
Preparar vidas para alcançar o mundo

Av. Saturnino Rangel Mauro,  96

Itaparica, Vila Velha, ES, 

 CEP 29102-035

Tel.: (27) 3329-8459

www.imm.org.br 

(imm@imm.org.br)

FÉ – UM DOS FUNDAMENTOS DA NOSSA REFORMA!
  (Gen 12.1-3)

N
esses tempos em que o Senhor nos 
desafia a fazermos da nossa 
família o Seu plano para reformar 

geografias, mais do que nunca precisamos 
permanecer em comunhão com Ele. Deus 
nos chama para nos relacionarmos com Ele, 
porque sem Se relacionar conosco será 
impossível mexer na nossa vida e histórico. 
Como nos abençoar e nos levar a sermos 
abençoadores sem relacionar-Se conosco? 
Para sermos uma família reformadora de 
geografias precisamos voltar integralmente 
para o Senhor.

 Abrão foi chamado por Deus para uma 
mudança radical de vida. Ele deveria tomar 
decisões importantes se quisesse entrar nos 
propósitos de Deus e, assim, tornar-se tudo 
aquilo que Deus disse que o levaria a ser. Sua 
decisão de obedecer a Deus o levaria para 
lugares e situações muito diferentes daquelas 
que ele, até então, havia vivido. Deus o estava 
chamando para mover-se na direção de uma 
promessa e de um propósito, que além de o 
confrontarem tremendamente, também o 
desafiavam a uma reforma na fé, pois se 
mostravam como plenamente inviáveis. 
Abrão precisava de uma reforma radical, 
principalmente na fé, para aceitar o chamado 
e entrar no propósito de Deus: tornar-se 
uma grande nação, ser bendito e ser uma 
bênção para todas as famílias da Terra. 

TO D O  C H A M A D O  D I V I N O  É 
SOBRENATURAL!

 Todos queremos que os propósitos de 
Deus se cumpram em nossas vidas. 
Queremos, mas não avaliamos o que 
significa tais coisas, nem o quanto 
precisamos mudar para nos viabilizarmos. 
Ser chamado é uma coisa e viver a plenitude 
do chamado é outra. Sem as reformas 
necessárias para que o chamado se cumpra, 

jamais veremos os propósitos de Deus se 
cumpr indo  em nossas  v idas.  S im , 
precisamos entender que cada chamado 
divino é sobrenatural, requer reformas 
pessoais e traz consigo oportunidades para 
entrarmos no território das maravilhas de 
Deus.

 Quando Deus chamou Abrão para ir 

para uma terra a ser revelada e tornar-se pai 
de nações, não o estava chamando só para 
uma conquista material, fácil de se realizar, 
mas para experimentar mudanças radicais na 
sua fé e entrar no território das maravilhas de 
Deus. Ao ser chamado, Abrão era muito 
idoso e Sarai, sua esposa, além de idosa, era 
estéril. Como fazer dele e de sua família uma 
numerosa descendência se não fosse por um 
milagre? 

 Como muitos de nós, provavelmente 
Abrão não sabia que, ao acolher o chamado 
do Senhor, estava se colocando no centro 
das operações sobrenaturais de Deus e 
inaugurando um tempo extremamente 

significativo em sua vida e família, no que 
concerne à fé. Muitas vezes aceitamos o 
chamado do Senhor, mas não admitimos 
que, com isto, entramos no território do 
sobrenatural de Deus, onde as reformas e 
maravilhas acontecem. Há coisas que só 
ocorrerão em nossa vida e família como 
resultado da nossa fé nas operações 
maravilhosas de Deus. Só pela fé - 
exclusivamente pela fé!

S E M  F É  É  I M P O S S Í V E L 
R E F O R M A R M O S  E  S E R M O S 
REFORMADOS POR DEUS!

 Abrão só andou com Deus e se deixou 
reformar por Deus porque creu em Deus! 
Como entrar numa rota daquelas se não 
fosse por fé? É evidente que deve ter 
considerado as realidades dele e as de Sarai, 
m a s ,  a p e s a r  d a s  l i m i t a ç õ e s  e 
impossibilidades humanas, ele creu em Deus 
e, por isso, foi reformado, recebeu a 
promessa e cumpriu o propósito. Toda 
promessa divina está ligada ao sobrenatural 
de Deus e, para se cumprir, traz consigo os 
desafios da fé. Quem se abrirá para as 
reformas necessárias se não crer no 
Reformador Maior?

 Em Gn 12.2 lemos que Deus NÃO 
afirmou a Abrão que LHE DARIA uma 
grande nação, mas que FARIA DELE UMA 
GRANDE NAÇÃO. Ora, embora desejasse 
ter filhos, Abrão não tinha uma grande 
nação, nem podia gerá-la, uma vez que Sarai 
era estéril e, como ele, idosa. Abrão tinha um 
histórico de impossibilidades e um desejo 
cuja realização era naturalmente impossível. 
Porém, quando ouviu a Palavra de Deus e 
creu, Deus colocou em seu coração a grande 
nação que sairia dele. A promessa de Deus só 
se tornou uma realidade em sua vida porque 
creu na Palavra da promessa e a concebeu 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

  Fé que não 
produz decisão nem 
atitudes não gera 
coisa alguma… 
Toda fé que não 
gera obediência é 

inoperante e ineficaz.

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° 830, 15 de janeiro de 2017

CRESCIMENTO CELULAR MAIS PRÓXIMO DO MEU PRÓXIMO
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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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Luciano José Lopes

Marcio Souza Barbosa

Gleidson Vieira

Daniel Fonseca Pacifico

Hudson Galiasso Cerqueira

Giane Vieira Dias

Crislla Carla Santos de Oliveira

Anair da Penha Erlacher

Eny Viegas Tavares

Maykon de Souza Teixeira

Cleisson Sofiati

Georgia Lins P. Santana

Sebastião Luiz Sarnaglia

Priscila Costa Sousa Almeida

Sebastiana Batista de Oliveira

Cristiane Santana Ribeiro Souza

Flavio de Martins Souza

Katia Maria da Conceição

Renata Nascimento Peçanha

Amélia Zucoloto Afonso

Jucelena Simões Lima

Larissa Cavalcante Carvalho

Cleides Aparecida de Araujo

Betina Kiosho-Sama Leal Oliveira

Carlos Camara de Souza Junior
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Macrocélulas: 

Pr. Candido / Marina Quirgo

“Família, plano 

divino para 

reformar as 

geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Você tem convicção de que precisa ser reformado(a) por Deus para se tornar reformador(a) na Terra?

2- Se sim, já avaliou a sua fé quanto a abrir-se para as reformas divinas em sua vida?

3- O que você efetivamente fará, a partir de agora, quanto a deixar-se reformar na fé por Deus?

REFLEXÃO

em seu coração.
 O grande milagre foi reformar a fé de 
Abrão, o que o levou a ficar “grávido” das 
promessas de Deus. Como toda promessa de 
Deus, aquela só se realizaria se o próprio 
D e u s  f i z e s s e  s u a s  i n t e r v e n ç õ e s 
sobrenaturais, reformando Abrão e Sarai de 
incapazes de gerar em pais de uma nação! 
Aleluia! E é exatamente isso o que Deus quer 
fazer conosco e através de nós: o milagre de 
reformar a nossa fé e, assim, nos transformar 
em benditos e abençoadores de famílias na 
Terra! Necessitamos de fé sobrenatural.

FLUINDO NA FÉ SOBRENATURAL 
PARA SERMOS REFORMADOS POR 
DEUS!
 Sermos reformados na fé é um grande 
milagre e é a partir daí que seremos 
impulsionados para as demais reformas 
pessoais e familiares necessárias. Sem fé é 
praticamente impossível sermos reformados 
por Deus para entrarmos no caminho do 
cumprimento dos propósitos de dEle. 
Observando o relato de Gênesis 12.1-3 
vemos que Abrão foi desafiado a crer em 
D e u s  q u a n t o  a  c o n q u i s t a r  c o i s a s 
sobrenatura i s,  mui to  a lém de  suas 
possibilidades. Abrão foi desafiado a 
experimentar uma reforma de grandes 
proporções na sua fé. Observando o relato 
de Gênesis 12.1-3, identificamos dois pontos 
importantes quanto a entrar no mover da fé.

1- É PRECISO BASEAR A FÉ NA 
PALAVRA DE DEUS:
 A Palavra diz que a fé vem pelo ouvir a 
pregação da Palavra de Deus (Rm 10.17). Só a 
Verdade gera a fé necessária para andarmos 
com Cristo e sermos reformados. A Palavra 
de Deus a nosso respeito é a Verdade que 
precisamos para nos firmarmos na rota da 
reforma e da bênção.
 Querer sustentar a fé sobrenatural a 
partir de qualquer outra coisa é ilusão. Não é a 
nossa palavra, nem a de terceiros, que nos 
firmará na fé sobrenatural, mas a Palavra de 
Deus. Abrão e Sarai tinham muitas palavras a 
respeito da situação deles, que os limitava e 

inviabilizava cada vez mais. Como ser uma 
grande nação, ser bendito e uma bênção para 
todas as nações da Terra com tantas palavras 
de impossibilidades? Nunca. Só a Palavra da 
Verdade pode gerar a fé necessária para crer 
na possibilidades de uma reforma e de 
alcançar o propósito de Deus! A fé 
sobrenatural sempre está embasada na 
Palavra da Verdade! Abrão decidiu crer em 
Deus e não no resto!

2- É PRECISO DECIDIR AGIR POR 
FÉ: 
 Fé que não produz decisão nem atitudes 
não gera coisa alguma. Não basta crer que a 
reforma e a bênção são possíveis, é preciso 
agirmos na direção delas. Quando a fé 
sobrenatural se move, nos leva a, pelo 
menos, três ações importantes que 
consolidarão a nossa reforma e as nossas 
conquistas:

a) OBEDECER À PALAVRA DE 
DEUS:
 Toda fé que não gera obediência é 
inoperante e ineficaz. Toda obediência que 
não se alinha com a Palavra de Deus produz 
obras que não glorificam a Deus. Dizer que 
crê na Palavra de Deus e não obedecê-La é 
uma anomalia espiritual grave, que não nos 
tira só da rota da conquista das promessas, 
mas também da vida de santidade. Como 
declarar fé em Deus e não crer na Palavra de 
Deus? Quem crê em Deus obedece a Deus! 
Simples assim.

b )  D E S P R E N D E R - S E  D A S 
REALIDADES LIMITADORAS:
 Abrão não se prendeu ao seu histórico 
de impossibilidades, nem na realidade à sua 
volta, mas creu na palavra que Deus lhe 
entregou e tomou a decisão de obedecê-lO. 
Toda promessa de Deus aponta para o 
futuro e tem em si o poder de Deus para 
romper com as realidades limitadores, tanto 
do passado como do presente. Receber uma 
promessa de Deus e não decidir obedecê-lO, 
buscando-a, de nada adiantará. Só quando 
nos libertamos, pela fé, das cadeias 

paralisantes das realidades à nossa volta é 
que poderemos caminhar na direção da 
nossa reforma e das nossas conquistas.

c) RECONHECER A NECESSIDADE 
DO MOVER SOBRENATURAL DE 
DEUS:
 Em todos os milagres que Jesus operou, 
Ele deixou claro que havia uma necessidade 
específica da manifestação do sobrenatural 
de Deus. Precisamos reconhecer que para 
sermos reformados e nos tornarmos 
benditos e abençoadores de famílias, 
precisamos que Deus realize verdadeiros 
milagres em nossa vida. A nossa reforma e a 
de nossa família são milagres que precisamos 
e que Deus quer realizar! Há muitos cristãos 
que até recebem as promessas de Deus, mas 
porque não foram reformados, buscam 
conquistá-las de forma natural e humana, 
frustrando-se. É bom sabermos que Deus 
tem propósitos para nós e quer nos 
reformar, para nos tornarmos benditos e 
abençoadores, mas é fundamental saber que 
sem o mover sobrenatural de Deus muito 
pouco ou nada acontecerá a respeito.
 Chegou o tempo da nossa vitória, 
porque chegou o desafio da nossa reforma 
em Deus! Mova-se por fé e entre no 
território do sobrenatural de Deus, onde nos 
encontraremos com a nossa reforma e com 
o cumprimento das promessas de Deus a 
nosso respeito. Pelos braços da fé coloque 
sua vida, casamento e família na rota das 
mudanças e conquistas sobrenaturais das 
promessas de Deus. 

     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:

O Irã é uma das mais antigas nações do mundo. 
Anteriormente conhecido como Pérsia e antes 
ainda como Elam, aparece no Antigo 
Testamento: Daniel foi conselheiro de diversos 
reis persas – incluindo Dario e Ciro; Ester foi 
rainha da Pérsia e Neemias serviu como copeiro 
do rei. De acordo com o Novo Testamento, 
entre os primeiros cristãos havia iranianos 
(partos, medos e elamitas). O cristianismo era 
forte no Irã e muitos missionários iranianos 
foram enviados a outros países. Após a 
chegada do islamismo no século VII, a situação 
dos cristãos no país piorou bastante.

Os cristãos relatam violência física, ameaças e 
discriminação por causa de sua fé. Muitos 
cultos têm sido monitorados pela polícia 
secreta.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Ec. 4-6
Ec. 7-9

Ec. 10-12
Cant. 1-4
Cant. 5-8

Is. 1-3
Is. 4-6

Islamismo

77,45 milhões

Irã

Teerã

Escola de Verão

Já começou a 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! Será 

tremendo!

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

Também nas sextas-feiras, a partir 

das 22h, na Sede, acontece a Vigília de 

oração do Projeto Sal e Luz. Participe! 

Atualização de dados

Mantenha seus dados sempre 

atualizados na Secretaria da igreja. Isso  

agiliza nossa comunicação!

O mesmo pode ser feito através da 

secretaria, no 3329-8459 ou pelo email 

principal: imm@imm.org.br.

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.

Verão Manancial

Neste verão a rede de jovens estará 

reunida na Praia de Itapoã para um 

tempo de lazer, comunhão e adoração 

ao Senhor. 

Venha e traga sua família e seus 

amigos para esse tempo de alegria! 

- Data/horário: 20/01(sexta-feira) 

- 19h e 28/01(sábado) - 19h30.

- Local: Beverly Hills.

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 

Sumaré com diária completa (café, 

almoço e janta).

Em breve, valor da passagem aérea.

Interessados procurar Alex ou 

Rafaella (9 9233-5706). 

Aula de Bateria

Aulas de Bateria para todas as 

idades. Venha desenvolver o seu 

talento para louvar ao Senhor!

Prof. Yan Mattos: 9 9771-2478.
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