especial  ao Senhor 
pedindo-Lhe um filho varão. Nessa 
oração, fez um pacto com Deus em 
que determinou que esse filho seria 
nazireu, dedicado a Ele todos os dias 
de sua vida.

O Senhor então usa o sacerdote 
Eli para liberar a palavra profética do 

milagre, que quebrou o ciclo da 
esterilidade e inaugurou o tempo 
profético da conquista e da vitória. O 
Senhor fez a Sua parte e concedeu-
lhe Samuel. Samuel era mais do que o 
filho de Ana, era mais do que mais 
um profeta: ele era o milagre, o selo 
da intervenção sobrenatural de Deus 
não só na vida de Ana, mas na sua 
casa, na nação de Israel e em nossas 
vidas.

Como Igreja do Senhor, que crê 
em palavras e ações proféticas, que 
crê que o tempo dos sinais, prodígios 
e maravilhas de Deus não passou, que 
crê que os ciclos de esterilidade e 
derrota podem (e vão!) ser quebrados 
e substituídos pelos ciclos da 
conquista e da vitória, quando 
o lhamos  pa r a  e s s e  e p i sód io 
maravilhoso, percebemos, na vida 
daquela mulher, pelo menos três 

características ou qualidades que 
precisamos ter para que o tempo 
profético e os frutos da profecia se 
cumpram em nossas vidas. 
Vemos que na verdade o que Ana 
precisava não era de um filho, porque 
isto Elcana, o seu marido, poderia lhe 
dar. O que efetivamente ela precisava 
era de um milagre no seu corpo, algo 
que a permitisse engravidar do seu 
e s p o s o.  O  m i l a g r e  n ã o  e r a 
propr iamente  o  f i lho,  mas  a 
fertilidade. O seu problema era a 
esterilidade, logo, para conceber do 
seu esposo, ela precisava de uma 
cura. O seu desejo era ter um filho, 
mas a sua necessidade era tornar-se 
fértil. Samuel foi a consequência 
natural do milagre que Deus realizou 
na vida dela. Samuel foi o selo do 
milagre de Ana.

T R Ê S  P R Á T I C A S 
IMPORTANTES DE ANA NA 
ROTA DO MILAGRE.

Observando o comportamento 
de Ana, descrito nas Escrituras, 
podemos aprender pelo menos três 
coisas importantes no tocante a 
caminhar na rota dos milagres de 
Deus:

1. NUNCA DEIXAR DE ORAR 
(1.10-11):

É incrível que, mesmo triste e 
abatida, Ana não se afastava da 
presença do Senhor. Ela levava aos 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula
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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° 795, 15 de maio de 2016
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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. 

João 15.16

16/5

16/5

16/5 

16/5 

16/5 

16/5 

17/5 

17/5 

17/5 

18/5 

18/5 

18/5 

19/5 

19/5 

19/5 

19/5 

20/5 

20/5 

20/5 

20/5 

20/5 

20/5 

21/5 

22/5 

22/5 

22/5 

22/5 

22/5 

Andre Luiz Pimentel de Almeida

Benedito Marques de Lima

Ellen Falcão dos Santos

Inglids Oliveira Araujo 

Luis Carlos dos Santos

Maylla Conceição Fracalossi Maximo

Eric Mateus Modesto Dias

Rogério Espicalsky

Poliane Aida Ferreira Lima

Dione Vasconcelos Silva

Liane Gomes

Roberto Eduardo Junqueira Olimpio

Etelvina Dias da Silva

Luis Carlos Dias Junior

Maria da Glória Shimabuco

Uelington da Cruz dos Santos 

Andressa Maria Francisco Dias

Enzza Rafaella Garcia Amorim

Layana Erlacher de Araújo

Marcio Peçanha Rios

Matheus Gama

Rogerio Porto Ferreira

Renata Peixoto Silva

Antonio Fernando da Silva

Camila Guaitolini Bergamaschi Souza Silva

Edmilson Ferreira Tenorio

Patrícia Braga da Paixão

Tiago Medeiros Machado

 

9 9791-8340

3339-0651

3319-7384

9 9737-1772

3063-5097

3389-4652

3218-0425

9 9297-9770

3534-9997

3244-5317

3225-0539

3389-2827

3369-8817

9 9800-4793

3229-1072

 

3339-8166

3299-8888

3329-6453

9 9985-2229

3081-0813

9 9961-5532

3084-6521

3222-1822

9 9244-5305

3063-1305

3339-0249

9 9807-3070

AniversariantesDia Telefone

Macrocélulas: 

Prs Marco e Polyana

Gama e Raquel

“Reforma: a Visão 
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REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Olhando para Ana, você se identifica com ela em relação às suas necessidades? Explique. 

2- Você tem convicção de que há promessas de Deus que ainda não se cumpriram em sua vida? Cite pelo menos uma. 

3- Por que ainda não se cumpriram? 

4- Das três características mencionadas na pastoral, em qual(ais) delas você precisa crescer e o que efetivamente fará para tal?

REFLEXÃO

ouvidos do Senhor suas necessidades 
em oração. Precisamos aprender a 
gemer longamente diante de Deus, 
para que Ele nos conceda a benção 
q u e  b u s c a m o s ,  s e m  n o s 
preocuparmos com o que estão 
pensando de nós (1.12-14). No seu 
propósito de ir ao Senhor em oração 
pela concepção do seu filho, ela não 
se preocupou em ser considerada 
extravagante e orava com o coração. 
Isso pode confundir os homens, mas 
com certeza abre as janelas dos céus.

É necessário desenvolvermos 
essa prática em casa, nas células e 
onde for necessário. É com espírito 
de oração, intercessão e súplicas, que 
as bênçãos espirituais são concebidas 
e os céus proféticos são abertos. 
Como homens e mulheres de Deus, 
só conquistaremos no sobrenatural 
de Deus, inclusive almas para Jesus, 
quando pedirmos ao Pai com 
intensidade.

2. NUNCA NEGOCIAR A SUA 
FIDELIDADE (1.25-28):

Ela não deixou de adorar a 
Deus porque ainda não havia 
recebido a sua benção; pelo 
contrário, mesmo sendo escarnecida 
e afigida por Penina, pelo fato de ser 
esteril, Ana permaneceu fiel ao 
Senhor e perseverou na adoração. Fez 
voto ao Senhor de que devolveria a 
Ele seu filho, caso o concebesse. 
Deus a abençoou e ela concebeu 
Samuel.

No tempo devido, Ana foi ao 
templo com seu marido para 
apresentar Samuel ao Senhor. Para 

muitos, isso bastaria. Mas a fidelidade 
de Ana exigia mais, exigia que ela 
cumprisse o voto que fizera. Para 
exercitar tal fidelidade foi necessário 
a autonegação: a benção que ela tanto 
queria, que tanto pediu ao Senhor, 
deveria ser entregue, devolvida ao 
Senhor, para cumprimento do seu 
voto. Ana não fez pacto com o 
Senhor só para receber a benção. 
Recebeu o filho nos braços e o 
colocou nos braços do Senhor.

É preciso consciência de que não 
somos donos de coisa alguma; tudo 
vem do Senhor e aos Seus pés deve 
ser depositado. Nossas vitórias, 
independente de quais sejam, devem 
ser colocadas aos pés do Senhor. É 
assim que se transita em tempos 
proféticos, onde o sobrenatural de 
Deus f lui soberanamente. Os 
milagres e vitórias recebidas, e até os 
“nossos filhos” carnais e espirituais, 
na verdade não são nossos e devem 
ser colocados aos pés do Senhor. A 
expressão da nossa fidelidade a Deus 
é um selo profético da nossa aliança 
com Ele e sempre requererá algum 
nivel de autonegação, de renúncia, de 
desprendimento. 

3 .  N U N C A  D E I X A R  D E 
AGRADECER (2.1-2):

Gratidão é uma palavra-chave na 
rota do milagre. Ana não vivia 
somente pedindo ao Senhor; ela 
orava também agradecida a Ele, em 
louvor e adoração. Com ela, 
precisamos aprender que ainda 
que o nosso milagre não tenha 
chegado, nosso coração deve 

permanecer plenamente grato a 
Deus. Num mundo onde o mais 
comum é a murmuração, precisamos 
aprender a orar com gratidão ao 
Senhor.  Há muitos cristãos 
ingratos, se relacionando com 
Deus enquanto são atendidos e O 
avaliando pelo que ainda não 
receberam dEle. Um espírito 
agradecido prepara o solo para o 
Senhor multiplicar as bênçãos (2.20-
21).

Intercessores proféticos geram 
gerações proféticas e desatam 
t e m p o s  p r o f é t i c o s .  M u i t o s 
cont inuam em ter r i tór ios  de 
esterilidade, em vários níveis, por 
causa da ausência desses aspectos 
encontrados em Ana. É preciso 
mudanças radicais no aspecto 
pessoal, para que o tempo das 
maravilhas de Deus se cumpram em 
nossas vidas. Tome posição profética 
agora mesmo e decida permanecer 
na oração fervorosa pelas suas 
causas, expresse sua fidelidade a 
Deus em todos os níveis e em 
quaisquer circunstâncias. Sempre, 
coloque diante de Deus um coração 
agradecido a Ele pelo que Ele é, e não 
somente por causa das bênçãos 
recebidas.

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:

Doha

População do País:

Capital:

A situação política, social e econômica parece 
bastante estável e não são previstas grandes 
mudanças na liberdade religiosa para os 
cristãos.

Cerca de 2 milhões de pessoas do país, ou seja, 
90% da  popu lação  é  compos ta  por 
trabalhadores migrantes. O PIB per capita do 
Catar é um dos maiores do mundo. Expatriados 
e trabalhadores migrantes são geralmente 
percebidos e tratados como escravos. Trabalho 
forçado e tráfico de seres humanos são os 
principais problemas. As condições de trabalho 
para os trabalhadores migrantes podem ser 
desumanas e perigosas; eles enfrentam 
violência doméstica, abuso sexual e condições 
de vida inadequadas. Não é incomum para eles 
morrer em seu local de trabalho.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Rm. 9-11
Rm. 12-16
1 Co. 1-4
1 Co. 5-8

1 Co. 9-12
1 Co. 13-16

2 Co. 1-3 

Congresso de Mulheres

Atenção para a mudança de data: 

será nos dias 24 e 25 de junho o 1º 

Congresso Estadual de Mulheres no 

ES, com as Apóstolas Marita e 

Thelma, de Manaus.

Local: Centro de Celebrações em 

Jardim Camburi (próximo ao 

Shopping Norte Sul).

Passaporte: 30,00

Rede de Mulheres

Vem aí o 2º Bazar da Rede de 

Mulheres!

Será no dia , Sábado, 11 de junho

de , no 15h às 20h Templo 

Manancial.

Serão feitas exposição e venda de 

peças de artesanato.

Teremos, também, um momento 

de comunhão.

Será muito bom contar com sua 

presença! 

Participe!

Reencontro

Em função do Congresso de 

Mulheres o Reencontro também 

sofrerá mudança de data. 

Será nos dias 22, 23 e 24 de julho, 

no Templo Manancial.

Passaporte: 1kg de alimento.

Procure seu líder de macrocélula e 

se inscreva!

Dízimos On-line

Entregue dízimos e ofertas on-line.

Banco do Brasil 

- Ag. 3195-X     

- Conta: 7409-8

Encontro com Deus

Neste fim semana, de 20 a 22 de 

maio, acontece o 1º Encontro com 

Deus Power Kids na Manancial Rio 

das Ostras.

O período de jejum será de 30/04 a 

20/05.

Será tremendo!

Congresso Manaus

Nos dias 16 a 19 de junho acontece 

o 19º Congresso Internacional da 

Visão Celular no Modelo dos 12, em 

Manaus (AM).

- Inscrições: até 15/06 - R$ 

250,00 (via boleto bancário, através do 

site www.mir12.com.br). 

A partir do dia 16/06 as inscrições 

só poderão ser realizadas no local, no 

valor de R$ 270,00.     

Congresso Estadual M12

O Congresso Estadual da Visão 

Celular no Modelo dos 12 será nos 

dias 26 e 27 de Agosto.

Adquira seu passaporte na 

Secretaria ou com seu líder de 

macrocélula.

Valor promocional: R$ 20,00.
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Islamismo

2,3 milhões  

CATAR

Rede de Mulheres

Vem aí o 2º Bazar da Rede de Mulheres!

Será no dia 11 de junho, Sábado, de 15h às 

20h, no Templo Manancial.

Serão feitas exposição e venda de peças de 

artesanato.

Teremos, também, um momento de 

comunhão.

Será muito bom contar com sua presença! 

Participe!

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

Professora Roberta Pironi:

- Dias: Segundas e Quartas

- Horário: de 19h30 às 20h15

- Contato: 9 8148-1320

Professora Suelen Cerutti:

- Dia: Sábado

- Horário: de 9h às 10h15

- Contato: 9 9926-2334
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