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A partir de Gn 1.2 vemos 
como Deus agiu para 
criar todas as coisas: “A 

terra, porém, estava sem forma e vazia; 
havia trevas sobre a face do abismo, e o 
Espírito de Deus pairava sobre as 
águas”. Havia caos, mas Deus 
tinha um projeto diferente para a 
Terra. Então Ele começou a falar 
o que queria que acontecesse e as 
coisas foram acontecendo à 
medida que Ele liberava a Sua 
Palavra de poder. Vemos assim 
que a SUBSTÂNCIA usada por 
Deus para criar todas as coisas foi 
a Sua PALAVRA.

Com isso, baseados em Hb 
11.3,  onde lemos:  “Pela f é 
entendemos que o universo foi formado 
pela palavra de Deus, de maneira que o 
visível veio a existir das coisas que não 
aparecem”, podemos perceber 
dois princípios fundamentais da 
fé cristã:

1) A Palavra de Deus produz 
exatamente o que Ela diz:  
- Quando Deus diz: “Haja luz”, a 
luz existe! “Haja cura”, a cura 
existe! Assim como Deus diz, 
assim é.

2) O reino espiritual gerou 
(formou) o reino material: 
- Pela Palavra e pelo Espírito 
Santo de Deus vemos que o 
visível veio a existir daquilo que 
não se vê. Não se vê, mas existe!  

Deus quer filhos que crêem 
c o m o  E l e  c r ê  e  q u e  s e 
disponham a agir na Terra para 
que os sonhos dEle se realizem. 
Em Gn 1.3 Deus olhou o caos, 
mas viu a ordem; então liberou a 
sua Palavra (“Disse Deus: Haja 
luz; e houve luz”) e o Seu 
Espírito fez acontecer o que 
Deus falou (profetizou). Deus 
quer uma geração que viva 

experiências de fé e que decida 
não mais viver pelo que vê, mas 
pelo que crê.

VOCÊ PRECISA VER ALÉM 
DAS CIRCUNSTÂNCIAS, 
SEGUNDO O PROPÓSITO 
DE DEUS!
 

Deus quer que você tenha no 
seu espírito uma visão dEle em 
relação a tudo o que diz respeito a 
você e à sua geografia. Quando o 
Senhor perguntou a Ezequiel se 
aqueles ossos poderiam reviver, 
estava levando o profeta a mover 
a sua fé e a ver além da realidade 
que estava diante dos seus olhos. 
Deus quer ativar nossa visão 
profética para que vejamos 
correta e claramente. Deus não 
quer que vejamos errado. Ele 
quer que vejamos a realidade, mas 
que profetizemos conforme o 
Seu coração, para que os ossos 
secos sejam vivificados e o caos 
seja transformado em beleza e 
harmonia.

Ezequiel viu a realidade, mas 
Deus o levou a profetizar como 
deveria ser e o milagre aconteceu, 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

O inimigo jamais 

paralisará alguém que 

tenha no seu espírito 

uma visão de Deus e 

na sua boca o que 

procede do coração de 

Deus.

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° 838, 19 de Março de 2017

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

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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Luiz Claudio Menezes Ferreira

Dênis Pereira Andreate

José Roberto da Silva Junior

Renato Lucas Gonçalves da Silva

Ana Maria Colombo Rocha

Rosiane Santos de Jesus

Giovanna Catarinozi Lima

José Moura Leite

Tarcísio de Moraes Souza 

Ana Dias Lopes Brito

Guilherme Charpinel Goes

Carlos Fernando Broedel Ribas

Mariza Gomes Martinez Alba

Pedro Paulo Rego Lima Junior

Thais Gomes Pimentel 

Ana Katlhen Lustosa Barcelos

Eliana Barbosa Brito da Silva

Janete Batista da Fonseca Vilanova 

Elayne Cristina Vidigal Fraga

Maiara Pinheiro da Silva

Mirelli Freitas de Souza

Rafael Luchicy Abreu Almeida

Fabiola Rizzi Nunes

Maycon Jorge Souza 

Wesley Machado e Silva

Sandra da Silva Felix
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AniversariantesDia Telefone

Macrocélulas: 

Prs. Hudson e Jaqueline

“Família, plano 

divino para 

reformar as 

geografias”

PELO PODER DA PALAVRA PROFÉTICA O MILAGRE 
ENTRARÁ NA MINHA CASA! (Ez 37.1-10)



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Há algum tipo de caos em alguma área de sua vida (pessoal, conjugal, familiar, ministerial etc)?

2- O que você tem feito para que esse caos seja debelado de sua geografia? Qual é o seu discurso nos tempos de crise?

3- O que você efetivamente fará, a partir de agora, de acordo com a pastoral, para que a paz e harmonia entrem no seu histórico?

REFLEXÃO

porque o Espírito Santo estava ali 
para operar. Sempre que Deus 
nos envia a Sua palavra, o Seu 
Espírito está presente para 
vivificá-la! Ainda que a realidade 
seja a de ossos secos, se eu tiver a 
visão de Deus, o milagre ocorrerá! 
Aleluia!

O fato é que quem sabe o que 
Deus quer  fazer,  não f ica 
aprisionado no caos, nem vive 
propagando a  der rota  e  o 
fracasso, mas levanta-se no poder 
do Espírito e profetiza a Palavra 
criativa e transformadora de Deus 
para aquela situação! Deus não Se 
paralisa falando o problema, Ele 
age falando a solução! Glórias a 
Deus! Deus tem uma palavra para 
você e esta palavra produzirá em 
sua vida exatamente o que ela diz. 
O inimigo jamais paralisará 
alguém que tenha no seu espírito 
uma visão de Deus e na sua boca o 
que procede do coração de Deus.

HOJE,  QUEM ABRE A 
BOCA PARA PROFETIZAR 
OS DECRETOS DE DEUS É 
VOCÊ!

Até criar o homem, Deus 
mesmo profetizou sobre o caos a 
S u a  v i s ã o  d e  g o v e r n o , 
restauração, ordem e harmonia, 

mas depois de criado, o homem 
passou a ser usado por Deus 
como Seu canal para profetizar a 
Sua palavra. No texto vemos que 
não foi o Senhor, mas Ezequiel 
quem profetizou os sonhos de 
Deus para os ossos secos. 
Quando profetizamos a Palavra, 
o  p r o c e s s o  d i v i n o  é 
d e s e n c a d e a d o.  D e u s  a g e 
progressivamente enquanto 
profetizamos.

Precisamos liberar as palavras 
proféticas de restauração sobre 
nossas vidas, famílias, finanças, 
células e igreja para que os 
milagres aconteçam. Nesse ano 
em que focamos a família, somos 
desafiados a liberar a palavra 
profética que sustentará o 
milagre na nossa vida, família, 
células, finanças etc. Quando isso 
acontece, nos fortalecemos, as 
visões de Deus começam a fluir 
no nosso espírito. Precisamos 
trazer à existência (profetizar) o 
que está no coração de Deus e 
não o que está na nossa alma 
(mente, emoção, vontade).

A  O P E R A Ç Ã O 
R E S TA U R A D O R A  D E 
DEUS É UM PROCESSO!

Enquanto profetizamos os 

decretos do Senhor, os barulhos 
da operação de Deus vão 
surgindo! Você está no processo; 
sua família está no processo; suas 
células estão no processo; suas 
finanças estão no processo; nossa 
igreja está no processo. Libere a 
palavra profética de restauração e 
as mudanças ocorrerão. Se há 
ossos secos na sua geografia, 
creia que Deus também lhe dará a 
unção para reverter a situação 
(você  receberá  sabedor ia , 
discernimento, graça, humildade 
etc). Quando você profetiza 
conforme a Palavra de Deus, o 
Espírito Santo fica responsável 
por incubar a Palavra e levá-la a 
frutificar. Em qualquer lugar que 
você estiver, creia que a mudança 
proposta por Deus poderá 
ocorrer. Creia! Afinal, fé é tomar 
por verdadeira a Palavra de Deus. 
Profetize! O caos se encerrará e o 
que estava morto tornará a viver, 
em nome de Jesus, para a glória 
do Senhor!

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 Vietnã continua sendo uma nação 
comunista e quando a nova liderança foi 
apresentada, no ano passado, contrariou as 
poucas esperanças que a igreja no país ainda 
tinha de algumas reformas no governo. A 
pressão nacionalista aumentou e os cristãos 
estão enfrentando uma violência ainda maior.

E m b o r a  o  c r i s t i a n i s m o  s e j a  b e m 
representado, a liderança política o vê com 
maus olhos; eles acreditam que há uma 
ligação da igreja com uma potência 
estrangeira. Por isso, no dia 18 de novembro 
de 2016, o governo adotou a nova lei de 
Crença e Religião, uma versão revisada da 
antiga lei 92 que limita fortemente a liberdade 
de culto e adoração a Deus.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Ez. 40-42
Ez. 43-45
Ez. 46-48

Dn. 1-3
Dn. 4-6
Dn. 7-9

Dn. 10-12

95,4 milhões

VIETNÃ

Hanói

Escola de Líderes

Já começou mais um trimestre da 

Escola de Líderes. Confira: 

Toda  terça-feira, às 20h, na Sede.

- Módulo 2

Participe! Invista na sua vida 

espiritual.

Escola Avançada

Também já recomeçaram as aulas 

da Escola Avançada Para 

Discipuladores. Confira: 

- Aulas: Terça-feira, às 20h, na 

Sede.

- Módulo: Doutrina do Espírito 

Santo.

Obs.: podem fazer a Escola 

Avançada todos os discípulos que já 

concluíram a Escola de Líderes.

Porto Seguro 2017

Estão abertas as inscrições para o 

Congresso Porto Seguro 2017.

- Data: 18 a 22 de Abril

- Inscrição: R$380,00 até  

14/04/2017. Somente através do site 

www.mir12.com.br

 Após 15/04 inscrição somente 

no local. valor: R$400,00

- Caravana: fale com  Sônia e 

garanta já a sua vaga! 9 9939-5022 / 

3033-5010. 

Dízimos On-line

Entregue dízimos e ofertas on-line. 

É fácil e seguro.

Banco do Brasil 

- Ag. 3195-X     

- Conta: 7409-8

Entregue o comprovante no culto.

Jump-Sumaré 2017

Já estão abertas as inscrições para o 

Congresso Jump 2017, em Sumaré-SP.

- Data: 17 a 20/08/2017

- Inscrição: prorrogado o período 

de inscrições promocionais até 30/04. 

Valor: R$480,00. Somente através do 

site www.mir12.com.br 

A inscrição dá direito a 

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).

Vamos Mudar o Brasil

Precisamos de voluntários para 

alfabetizar alunos em Jabaeté.

- Formação: Pedagogia ou aluno 

de pedagogia e licenciaturas.

- Horário: turno vespertino ou 

matutino.

- Contatos: Marina Quirgo, Betina 

ou Pr. Marcelo.

Aula de Bateria

Aulas de Bateria para todas as 

idades. 

Prof. Yan Mattos: 9 9771-2478.
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