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REFORMAR A VISÃO PARA FLUIR NA REFORMA PESSOAL 
E FAMILIAR! - parte final - (Mc 8.22-26)

É
 preciso nos posicionarmos 
debaixo do sacrifício de Jesus 
(sangue e cruz) e do ensino de 

Jesus (Palavra de Deus), para que 
nossos valores e conceitos sejam 
reformados e consolidados por Ele. 
Para tal, precisamos tomar algumas 
decisões importantes em nossas 
vidas. 

1) DECIDA CRER PARA VER!
 S e m  f é  n ã o  h á  r e f o r m a . 
Precisamos crer que Deus, em 
Cristo, não só tem um modelo 
perfeito para nós, como nos fez 
novidade no planeta. É pela fé que 
temos a visão de como Deus nos vê 
em Cristo, o que é totalmente 
diferente de como o mundo e o 
diabo nos vêm e, até, de como 
muitos se vêm. Creia que Deus tem 
um modelo novo para você e para a 
sua família.
 Não espere ver o novo de Deus 
em sua vida para crer na reforma 
interna ou externa. Você será o que 
você crê que será. Claro que exigirá 
trabalho, esforço e tempo, mas 
acontecerá! Tome Cristo como 
modelo perfeito e mergulhe na 
realização da sua reforma. Ajuste-se 
aos princípios e propósitos eternos 
de Deus e decida ser diferente. Creia 

que nEle você e sua família poderão 
ser reformados e viverão os 
melhores dias de suas histórias. 
Tenha uma visão diferenciada e 
sobrenatural de você e de sua 
família.

2) DECIDA OBEDECER E SE 
SUBMETER PARA VENCER!
 Rebe ldes  não  se  de ixam 
reformar e nem fazem as reformas 
propostas por Deus. Rebeldes não 
r e f o r m a m ;  e l e s  d e f o r m a m 
geografias! A reforma começa com 
um profundo confronto pessoal, o 
que nem sempre é fácil de assimilar. 
Só a obediência e a submissão 
irrestritas ao Senhor nos sustentam 
no processo de reforma interna e 
externa.

 As raízes de rebelião deformam a 
maneira como muitos se vêm e vêm 
os outros. Rebeldes vêm de acordo 
com sua rebeldia. Eis alguns 
fundamentos da rebelião: justiça 
própria, soberba, vaidade, egoísmo. 
Quem não abre  mão desses 
fundamentos, não obedece nem se 
submete e, por conseguinte, repudia 
a visão de Deus e não se deixa 
reformar, nem se empenha na 
reforma de sua geografia.

3) DECIDA SER SANTO!
 Aos olhos de Deus a reforma é 
para nos tornar cada vez mais 
santos, mais parecidos com Cristo. 
Ele mesmo nos confronta em dois 
textos importantes: a) “Sede santos 
porque eu sou santo” (1 Pe 1.16) e b) 
“anda na minha presença e sê perfeito” 
(Gn 1.17). Santidade pessoal é o 
foco da reforma que Deus quer 
implementar em nós. Só entra e 
permanece em reforma quem quer 
buscar uma vida santa e nutrir um 
c o r a ç ã o  i n c o n t a m i n a d o , 
independente das situações que 
viveu ou esteja vivendo.
 Veja-se como alguém separado 
do  mundo,  do  pecado  e  da 
carnalidade para Deus. Nutra essa 
visão de ser santo como o Senhor é 
Santo, de andar na presença dEle  

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

  Quem busca 

libertação e cura 

da alma precisa 

entrar na rota do 

PERDÃO.

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 2017 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° 833, 05 de Fevereiro de 2017

CRESCIMENTO CELULAR MAIS PRÓXIMO DO MEU PRÓXIMO

E
Q

U
IP

E
 C

ENDEREÇOSENDEREÇOSENDEREÇOS Escala de Serviço: Fevereiro

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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Gabriel Gomes Pimentel

Ana Cristina Gomes de Oliveira Paixão

Vanusa Porto Lima

 Pra Janiny Colodetti da Silva Soares

Marilza Guaitolini Bergamaschi

Ana Paula Sonegheti Intra

Luciana Belo de Souza Ebert

Tatiana Martins Rezende Colombo

Patrícia Meyrelles da Fonseca

Priscila Nogueira Pereira

Rogenário Ebert

Valdemir Torres Lima

Luana Viola Rozado

Fabrício Ueslei de Souza

Sandra Dias Afonso Laia

Pra Leila Bandeira da Silva

Luciane Barcellos dos Santos

Jefferson Barros da Silva

Sônia Maria Ribeiro da Silva

Regina Célia de Souza Reis

Angela Santos de Carvalho

Jupira Alves Soares
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Macrocélulas: 

Paulo e Sylviane

“Família, plano 

divino para 

reformar as 

geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Com base nas quatro decisões importantes, descritas na pastoral, em quais você precisa se ajustar para uma reforma pessoal eficaz?

2- Como está a sua vida em relação ao perdão? Você o tem praticado, no sentido de pedir, liberar e receber o perdão?

3- O que você efetivamente fará para que sua visão a seu respeito, a respeito de Deus e do seu contexto seja reformada e ampliada conforme o 
propósito de Deus

REFLEXÃO

buscando sinceramente a perfeição. 
Decida pensar, falar, ouvir, ver, 
servir, andar, escolher, julgar, 
comentar, aprender, ensinar, vestir-
se e relacionar-se como um santo, até 
que a Santidade, que é Cristo, seja 
plenamente vivida em você. Sim, 
você acertou: é preciso esforço 
pessoal. Realmente, é mais fácil 
colocar Jesus no coração, do que o 
coração nas mãos de Jesus! Quanto 
mais nos santificamos e buscamos 
andar na presença do Senhor, mais 
conhecemos dEle e melhor se torna 
a nossa visão de santidade ao Senhor.

4) DECIDA SER LIBERTO E 
CURADO!
 As feridas e cadeias na alma 
deformam a visão de santidade, tão 
necessária para as reformas internas 
e externas. Quando a mágoa, o ódio, 
o ressentimento e o sentimento de 
rejeição e abandono, dentre outros, 
entram na vida de uma pessoa, 
podem produzir feridas e cadeias na 
sua alma e, assim, macularem a sua 
visão de santidade, tanto pessoal 
como familiar etc. Com a alma ferida 
e acorrentada a pessoa tem uma 
visão distorcida de si e dos outros, o 
que compromete sua santidade 
pessoal e a inviabiliza para as 
reformas.

PERDÃO – O REMÉDIO PARA 
A CURA E A LIBERTAÇÃO!
 Quem busca libertação e cura da 
alma precisa entrar na rota do 

PERDÃO. O perdão corta amarras, 
rompe cadeias, nos l ivra dos 
verdugos, cicatriza feridas, limpa 
nossa visão e nos libera para as 
reformas. Pedir, liberar e receber o 
perdão é fundamental para a nossa 
saúde espiritual e emocional e para 
nutrirmos a visão correta tanto de 
nós como dos outros. O perdão é 
uma chave de vitória que traz 
libertação e cura para a alma, porque 
é o remédio divino que foi extraido 
da obra da cruz de Cristo, para nos 
livrar das cadeias e das feridas da 
alma. Deus nos fez santos porque 
nos perdoou os pecados e é por 
causa desse mesmo perdão divino 
que continuamos a nos santificar.
 Não há reforma sem fé! Não há 
reforma sem santidade! Não há 
santidade sem libertação e cura da 
alma! Não há libertação nem cura da 
alma sem liberação do perdão! Se o 
perdão não é liberado, as cadeias e os 
verdugos permanecem (Mt 18.23-
35), a visão continua distorcida, a 
reforma não chega e nenhum 
reformador é levantado. Com 
perdão retido, continuaremos vendo 
homens como árvores!
- O perdão sela nossas reformas 
interiores e nos libera para fazermos 
as reformas exteriores.
 Abra-se hoje ao Senhor e deixe 
que Ele toque em você de modo 
específico. Mantenha-se sempre na 
presença dEle e aberto para Ele, 
para que Ele possa tocar você 
sempre que alguma distorção ou 

deformidade afetar a sua visão. 
Confesse ao Senhor todo o lixo que 
entrou em sua alma e está afetando 
seu modo de ver e discernir o que 
está em você e à sua volta. Resolva 
agora mesmo deixar aos pés do 
Senhor tudo o que sustentou sua 
alma com deformidades e distorceu 
a sua visão. Deixe aos pés da cruz de 
Jesus a ira, a vingança, a rejeição, os 
complexos, a baixa-estima e todo e 
qualquer tipo de lixo que sujou seus 
olhos e sua alma. Arrependa-se 
diante dEle e peça a Ele para limpar 
seus olhos espirituais e seu coração.
 Nunca mais permita que o diabo 
faça retoques malignos na sua 
imagem, no seu caráter e na imagem 
que você tem dos outros. Ele é 
mentiroso, fraudulento e um artista 
de segunda categoria, enquanto que 
você é uma obra-prima de Deus. 
Veja-se assim e não como as 
mentiras que ele diz a seu respeito. 
Ele nunca merece crédito. Dê 
exclusivamente ao nosso Deus o 
poder e a autoridade para continuar 
desenvolvendo o Seu projeto 
original em você. Entregue nas mãos 
de Deus a tarefa de fazer de você a 
pessoa maravilhosa que Ele quer 
fazer.

     No amor do Senhor da família.

     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:

Apesar das grandes perdas,  a perseguição 
elevada despertou muitos cristãos a se 
mobilizarem no mundo  espiritual e a 
ajudarem os mais necessitados.

As fontes de perseguição são o extremismo 

islâmico e numa extensão menor: defesa 

tribal, corrupção organizada e a criminalidade. 

O nível de pressão sobre os cristãos na Nigéria 

é comparável ao do ano passado, a violência 

continua bem alta, o que leva a uma situação 

de perseguição muito volátil. A perseguição 

traz um nível relativamente homogêneo de 

pressão em todos os contextos da vida. Os 

cristãos são excluídos de serviços sociais 

básicos e enfrentam também outras formas 

de discriminação.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Is. 49-51
Is. 52-54
Is. 55-57
Is. 58-60
Is. 61-63
Is. 64-66

Jer 1-2

Islamismo 

188 milhões

NIGÉRIA

Abuja

Escola de Verão

Escola de Líderes de Verão, para 

todos os que foram recebidos na igreja 

(Batismo e Aclamação). 

Confira:

- Data: Toda Terça-feira.

- Horário/Local: 20h, na Sede.

Você não pode ficar de fora! É 

tremendo!

Porto Seguro 2017

Estão abertas as inscrições para o 

Congresso Porto Seguro 2017.

- Data: 18 a 22 de Abril

- Inscrição: R$ 380,00 até  

12/03/2017. Somente através do site 

www.mir12.com.br

- Caravana: fale com  Sônia e 

garanta já a sua vaga! 9 9939-5022 / 

3033-5010. 

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!

Dízimos On-line

Entregue dízimos e ofertas on-line. 

É fácil e seguro. 

Banco do Brasil 

- Ag. 3195-X     

- Conta: 7409-8

Faça o depósito ou transferência e 
depois entregue o comprovante no 
momento da oferta nos cultos.

Aula de Bateria
Aulas de Bateria para todas as 

idades. 

Prof. Yan Mattos: 9 9771-2478.

Verão Manancial

Em fevereiro continuam as 

programações do Verão Manancial. 

Confira:

- Subida ao Morro do Moreno

Data: 18/02.

Ponto de Encontro: na Sede, às 

16h. 

Será um tempo de lazer, comunhão 

e adoração ao Senhor. 

Venha e traga seus amigos! 

Obs.: levar água e repelente.

Jump-Sumaré 2017

Já estão abertas as inscrições para o 

Congresso Jump 2017, em Sumaré-SP.

- Data: 17 a 20/08/2017

- Investimento: 

Até o dia 10/02: R$ 300,00 (5 a 11 

anos); R$ 480,00 (a partir de 12 anos).

Incluso hospedagem na Estância 

Árvore da Vida com diária completa 

(café, almoço e janta).

Em breve, valor da passagem aérea.

Interessados procurar Alex ou 

Rafaella (9 9233-5706). 

Sal e Luz

Também nas sextas-feiras, a partir 

das 22h, na Sede, acontece a Vigília de 

oração do Projeto Sal e Luz. Participe!
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