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FÉ, OBEDIÊNCIA E ESPERANÇA – O ACESSO PARA OS 
MILAGRES DE DEUS! (2 Rs 4.1-7)

Aq u e l a  v i u v a  p r e c i s a v a 
realmente de um milagre! Por 
causa das dívidas que não 

podiam ser pagas, seus dois filhos 
seriam levados como escravos para a 
quitação do débito. Sua vida se tornou 
um caos. Esse é o momento crítico no 
qual muitos se encontram hoje e a 
solução desejada não está  nas 
condições e habilidades humanas, mas 
nas mãos de Deus. Sem a intervenção 
sobrenatural de Deus jamais obterão a 
vitória e a conquista.

Para muitos, o momento também é 
de crise, mas, ao mesmo tempo, este 
pode ser o momento em que Deus 
manifestará o Seu poder sobrenatural. 
Quem sabe não é agora o tempo de 
conhecer o Deus Todo-Poderoso, o 
Deus do milagre! Lembre-se que 
nenhuma crise é eterna, ela tem dia 
para começar e dia para terminar. 
Eterno e infalivel é o poder do nosso 
Deus! Aleluia!

A CONDIÇÃO PARA DESATAR 
NO SOBRENATURAL

Todo discípulo de Jesus precisa 
entender que sem o fundamento da fé 
e os pilares da obediência e da 
esperança não irá romper, nem 
conquistar, no sobrenatural de Deus. 
Conquistador é o discípulo que anda 
com o Senhor e está sempre na 
expectativa de que algo novo e 
tremendo poderá acontecer, a qualquer 
momento, pelas mãos maravilhosas de 
Deus.

a- FÉ:
A fé é o fundamento, a base sólida 

para a vida cristã, para todos quantos 
queiram andar vitoriosamente com 
Jesus Cristo. “Visto que a justiça de Deus se 
revela no evangelho, de fé em fé, como está 
escrito: O justo viverá por fé” (Rm 1.17). 
Tudo o que precisamos receber de 
Deus o receberemos pelos braços da 
fé! Uma pessoa sem fé desagrada a 
Deus. “De fato, sem fé é impossível agradar a 
Deus, porquanto é necessário que aquele que se 

aproxima de Deus creia que ele existe e que se 
torna galardoador dos que o buscam” 
(Hb11.6). A fé neutraliza o medo, derruba 
os argumentos da nossa alma e viabiliza as 
nossas ações. Aquela viúva poderia ficar 
murmurando, fechada dentro de casa, 
tentado fugir, enfim, poderia não ter 
feito coisa alguma ou ter tentado dar o 
seu jeito para sair de uma tão grande 
crise. No entanto, na hora da sua 
terrível situação, ela foi buscar a 

solução em Deus. Os vitoriosos agem 
assim!

Quando aquela viúva foi a Eliseu 
compartilhar seu problema e sua 
necessidade, mostrou claramente sua 
fé de que Deus traria a solução. E ao 
acolher as palavras do profeta, sua fé 
foi fortalecida e, sem questionar, 
mostrou que não duvidava da 
fidelidade de Deus, ainda que estivesse 
passando por uma situação muito 
difícil. É através da nossa fé que o 
Espírito de Deus operará na Terra.

Muitos não conseguem ver a 
operação de Deus na Terra, nem na sua 
vida, por causa da incredulidade. Não 
deixe que a incredulidade entre no seu 
coração. Jamais admita que a sua crise é 
maior que o poder do nosso Deus! 
Todo incrédulo duvida do poder e da 
operação sobrenatural de Deus. Saiba 
que onde entra a incredulidade e a 
dúvida, entram também desistência, 
crítica e rebelião. Só alcançaremos a 
bênção e o milagre de Deus pelos 
braços poderosos da fé.

b- OBEDIÊNCIA:
Em 1 Sm 15.22 Deus diz que Ele 

tem mais prazer na nossa obediência 
do que nos nossos sacrifícios: “Porém 
Samue l  d i s s e :  Tem,  por v en tura ,  o 
SENHOR tanto prazer em holocaustos e 
sacrifícios quanto em que se obedeça à sua 
palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o 
sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura 
de carneiros”. A obediência é um dos 
pilares para a operação de Deus na vida 
do discípulo. A obediência nasce da fé 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

A obediência 
nasce da fé e, à 
medida que vai 

sendo exercitada, 
consolida e amplia 
a fé que a gerou.

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° 813, 18 de setembro de 2016

CRESCIMENTO CELULAR MAIS PRÓXIMO DO MEU PRÓXIMO

E
Q

U
IP

E
 C

ENDEREÇOSENDEREÇOSENDEREÇOS Escala de Serviço: Setembro

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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Angelo Melim Azevedo

Conceição Barbosa Bernardo Lima

Isaias Augusto Campos

Márcio Souza Pretti Cardoso

Maria Neuza de Oliveira Nunes

Meiry Lane Moreira da Silva Wigner

William Pinto dos Santos

Bianca da Silva Rodrigues

Marinete do Nascimento Silva Santos

Nilza Maria Gomes

Sara dos Santos Sousa

Vanessa Dias Sales Diniz

Walter Rocha Sarmento Junior

Cledson Gomes Santiago

Genilza Passos Santos 9736-3042

Gerson Ringuier Fonseca

Marilene Pascale da Silva Viola

Fábio Cecílio Marques de Souza

Adeir Ribeiro da Silva

Lucimara Garcia Angelo

Ariane Neves Gama

Avaci Alves Messias

Elisangela Amorim Nunes

Pra Jaqueline Fernandes de Souza Galiasso Cerqueira

Sintia Baldon Flores Venturini

Thiago Oliveira Kill

3316-9735

3239-2075

9 9958-3920

9 9251-1587

3349-1120

3244-2977

9 9819-8385

3299-5055

3031-4989

3032-7076
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3389-7863

9 8806-4709

9 9413-2597

9 9841-8397

3340-2733

9 9820-7923

9 9927-7233

9 9986-6305

3340-0437

AniversariantesDia Telefone

Macrocélulas: 

Prs Hudson e Jaqueline

“Reforma: a Visão 

de Deus Para Curar 

as Geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Você está vivendo momentos de crise? Em que áreas?

2- Olhando para a pastoral, você está firme na base (fé, obediência e esperança) para conquistar no sobrenatural de Deus? Onde há alguma 
fragilidade?

3- O que você efetivamente fará a partir de agora para alcançar a sua vitória?

REFLEXÃO

e, à medida que vai sendo exercitada, 
consolida e amplia a fé que a gerou. 
Todo aquele que crê obedece e quanto 
mais obedece mais ele crê. Fé e 
obediência andam de mãos dadas. A 
obediência é um exercício da fé.

Muitos não recebem o sobrenatural 
de Deus porque não obedecem aos 
comandos de Deus. Dizem que crêem 
no Senhor e na Sua Palavra, aparentam 
fé ao pedirem o que necessitam, mas 
não se alinham com a vontade de Deus, 
porque não se submetem, nem 
obedecem aos Seus comandos. A 
obediência traz bênçãos tanto para a 
vida pessoal, como conjugal, familiar, 
celular, profissional, financeira etc.  

c- ESPERANÇA:
“Porque deveras haverá bom futuro; não 

será frustrada a tua esperança” (Pv 23.18). 
A esperança é outro dos pilares 
fundamentais para uma vida vitoriosa 
em Cristo. Esperança é o desejo sincero 
d e  r e c e b e r m o s  a q u i l o  q u e 
necessitamos. Ela também nasce da fé e 
está ligada à obediência. É essa 
esperança ou expectativa que a fé traz, 
que nos faz obedecer com alegria e sem 
pesos. Quando a esperança é firme, isto 
é, quando está alicerçada na fé nas 
promessas do Senhor, ela gera em 
nosso coração uma expectativa 
maravilhosa quanto à ação de Deus. 
Quando não esperamos realmente que 
Deus aja a nosso favor, obedecê-lO 
será um grande peso.  

Aquela mulher voltou para sua casa 
com algo diferente em seu coração. A fé 
na palavra profética a encheu de 
esperança e ela não hesitou em mandar 
seus filhos buscarem as vasilhas vazias. 
Sua atitude de obediência refletiu a sua 

expectativa quanto à operação de 
Deus. À medida que as vasilhas eram 
cheias do azeite que não se findava na 
sua pequena botija, ela via a provisão 
de Deus fluindo, sua obediência 
frutificando e a sua esperança sendo 
honrada pelo Senhor.

V O C Ê  P O D E  L I M I TA R  A 
BÊNÇÃO!

O Senhor é ilimitado e sempre 
poderá fazer muito mais do que 
pedimos ou pensamos, porém as 
bênçãos que recebemos podem ser 
limitadas. Nós podemos colocar 
limites nas bênçãos de Deus! Sem fé, 
obediência  e  esperança jamais 
experimentaremos a abundância da 
provisão de Deus.

A pequena quantidade de azeite 
que ela tinha em casa representava a 
“semente” que deveria ser plantada 
para que a provisão sobrenatural de 
Deus a alcançasse. Se ela se recusasse a 
“semear” aquele pouco azeite nas 
demais vasilhas, jamais ela veria o 
sobrenatural de Deus em seu favor.

O pouco azeite que ela tinha em 
casa, e que não resolveria a sua 
situação, poderia se tornar numa 
poderosa semente de prosperidade, 
caso fosse plantada conforme a 
direção de Deus. Na botija que ela 
tinha em casa estava a semente para a 
provisão de Deus para ela e sua família. 
No entanto, só se tornaria provisão 
sobrenatural se fosse “plantada”, isto 
é: se ela obedecesse, exercitando a fé e a 
esperança.

Ao receber a palavra profética a sua 
fé se fortaleceu, ela obedeceu aos 
comandos do profeta e a sua esperança 
foi refletida pelo número de vasilhas 

vazias que conseguiu buscar para 
semear o seu azeite. Uma vez que a fé e 
a obediência estavam em ação, seria a 
sua esperança que determinaria o 
tamanho da sua bênção. Quanto mais 
vasilhas vazias, maior a esperança, mais 
o Senhor multiplicaria o azeite da 
botija. Se ela vivesse até hoje e tivesse 
um número infinito de vasilhas vazias 
diante da botija de azeite, aquela fonte 
estaria até hoje enchendo de bênçãos e 
provisão a vida daquela mulher. A 
fonte só parou de jorrar quando as 
vasilhas vazias deixaram de ser 
colocadas diante da botija. Quando se 
decretou que não havia mais vasilha 
nenhuma para ser cheia (v. 6), o fluxo 
de azeite parou. Quando a fé não é 
capaz de sustentar a obediência 
incondicional e nem gerar a esperança 
no sobrenatural de Deus, o fluxo das 
bênçãos de Deus param.

O Senhor hoje quer gerar em seu 
coração a fé sobrenatural, a obediência 
incondicional aos seus comandos e a 
esperança nobre de que as promessas e 
decretos do Senhor a seu respeito se 
cumprirão com abundância em sua 
vida e sua história. Abra o seu coração 
para o Espírito Santo de Deus, creia 
que o sobrenatural de Deus pode 
alcançá-lo hoje e receba o que Deus 
tem reservado para você: cura. 
libertação, alegria, paz, prosperidade, 
seus 12, muitas células e muito mais, 
em nome de Jesus Cristo!

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:

Este reino nos Himalaias é famoso por ser 

uma terra onde a satisfação impera e a 

tristeza não ganha visto de entrada. 

Todavia, para os cristãos, a realidade é 

sombria por que falta liberdade religiosa.
No meio de dois gigantes vizinhos: Índia ao 

sul e China ao norte, o Butão não aparece 

geralmente nos noticiários internacionais. 

No entanto, o país ganhou alguma fama por 

seu projeto Felicidade Nacional Bruta (GNH, 

em inglês), um índice que avalia a 

prosperidade do país segundo a qualidade 

espiritual, física e circunstancial de seus 

cidadãos e do meio ambiente.

Projeto

www.projetounidade.com.br

2 Sm 13-15
2 Sm 16-18
2 Sm 19-21
2 Sm 22-24

1 Rs. 5-7
1 Rs. 8-10

1 Rs. 11-13

Budismo

784 mil

BUTÃO

Thimpu

Encontro com Deus
Está chegando a hora de mais um  

Encontro com Deus. 

Nova data: 25 a 27 de novembro, 
para homens e mulheres.

Comece a se preparar. Será 
tremendo!

Jump Estadual 

Atenção juventude!

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

Anote esta data! 

Posso Falar

No próximo Sábado (24/09), às 
20h, no Templo Manancial,  acontece 
mais uma edição do Posso Falar?

Aberto para toda a igreja. Não 

fique de fora! Participe! 

Escola de Líderes
No dia 20 de setembro (terça-

feira), às 20h, começa mais um 

trimestre da Escola de Líderes. 

- Sede e Viana: Módulo 3

Escola Avançada
Também no dia 20 de setembro 

(terça-feira), às 20h, na Sede, começa o 
novo módulo da Escola Avançada de 
Discipuladores.

- Módulo: Escatologia (Doutrina 
dos últimos acontecimentos).

Livres em Cristo

Toda 6ª, a partir das 20h, na Sede, 
acontece o projeto Livres dos Vícios 
em Cristo - LVC. 

Participe e ore por este projeto!

Reencontro Power Kids

Será no próximo final de semana! 

- Data: 23, 24 e 25 de Setembro

- O que levar: Bíblia, caderno, 

lápis, borracha, roupa de cama, ítens 

de higiene pessoal (toalha de banho, 

sabonete, escova de dente etc.).

- O que não levar: aparelhos 

eletrônicos, celular, brinquedos, lanche, 

biscoitos.

- Saída do ônibus: 19h, da Sede.

Será sobrenatural!!!

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.

Sal e Luz
Toda 6ª, a partir das 22h, na Sede, 

acontece a Vigília de oração do Projeto 

Sal e Luz. Participe! 

Site Manancial

Acesse: www.imanancial.net.
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