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Nesse texto bíblico vemos 
m a i s  u m a  d a s  r i c a s 
e x p e r i ê n c i a s  q u e  o s 

d isc ípulos v iveram com Jesus. 
Seguramente o contexto era de 
frustração e desânimo. Pedro e seus 
sócios (Tiago e João) estavam lavando 
suas redes de pesca após uma noite 
inteira de atividades infrutíferas no 
mar. Seria mais uma manhã rotineira 
na vida deles, se não fosse pelo fato de 
nada terem pescado naquela noite. É 
evidente que, como pescadores 
e x p e r i m e n t a d o s ,  d e v e m  t e r 
conduzido aquela pescaria debaixo de 
muita habilidade e conhecimento 
profissional. No entanto, toda aquela 
capacitação não foi capaz de livrá-los 
do amargo o insucesso.

Conosco também é assim. Muitas 
vezes, colocamos em ação toda a 
nossa competência e experiência em 
determinados projetos ou desafios, 
mas acabamos por colecionar o 
insucesso. Em muitos casos, por causa 
das debilidades e fragilidades pessoais, 
rotula-se aquele insucesso como um 
tremendo fracasso, o que atrai 
desânimo, desesperança, desistência e, 
até, inadimplência em relação a outras 
áreas ou projetos.

O fato é que se não tivermos a 
ass i s tênc ia do Espír i to Santo, 
dificilmente estaremos preparados 
para administrar ta is perdas e 
insucessos. Eis a razão de muitos 
abandonarem a fé e/ou desistirem de 

buscar as promessas de Deus. Não 
p o u c a s  v e z e s ,  t a i s  p e s s o a s 
transformam-se em murmuradores e 
infamadores das promessas de Deus. 
Pessoas assim dificilmente tocarão 
no sobrenatural de Deus.

Mas com Pedro, nesse episódio, 
foi diferente. Apesar da sua realidade 

de uma péssima pescaria, ele inclinou 
seus ouvidos para o Senhor Jesus, 
e n t r a n d o  n u m  d o s  m o v e r e s 
s o b r e n a t u r a i s  m a i s  r i c o s  e 
expressivos. Na verdade, a palavra de 
Jesus para ele foi capaz de mudar a 
sua realidade de insucesso para uma 
inquestionavel e verdadeira vitória. A 
palavra de Jesus mudou a realidade de 
Pedro e de seus companheiros.

POR QUE A PALAVRA DE DEUS 
MUDA A NOSSA REALIDADE?

Porque sendo a Verdade, ela tem 
todo o poder da Verdade. A vida de 
Verdade está na Palavra de Deus. A 
Palavra do Senhor veicula todo o 
poder de Deus necessário para que ela 
se cumpra. Ela traz em si mesma tudo 
o que necessita para produzir aquilo 
para o quê Ela foi designada.

As realidades são temporais, por 
isso podem ser mudadas, alteradas. 
Elas existem, podem ser detectadas e 
até medidas, mas não são eternas. Só a 
Verdade é eterna e absoluta; nEla não 
há variação, nem dúvida, pois é santa e 
perfeita.

Decidir andar pelas circunstâncias 
e realidades é uma opção que muitos 
f a z e m ,  t o r n a n d o - s e  p e s s o a s 
circunstanciais, reféns dos relatórios e 
impressões de suas almas. Por isto, ora 
são perfeitos vencedores, ora são 
tremendos derrotados e desistidos. Só 
a Verdade aplicada pode mudar uma 
realidade adversa.

QUANDO A PALAVRA DE DEUS 
MUDA UMA REALIDADE?

Quando, independentemente das 
realidades e circunstâncias adversas à 
nossa volta, decidimos nos mover pela 
Verdade. Para vermos nossa realidade 
adversa mudada, não nos basta saber 
que a Verdade existe e que Ela é a 
Palavra de Deus. Não! É preciso que a 
Verdade revelada no contexto da 
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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 Crianças, às 9h30 e 19h.  

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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AniversariantesDia Telefone

Ministério de Recepção:

Lourenço e Vera

“Família, plano 

divino para 

reformar as 

geografias”

Base IMM - Viana: Rua C, S/N, Campo Verde, Viana  - ES

Núcleo IMM - Retiro do Congo: Est para Retiro do Congo, 19 - Retiro do Congo - Vila Velha - ES

Núcleo IMM - Jabaeté: Av. Bélgica, 68, Quadra 60 - Jabaeté - Vila Velha - ES

A PALAVRA DE DEUS TEM PODER PARA MUDAR A 
MINHA REALIDADE! (Lc 5.1-7)



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Suas realidades atuais sugerem que só por um milagre você as vencerá?

2- Você crê que a Palavra de Deus tem poder para transformar suas realidades adversas na Verdade de Deus a seu respeito?

3- Você tem uma Palavra de Deus a respeito dessas realidades?

REFLEXÃO

nossa realidade seja colocada em 
prática. Ela precisa sair do território da 
mente ou intelecto e ser aplicada ou 
enraizada no nosso coração.

A Verdade é viva, porque Ela traz a 
vida que pode mudar as nossas 
realidades, a vida do próprio Senhor. A 
Verdade é o poder de Deus liberado na 
vida dos que creem em Jesus Cristo. E 
é exatamente esse Poder que muda as 
nossas realidades adversas na mais 
perfeita expressão da Verdade. Pedro 
estava diante de uma tremenda 
encruzilhada e precisava fazer sua 
opção; ou continuava “curtindo” um 
dia de má pescaria ou tomava a direção 
da vitória. Para que a verdade, que é o 
próprio senhor, possa mudar minhas 
realidades, eu preciso de pelo menos 
duas atitudes:

1- CRER NA VERDADE:
A fé é fundamental. Sem fé na 

Verdade, jamais a Verdade poderá 
transformar minhas realidades. A base 
de toda a operação sobrenatural de 
Deus em minha vida, contexto e 
história é a fé na Verdade.

Pedro simplesmente creu que a 
palavra de Jesus era a Verdade que ele 
precisava para mudar radicalmente o 
seu dia e a sua história. No seu diálogo 
com Jesus, Pedro não se mostrou cego 
à sua realidade de insucesso e fracasso 
e foi categórico: “Mestre, havendo 
t raba lhado toda a  no i te ,  nada 
apanhamos”. No entanto, logo a 
seguir, Pedro liberou a palavra-chave 
que o introduziu no território da fé e 
do sobrenatural de Deus: “mas sob a 
tua palavra lançarei as redes”!

O “mas” de Pedro fez toda a 
diferença e mostrou a sua fé na 

Verdade. Às vezes, o nosso “mas” 
retrata a nossa incredulidade (por 
exemplo: sei que Deus pode tudo, mas 
não acho que vá operar a meu favor). 
Nossos “mas” precisam denunciar 
que há uma realidade adversa, mas que 
a Verdade tem poder para transformá-
la.

2- OBEDECER À VERDADE:
Pedro não argumentou com Jesus. 

Ele simplesmente obedeceu e pronto! 
É sempre assim que deve acontecer 
com os que querem ver realidades 
adversas sendo mudadas pelo poder 
da Verdade. Pedro não questionou 
Jesus por tê-lo mandado repetir o que 
havia feito por uma noite inteira sem 
sucesso.

Quando disse que lançaria as redes 
sob a palavra de Jesus, estava dizendo 
que abria mão do seu conhecimento 
de pescador experimentado, para se 
mover debaixo do poder realizador e 
sobrenatural da Verdade. Ao obedecer 
a Jesus, Pedro decidiu operar com os 
braços da fé e não só com os braços do 
pescador experiente. Ao obedecer a 
Jesus, Pedro também decidiu lançar ao 
mar, junto com as redes de pescador, 
as malhas da esperança naquEle que 
não pode falhar.

Obediência é ao mesmo tempo 
uma resposta e um respaldo da 
nossa fé em Jesus. A obediência 
neutraliza o poder dos argumentos, da 
desistência e da incredulidade, 
colocando-nos no território do 
sobrenatural. Sem obediência à 
Palavra do Senhor, a nossa fé fica 
esteril e nossa realidade permanece a 
mesma!

Hoje o Senhor desafia você a 

experimentar uma tremenda mudança 
pessoal, a fim de que suas realidades 
adversas sejam mudadas pelo poder 
da Verdade. Renuncie a toda e 
qualquer atitude de incredulidade. 
Peça perdão a Deus pelas vezes em 
que você aplicou o “mas” para 
denunciar a sua incredulidade quanto 
ao poder transformador que a 
Verdade possui.

Chega de se mover na Terra 
b a s e ado  na s  c i r cuns t ânc i a s  e 
realidades adversas, que tanto limitam 
a operação de Deus em sua vida, 
história e contexto. Dê um salto de fé, 
tome posse da promessa ou decreto de 
Deus a seu respeito, publique tal 
palavra em cima da sua realidade e, 
pelos braços da fé, puxe a rede da 
esperança. Lembre-se que o Deus da 
promessa é Fiel e não pode falhar.

Entenda que o Senhor que 
promete é o mesmo que traz a 
provisão para que a promessa se 
cumpra. Pois eu creio que antes de 
mandar Pedro lançar as redes ao mar, 
Ele ordenou que os peixes se 
posicionassem para esperar as redes 
de Pedro. Creia que agora mesmo, de 
forma sobrenatural, sua realidade 
pode estar sendo mudada pela 
Verdade 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 objetivo da liderança de manter o poder 

inclui o controle de todas as religiões. A 

questão do cristianismo, como regulá-lo e 

seu crescimento estão ganhando peso. Há 

rumores de que as religiões serão cada vez 

mais controladas pelo Partido Comunista. 

Isso complicaria a situação para os cristãos, 

pois colocaria toda a supervisão diretamente 

nas mãos do Partido.

Embora haja mais liberdade do que há trinta 

anos, a perseguição ainda continua, inclusive 

entre a maioria chinesa han, e o espaço está 

se estreitando, como a introdução do projeto 

de regulamentos sobre a religião e a nova lei 

das ONGs está mostrando. 

Projeto

www.projetounidade.com.br

Nm. 21-24
Nm. 25-27
Nm. 28-30
Nm. 31-33
Nm. 34-36

Dt. 1-3
Dt. 4-6

1,4 bilhão

CHINA

Pequim

Retiro de Casais

Será nos dias 22 a 24/09, em 

Guarapari, Riacho das Pedras.

- Inscrição: somente na secretaria.

- Investimento: R$ 500,00 o casal.

Vagas limitadas!

Capacitação Profissional 

Curso de capacitação profissional 

gratuíto.

- Quem pode fazer: discípulos da 

Manancial que tenham Ensino Médio 

completo, possuam computador em 

casa e gostem de matemática e 

informática

- Vagas disponíveis: 6 vagas.

Interessados enviar mensagem via 

whatsapp para Vítor Guiotti: (27) 

99701-3912

Porto Seguro 2018

Comece a se preparar para o 

Congresso de Resgate da Nação Porto 

Seguro 2018.

Caravana: 10 x R$ 70,00 (valor 

válido até dezembro de 2017 - inclui 

transporte e hospedagem com café e 

almoço). Sônia: (27) 9 9939-5022. 

Inscrição do evento: somente no 

site www.mir12.com.br. Valores 

promocionais, de acordo com a 

localização do assento.

Dízimos On-line

Banco do Brasil 

- Ag. 3195-X  / Conta: 7409-8

 CNPJ: 03719951/0001-03.

Faça o depósito e entregue o 

comprovante durante os cultos.

Jump-Sumaré 2017

Nesta semana acontece o 

Congresso Jump 2017, em Sumaré-SP.

- Data: 17 a 20/08/2017.

- Inscrição: somente no local do 

evento.

A inscrição dá direito a 

hospedagem na Estância Árvore da 

Vida com diária completa (café, 

almoço e janta).

- O que levar: roupa de cama, 

roupa de banho, ítens de higiene 

pessoal, Bíblia e caderno de anotações.

- Saída do ônibus: dia 23 (quarta-

feira), às 20h, da Sede.

Será tremendo!!!

 

Campanha do Agasalho

Exerça solidariedade. Doe 

agasalhos e cobertores para ajudar 

aqueles que precisam.

Procurar: Odair, Moara ou 

Cristiane Barbosa.

Recepção

Se você tem prazer em servir e 

recepcionar pessoas, então procure os 

irmãos  e se inscreva Lourenço e Vera

para o novo Ministério da Recepção!
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