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SAIR DA TENDA DE ABRÃO PARA VIVER O 
SOBRENATURAL DE DEUS! (Gn 15.1-6)

Para que as promessas de Deus 
se cumprissem na vida de 
Abrão, Deus precisou fazer 

duas intervenções importantes em 
sua vida: precisou tirá-lo de dois tipos 
de tendas sob as quais Abrão estava. 
Em cada um dos casos vemos que 
Deus tinha um objetivo específico 
quanto a ministrar algo novo na vida 
de Abrão, ao mesmo tempo em que o 
liberava para avançar no caminho das 
Suas promessas e milagres. Há 
m o m e n t o s  e m  q u e ,  p a r a 
visualizarmos o que Deus vai fazer 
em nós e através de nós, precisamos 
sair debaixo de “nossas tendas”.

AS DUAS TENDAS DE ABRÃO:
Há dois tipos de tendas, que 

representam duas figuras muito 
importantes na vida de quem está 
debaixo do chamado e das promessas 
de Deus:

1- A TENDA NA CASA DO PAI 
(Gn 12.2):

A casa do pai é uma referência à 
nossa história, nossa segurança nas 
raizes familiares, nossa tradição, 
nossa cultura, nossa religião, nossos 
hábitos e maneiras de viver e fazer as 
coisas, conforme aprendemos desde 
a nossa infância. O foco aqui está 
muito ligado ao passado, ao caminho 
que trilhamos seguindo nossos 
antepassados e que não se ajusta com 
os propósitos de Deus. Sair desse 
tipo de casa ou tenda, fala de se 

liberar para assumir um novo 
histórico de vida, um novo caminho 
com Deus.

Na grande maioria dos casos, para 
começarmos uma nova etapa em 
nossas  v idas,  com o Senhor, 
precisamos fazer a opção de deixar 
p a r a  t r á s  u m a  h i s t ó r i a  q u e 
p r o v a v e l m e n t e  n o u t r a s 
circunstâncias não deixaríamos. Há 
muitas raízes que nasceram em nós, 
por causa do nosso histórico familiar, 

que não são exatamente más, porém 
podem nos atrapalhar a partir do 
momento em que o Senhor se revela 
para nós, uma vez que podem nos 
impedir de andarmos debaixo da Sua 
exclusiva influência. Abrão precisava 
deixar de ser quem era, para se tornar 
o que Deus queria que ele fosse! 
Abrão era idólatra e tinha uma vida 
aparentemente confortável com seus 
parentes na sua terra, certamente 

como resultado da cultura e herança 
familiares, o que seria um grande 
impedimento para que Deus pudesse 
cumprir nele os Seus projetos.

Sair da casa do pai é se liberar para 
andar no novo de Deus, andar nos 
projetos de Deus. O nosso caminho 
com Deus só começa quando 
decidimos deixar para trás o que 
pode nos impedir de caminhar com 
Ele. O Senhor hoje lhe desafia a 
deixar para trás tudo aquilo que pode 
interferir negativamente na sua 
caminhada em direção à conquista 
das Suas promessas. Deixar essa 
“tenda” é abandonar as limitações 
i m p o s t a s  p e l o  p a s s a d o ,  a 
mentalidade consolidada pelas 
experiências de ontem, que nos 
impedem de partir em direção da 
conquista das promessas do Senhor, 
em direção ao futuro com Deus.

2- A TENDA NO CAMINHO 
DA PROMESSA:

É a tenda que construímos para 
nós mesmos, enquanto andamos 
com Deus debaixo dos céus da 
promessa. Aqui não há referência 
somente ao aspecto físico da 
cobertura que ele construiu e que o 
impedia de ver as estrelas no céu. Há 
o significado espiritual da tenda de 
Abrão.

Dessa tenda precisamos sair 
algumas vezes, para não perdermos o 
tempo da visitação e da revelação dos 
milagres de Deus. Na verdade, a 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

Abrão precisava 
deixar de ser quem 
era, para se tornar 
o que Deus queria 

que ele fosse!

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.
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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. 
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de Deus Para Curar 

as Geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Você está vivendo o tempo do sobrenatural e dos milagres de Deus em que áreas de sua vida?  

2- Em relação ao chamado de Deus para sua vida, você ainda está em alguma das tendas de Abrão? Qual?

3- Que tipo de características dessa tenda há em você?

4- O que você efetivamente fará a partir de agora para viver intensamente o sobrenatural de Deus?

REFLEXÃO

t e n d a  d e  A b r ã o  o  e s t a v a 
impossibilitando de ver o que Deus 
queria que ele visse – a revelação do 
milagre que ele tanto esperava! Deus 
estava falando a Abrão sobre bênçãos 
e milagres, mas, debaixo da sua tenda, 
ele não conseguia ver nem entender o 
que Deus estava dizendo. Por isso o 
Senhor o levou para fora da sua tenda 
e o colocou debaixo da TENDA DE 
DEUS – o universo ilimitado de 
Deus!

A tenda de Abrão representa tudo 
aquilo que ele construiu enquanto 
andava com Deus e que o impedia de 
ouvir e ver os sinais dos milagres de 
Deus em sua vida. A tenda de Abrão 
representa a segurança, a proteção, a 
cobertura que ele edificou para si 
mesmo, quando já estava andando no 
caminho das promessas de Deus. 
Essa tenda fala dos princípios e 
conceitos que recebemos e criamos 
para andar nos caminhos do Senhor. 
A “tenda de Abrão” é uma referência 
à história que estamos escrevendo 
enquanto nos movemos no caminho 
da promessa.

Ela é importante e necessária, mas 
infelizmente, na grande maioria das 
vezes, essa tenda pode obstruir a 
revelação dos planos e milagres de 
Deus para nós. Por quê? Porque essa 
tenda também é tecida com nossos 
a r g u m e n t o s ,  f i l o s o f i a s , 
entendimento,  interpretações, 
espir i tual idade e experiências 
pessoais, nem sempre animadoras.

Essa “tenda de Abrão” é uma 
figura da mentalidade humana 
espiritualizada, nada tem a ver com o 
Espírito, mas com a alma humana. 

Todos nós temos a tendência de 
construir nossas tendas, nossos 
mecan i smos  de  s egu r ança  e 
proteção, mas que podem nos 
impedir de entrar no universo das 
revelações dos milagres de Deus. Às 
vezes, Deus precisa nos tirar de 
“nossas tendas”, desse nosso mundo 
d e  s e g u r a n ç a ,  p r o t e ç ã o  e 
experiências, para nos revelar os Seus 
milagres, o que de sobrenatural Ele 
quer fazer em nós e através de nós.

Debaixo dessa mentalidade de 
Abrão jamais  entraremos no 
a m b i e n t e  d a  r e v e l a ç ã o  d o 
sobrenatural de Deus para nós. 
Dentro dessas “tendas” nossa visão 
fica muito limitada, como estava a 
visão de Abrão em relação às 
promessas de Deus. De acordo com 
seu entendimento e possibilidades 
(sua tenda), Abrão tinha argumentos 
contra Deus e a incredulidade o 
estava alcançando. Por isso o Senhor 
p rec i sou  a r r ancá - lo  daque l e 
ambiente hostil e negativo para a 
manifestação do sobrenatural de 
Deus. Enquanto ele estivesse 
debaixo daquele tipo de mentalidade, 
j a m a i s  e n t r a r i a  n o  m o v e r 
sobrenatural de Deus, nem veria os 
sinais dos milagres do Senhor!

Às vezes, só conseguiremos ativar 
a nossa fé para o sobrenatural de 
Deus se sairmos das “nossas tendas 
pessoais” e entrarmos debaixo dos 
céus do Senhor. Estamos vivendo os 
tempos do sobrenatural de Deus, 
tempos de milagres em nossas vidas e 
histórico, mas precisamos sair de 
nossa mentalidade de Abrão, para 
visualizarmos os sinais dos milagres 

de Deus. O Senhor hoje quer nos 
tirar dos céus da tenda de Abrão, céus 
limitados, para nos posicionarmos 
sob a TENDA DE DEUS, para 
visualizarmos os céus do Senhor, os 
céus dos possíveis de Deus. Aleluia! 
Creia que há milagres de Deus em 
relação à sua vida, família, finanças, 
liderança, células e negócios! A 
Palavra diz que quando Abrão saiu da 
sua tenda e ouviu e viu os sinais do 
sobrenatural de Deus, “ele creu no 
SENHOR, e isso lhe foi imputado para 
justiça” (Gn15.5-6).

Saia dos céus limitados do seu 
entendimento e de sua mentalidade. 
Deixe para trás o toldo das limitações 
e  p o s s i b i l i d a d e s  h u m a n a s  e 
vislumbre o universo imensurável e 
inesgotável de Deus. Ouça a voz do 
Senhor e posicione-se debaixo dos 
céus dos milagres, os céus das 
realizações de Deus! Troque a tenda 
de Abrão pela tenda do Senhor, a 
mente de Abrão pela mente do 
Senhor. Renuncie e se arrependa, 
diante de Deus, pelo tipo de 
mentalidade que operou em você até 
agora e que o impediu de ouvir, ver e 
crer no sobrenatural de Deus. 
Inaugure um tempo novo com Deus, 
o tempo do é possível de Deus, o 
tempo de viver o sobrenatural de 
Deus em todas as áreas da sua vida!

No amor do Senhor da reforma.

Aps. Aurelio Jesus Santos e  
Susan a 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:

A vigilância sobre todas as atividades 
religiosas é imensa. Os cristãos têm medo e 
não sabem em quem confiar.

A influência do islã tradicional está crescendo 
em várias regiões do país. A perseguição aos 
cristãos não é só religiosa, mas também 
nacionalista e étnica. Cristãos azeris são 
considerados traidores. O cristianismo é 
considerado arqui-inimigo do país.

Desde 2008, os materiais religiosos estão 
proibidos de entrar no Azerbaijão. Tudo o que 
é produzido e importado para o país 
(literatura, áudio e vídeo) deve receber uma 
aprovação especial do Comitê Estadual, que 
também decide o número de cópias que cada 
título pode ser impresso ou importado.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Dt. 32-34
Js. 1-3
Js. 4-6
Js. 7-9

Js. 10-12
Js. 13-15
Js. 16-18

Islamismo

9,9 milhões

AZERBAIJÃO

Baku

Congresso Estadual M12

No próximo final de semana (26 e 

27/08) acontece o Congresso Estadual 

da Visão Celular no Modelo dos 12.

Local: 

Centro de Celebrações de Jardim 

Camburi, Vitória - ES

Horários:

- Sexta: 19h30

- Sábado: 8h30 

Fruto Fiel:

Será no Sábado, a partir das 17h30, 

no Sambão do Povo, em Santo 

Antônio, Vitória-ES. 

Adquira seu passaporte na 

Secretaria ou com seu líder de 

macrocélula.

Investimentol: R$ 20,00.

Jejum e Intercessão:

No próximo dia 24/08 (4ª feira), de 

0 - 24h, estaremos em intercessão e 

jejum em prol do Congresso.

Encontro com Deus
Vem aí mais uma edição do 

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! 

Sal e Luz

Toda 6ª, a partir das 22h, na Sede, 

acontece a Vigília de oração do 

Projeto Sal e Luz. Participe! 

Reencontro Power Kids

Vem aí o Reencontro Power Kids! 

- Data: 23, 24 e 25 de Setembro

- Investimento:  

De 14/08 a 04/09 - R$ 150,00.

Não serão aceitas inscrições após o 

dia 04/09.

Rede de Família

No dia 09 de setembro, 6ª feira, às 

20h, no Templo Manancial, teremos 

nossa Rede de Família!

Anote em sua agenda, ore por este 

momento e prepare seu coração para 

o agir de Deus!

Cine Manancial 

Será mais uma noite para você ser 

edificado através de uma estória, da 

comunhão com os irmãos, e com 

direito à pipoca+refri!!

17 de setembro, Sábado, 19h.

Venha e traga um convidado!

Em breve  mais informações!

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!
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Ame Mais

No próximo Domingo (03/07) 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!

Livres dos Vícios em Cristo

Reunião do LVC, toda Sexta, às 20h, na Sede.

Rede Jovem
Anote a data da próxima Rede de Jovens! 

- Dia/Hora: 06/08, às 19h.

- Local: Templo Manancial.

Não fique de fora! 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
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