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VENCENDO OS LADRÕES DOS SONHOS, 
DA FÉ E DA ESPERANÇA (Nm 13. 25 – 14.4)

O povo de Deus havia saído do 
Egito e estava a um passo da 
terra prometida, a terra de 

Canaã. Numa incursão estratégica, 
Moisés, sob a direção de Deus, envia 12 
príncipes da nação hebréia para espiar a 
terra e trazer o relatório de suas 
observações para todo o povo. O 
motivo certamente era aquecer a fé dos 
líderes e inflamar, por meio do bom 
relatório deles, a fé do povo, acendendo 
a expectativa da conquista e, bem assim, 
testificar a veracidade da promessa de 
Deus para Israel. Afinal, eram homens 
de influência no meio do povo e suas 
palavras e testemunho posit ivo 
poderiam ser muito importantes 
naquele momento decisivo.

O fato é que eles foram, viram a 
terra e trouxeram amostras dos seus 
frutos maravilhosos, mas, mesmo 
assim, onze deles não foram capazes de 
motivar o povo a progredir no caminho 
da conquista. Por que? Porque se 
deixaram vencer pelos gigantes que 
viram na terra! Ao vê-los, foram tão 
afligidos que se declararam perdedores. 
De alguma forma, foram acometidos 
pela síndrome de gafanhotos. Na 
verdade, aqueles gigantes, mesmo sem 
notarem as suas presenças, os venceram!

Agora, uma vez vencidos, levaram 
um mau relatório para povo, plantando 
no coração da congregação um 
sentimento de impossibilidade e 
derrota. Aqueles príncipes, numa certa 
medida, foram a síntese daquele povo. 
O que vale para eles, vale para o povo 

deles. Na verdade, não foram os gigantes 
que venceram o povo, mas o povo que 
entregou a vitória e a conquista da 
promessa que Deus estava lhe dando.

NA ROTA DOS ELEITOS, UM 
GIGANTE SE LEVANTA PARA 
CAIR!

Gigante, espiritualmente falando, é 
tudo aquilo que tenta nos impedir de 
progredirmos no caminho da vitória e 
da conquista das promessas de Deus. 

São vários e podem se apresentar de 
muitas formas e maneiras, sempre como 
um obstáculo ao nosso progresso nos 
propósitos de Deus. No entanto, os 
maiores gigantes não estão do lado de 
fora, mas no interior de cada pessoa. 
Dependendo de quem somos, nossa 
alma pode estar cheia de gigantes ou 
não. Você só é derrubado pelos gigantes 
de fora quando é derrotado pelos 
gigantes de dentro.

O Senhor não permitirá que nos 
deparemos com gigantes no caminho da 
nossa conquista, a não ser para nos 
adestrar e amadurecer, através da nossa 
cura ,  l iber tação,  cresc imento e 
consolidação no caminho da vitória. 
Como cristãos, nenhum gigante se 
levantará em nossa vida a não ser para 
ser identificado e derrubado, em nome 
de Jesus. Aleluia! Creia que nenhum 
gigante tem poder para roubar a sua fé, 
os seus sonhos e a sua esperança, a não 
ser que você lhe conceda tal poder. 
Decida que todo gigante que se levantar 
na sua vida vai cair!

GIGANTES SÃO LADRÕES DA 
F É ,  D O S  S O N H O S  E  D A 
ESPERANÇA.

O objetivo dos gigantes é afastar a 
pessoa da presença do Senhor e a 
inviabilizar na conquista das Suas 
promessas. Para tal, eles se empenham 
em gerar no coração da pessoa a 
INCREDULIDADE, que por sua vez 
leva à DESISTÊNCIA. Simplesmente 
porque e les  sabem de 3 coisas 
importantes e que muitos cristãos se 
esquecem ou desconhecem: a) que o 
justo vive por fé, b) que sem fé ninguém 
consegue agradar a Deus e c) que 
tomamos posse das promessas de Deus 
pela fé.

Eles sabem que um discípulo 
debaixo de incredulidade é alguém 
pa ra l i s ado  f í s i c a ,  emoc iona l  e 
espiritualmente. No Reino de Deus, a 
incredulidade é uma base para fracasso e 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

Você só é 
derrubado pelos 
gigantes de fora 

quando é 
derrotado pelos 

gigantes de dentro.

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° 823, 27 de novembro de 2016

CRESCIMENTO CELULAR MAIS PRÓXIMO DO MEU PRÓXIMO
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ENDEREÇOSENDEREÇOSENDEREÇOS Escala de Serviço: Dezembro

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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Delair das Graças Guaitolini Costa 

Fabíola Reis Carvalho

José Carlos Comper

Perla Passos da Costa e Silva Gerbassi

Sheila Eudes Rodrigues Limao Santana da Silva

Cleomar Lopes do Rozario

Nelzimar Pinheiro Azevedo

Rafael da Silva Freitas

Anderson Kennedy Rocha

Leonara Drodosqui Nascimento

Raryane Santana Gonçalves de Almeida

Erlimar Rodrigues Freitas

Silvana Lacerda Tavares Guaitolini 

Sônia Maria Vieira de Almeida

Ana Paula Solon Ribeiro Thomé

Maria Aparecida Miranda de Lima

André de Oliveira Veronez

Carlos Roberto de Oliveira Gonçalves

Junior da Silva Cardoso

Kamilla Fiorese da Silva

Lucas Moreira da Cruz

Sara Magda Ross Leles Santos

Wilton Moreira de Souza

Andressa Lemos Gotelip Nascimento

Felipe Vieira Coelho

Maria da Conceição Alves

Rafaela Gomes Barcelos

Solange Cunha Dias

 

 

 

 

3329-5512

3322-1881

3339-7007

3340-8045

9 9223-5462

3242-1741

9 9876-9970

9 9989-3906

3326-4534

3033-9258

9 9706-9537

3359-6353

3289-3244

3319-4856

9 9937-0878

3289-5506

3045-5457

3369-8817

3396-6436

3319-1591

9 9705-6632

3289-6383

3299-9491

 

9 9893-5052

3229-2636

3034-9384

3399-7219

 

 

 

 

AniversariantesDia Telefone

Macrocélulas: 

Rede de Mocidade

“Reforma: a Visão 

de Deus Para Curar 

as Geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Você tem sido impedido de progredir no território da conquista por causa de gigantes? Quais?

2- De que forma tais gigantes estão operando em sua vida?

3- O que você efetivamente fará a partir de agora para vê-los vencidos?

REFLEXÃO

derrota; por isso, o Senhor nos deu 
espírito de ousadia. Dentre os vários 
gigantes que surgem, observando o 
texto bíblico, pelo menos três podem ser 
ident i f icados como os  g ig antes 
interiores mais terríveis:

a) MEDO:
Esse gigante interior é terrível. Sua 

principal função é levar o povo de Deus 
a fixar os seus olhos nas suas fraquezas, 
pecados, argumentos e limitações, 
c o l o c a n d o - o s  n o  l u g a r  d a s 
impossibilidades humanas. O medo 
paralisa a fé e obstrui as ações corretas de 
conquista.

Muitos não progridem no caminho 
da vitória, até pelo medo de não 
conseguirem administrar a conquista. 
Tem gente que tem medo até de ser feliz! 
O medo paralisou aqueles homens de tal 
forma que eles mesmos se tornaram 
profetas do medo, paralisando todo o 
povo. Tome posse dessa tremenda 
unção de autoridade, ousadia e coragem, 
que desatará vitórias para você, sua casa, 
suas células etc.

b) INSEGURANÇA QUANTO À 
FIDELIDADE DE DEUS:

To d a  ve z  q u e  o  g i g a n t e  d a 
insegurança quanto à fidelidade de Deus 
nos alcança, ficamos paralisados. A 
insegurança quanto à fidelidade de Deus 
é uma porta escancarada para a 
incredulidade e a desistência. Um dos 
pontos básicos para conquistarmos no 
Senhor é confiarmos na Sua fidelidade. 
A minha fé é diretamente proporcional à 
minha segurança quanto à fidelidade de 
Deus! Deus é Fiel e Ele vela pelo 
cumprimento da Sua Palavra. Josué e 

Calebe estavam cem por cento seguros 
quanto à fidelidade de Deus, por isso 
permaneceram crentes e fiéis e não 
viram os gigantes como os seus 
compatriotas viram.

Precisamos crer na total fidelidade 
de Deus, pois ainda que sejamos infiéis, 
Ele, o Senhor, permanece fiel! Não 
vamos conquistar no sobrenatural de 
Deus porque podemos alguma coisa, 
mas porque Deus pode todas as coisas e 
é fiel. Jamais conquistaremos as 
promessas de Deus pelo que somos ou 
podemos, mas pelo que Deus é e pode. 
Aleluia! Deus nos arrancará de todo 
sentimento de insegurança quanto à Sua 
Pessoa e nos batizará com fidelidade a 
Ele.

c) INFLUÊNCIA NEGATIVA DO 
PASSADO:

Os gigantes de hoje podem ser os 
“anões” do passado! As pequenas coisas 
de ontem, podem se tornar os gigantes 
de hoje. Nosso passado pode adestrar 
nossos olhos para nos vermos como 
vencedores ou como gafanhotos. Numa 
certa medida, nosso passado alimenta a 
nossa crise presente.

Muitos não conseguem encarar os 
desafios que uma conquista exige, 
porque estão paralisados por causa do 
seu passado. Tiveram um passado tão 
terrível, que sua alma se tornou uma 
terra de gigantes, terra devoradora de fé, 
sonhos e esperança. São pessoas com 
histórico de cadeias, prisões e opressões 
na alma. Foram tão oprimidos e feridos 
que não conseguem nem sonhar, 
quanto mais lutar pela conquista de um 
sonho. Tiveram um passado tão 
povoado de crises e fracassos, que, para 

onde quer que se virem, só vêm 
gigantes, isto é: impossibilidades, 
derrotas, pesadelos, esterilidade. Não 
acreditam que o Senhor os está 
chamando para um novo tempo e que 
podem, pelo poder de Deus, tomar 
posse da sua terra prometida.

Dependendo de como vivemos o 
nosso passado, poderemos nos tornar 
desistidos ou conquistadores de muito 
êxito. Hoje o Senhor nos chama para 
muito êxito.  Esse é o tempo da 
frutificação e colheita abundantes. É o 
tempo do sobrenatural de Deus. Ele nos 
arrancará da influência de um passado 
paralisante e gerador de gigantes, 
derramando sobre nós a unção que 
liberta e o óleo que pinça as feridas, 
liberando nossos olhos para vermos não 
só a promessa, mas também a conquista 
de cada território que foi prometido.

Abra  seu coração ao mover 
específico de Deus hoje. Veja-se como 
um tremendo conquistador do Senhor. 
Confesse a Ele quais são suas limitações, 
isto é: quais são os gigantes que estão 
operando na sua história. Arrependa-se 
diante do Senhor e receba do Seu 
renovo, cura e libertação. Posicione-se 
como Josué e Calebe, que viram os 
gigantes, mas não perderam sua voz 
profética e se consolidaram na verdade 
das promessas de Deus e na Sua 
fidelidade. Creia que hoje o Senhor está 
lhe dando os territórios da vida pessoal, 
conjugal, familiar, celular, profissional, 
ministerial, celular etc.

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:

Os cristãos do Níger enfrentam  diariamente 

o desafio de dar bom testemunho e de resistir 

às pressões em um  país de maioria 

muçulmana.
A violência anticristã ficou ainda mais intensa 

no Níger, após a publicação do jornal satírico 

francês, Charlie Hebdo, que colocou em 

exposição a imagem do profeta Maomé 

chorando, em janeiro do ano passado, o que 

mundo islâmico considerou ser uma 

provocação. Os protestos começaram em 

Zinder, a segunda maior cidade do Níger, e 

rapidamente se espalharam para outras 

regiões, incluindo Niamey, capital do país.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Sl 34-36
Sl 37-39
Sl 40-42
Sl 43-45
Sl 46-48
Sl 49-51
Sl 52-54

Islamismo

20,7 milhões

NÍGER

Niamey

Congresso de Família

Vem aí o IV Congresso Manancial 

para Famílias. Confira:

- Data: 08 a 11/12

- Local: Templo Manancial

- Preletores Oficiais: Ap. Arão 

Amazonas (Manaus); Ap. Aurelio Jesus 

Santos (Vila Velha).

- Inscrição antecipada para 

discípulos da Manancial: R$ 10,00 por 

família.

Fiz Arte 

Em dezembro acontece mais um 

Bazar Beneficente do projeto Fiz Arte 

Manancial

- Data: 03/12 (Sábado)

- Horário: 16h -20h

- Local: Templo Manancial

Haverá exposição e venda de peças 

de artesanato.

Será muito bom contar com sua 

presença! 

Ame Mais

No próximo domingo (04/12) 

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 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! 

Encontro com Deus

Esta semana já começam os Pós-

Encontros. Confira a agenda:

- Pós-Encontro:

Terças-feiras: 29/11 e 06/12, às 

20h, na Sede.

Domingos: 04/12 e 11/12, às 17h, 

na Sede.

- Módulo de Recepção: 13/12 

(terça-feira), às 20h, na Sede. 

- Batismo: 18/12 (domingo), às 

9h, no Templo.

Novembro Azul 

Amanhã (28/11), às 20h, no 
Templo Manancial, será ministrada 
uma palestra especial sobre câncer de 
próstata e métodos de prevenção.

- Palestrante: Dr. Fernando 
Chagas (médico urologista)

 Entrada Franca!

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

Site Manancial

Acesse: www.imanancial.net.
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