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NO SENHOR, É POSSIVEL SER MAIS 
DO QUE SOU AGORA! (2 Cr 1.1-13)

Um  d o s  m a i o r e s 
adversários na rota de 
muitos cristãos não é 

Satanás, mas a acomodação. 
Muitos decidiram se aliançar com 
o ciclo vicioso da acomodação. Na 
verdade começam lutando por 
grandes ideais e sonhos, mas, 
quando os alcançam ou se cansam 
de lutar, param e se conformam 
c o m  o  q u e  a l c a n ç a r a m . 
Infelizmente tais pessoas, quando 
desistem, passaram a acreditar que 
as grandes bênçãos são somente 
para os outros. Mas pelo texto 
bíblico vemos que com Salomão 
não foi assim. Ele teve algumas 
atitudes especiais que precisamos 
aprender, quanto a progredir na 
rota e nas bênçãos e vitórias no 
Senhor.

COMO PROGFREDIR NO 
SENHOR E SER MAIS DO 
QUE EU SOU?

Vemos que Salomão fez pelo 
menos 4 coisas muito importantes 
no processo de progredir em 
Deus:

1- INCONFORMISMO:
Salomão não se conformou 

pelo fato de estar fortalecido no 
seu reino e saber que Deus era com 
ele e o estava abençoando. Ele 

convocou seus líderes e foi buscar 
a Deus porque ele queria algo 
maior. Não estava satisfeito em ser 
filho de Davi, nem em ser mais um 
rei de Israel. No seu coração ardia 
algo mais.

Quando Deus quer fazer algo 

conosco (em nós e/ou através de 
nós), uma das primeiras coisas que 
Ele faz é gerar alguma insatisfação 
em nós. O Senhor nos mostra que 
apesar do muito que Ele já fez e 
que nós já conquistamos, Ele quer 
nos fazer progredir um pouco 
mais. Ele quer que saibamos que 
ainda não realizou todo o Seu 
propósito em nossas vidas. Você já 

está satisfeito e conformado com 
tudo o que Deus tem feito? Não há 
mais o que crescer,  mudar, 
conquistar? Tudo o que Ele fez até 
agora, pode ser muito, mas ainda 
não é tudo o que Ele tem para 
você!

Temos que sair do nosso 
conformismo, largar os sucessos e 
as glórias do passado, deixar os 
medos e fracassos para trás. É 
preciso nos abrirmos para Deus no 
presente, a fim de recebermos 
dEle um grande desafio para o 
futuro! Qual é o desafio do Senhor 
para a sua vida, família, ministério, 
células? Precisamos acreditar que 
Deus tem sempre algo mais para 
nós.

Quando Moisés viu o seu povo 
oprimido disse: tenho que fazer 
algo. No início fez algo errado, mas 
no seu coração havia insatisfação. 
Neemias se viu desafiado a 
reconstruir os muros de Jerusalém. 
Sua vida está como você quer? E 
como estão sua família, seu 
ministério, suas células, nossa 
cidade? Precisamos entender que 
as coisas podem mudar, podem ser 
maiores e melhores. Nós podemos 
ser mais do que somos agora; 
podemos ser mais para a glória do 
Senhor! Aleluia!

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

Temos que sair 
do nosso 

conformismo, 
largar os sucessos 
e as glórias do 

passado, deixar os 
medos e fracassos 

para trás.

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° 825, 11 de dezembro de 2016

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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Elena Vieira Cratz

Lucia Aparecida Resende dos Santos

Marcia Gomes da Silva 

Renato de Jesus

Rita Paula de Lima

Henrique Cesar Matos

Karla Motta do Nascimento

Sinair Gusmão da Silva 

Adriana Lucia do Nascimento

Marco Antônio Santos

Suely Francisco da Silva Garcia

Daniel Rodrigues Costa

Gilbert dos Santos Mariano

Sinéia Braz Sales

Ligia de Vargas Araujo

Marlene Lorencini Comper

Thiago dos Santos Teixeira

Evamaria Furtado Leal de Oliveira Leite

Gilzimara Teixeira Quintilino Machado

Moara de Sá Menezes

Matheus de Carvalho Rossetto

Marcio Augusto Carvalho

Naiade Dias Rocha Faustino
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Macrocélulas: 

Rede de Mocidade

“Reforma: a Visão 

de Deus Para Curar 

as Geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Você está no ponto exato dos projetos de Deus em relação à sua vida, família, negócios, ministério, finanças?

2- Há alguma explicação para tal? Qual?

3- O que você efetivamente fará a partir de agora quanto a ir mais além em Cristo?

REFLEXÃO

2- BUSCAR MAIS A DEUS:
P r e c i s a m o s  c o n t i n u a r 

progredindo; há mais vitórias em 
Cristo para nós! Salomão fez o que 
todo o que quer crescer deve fazer: 
buscar mais a Deus! Por isso 
sacrificou 1000 holocaustos, isto é: 
Senhor,  estou Te buscando 
seriamente, porque creio que o 
Senhor quer fazer algo maior na 
minha vida. É tempo de dizer: 
Senhor preciso de Ti.

Se você está buscando a Deus, 
Ele não te deixará de mãos vazias. 
Intimidade com o Senhor é a 
palavra de ordem. Diga a Ele: 
Senhor, quero Te ouvir; quero 
c o n h e c ê - l O  m a i s .  Q u e r o 
experimentar o Deus das coisas 
grandes da Bíblia. Quero vê-lO agir 
em mim e através de mim!

Busque-O corretamente, ouça a 
Sua voz, obedeça-O em tudo e verá 
a Sua glória. Para sermos mais do 
que somos, precisamos pedir 
corretamente ao Senhor. Os 
grandes feitos de Deus não ficaram 
no passado – podemos desfrutá-las 
hoje! O mais interessado em que 
você seja mais do que é agora é o 
próprio Senhor, porque se você 
progredir, a Igreja dEle progredirá 
e Ele será exaltado na Terra. 
Salomão queria ser mais do que era, 
por isso buscou a Deus de todo o 
coração.

3 -  A S S U M I R  S U A 
IDENTIDADE EM CRISTO:

Outra coisa importante a 
aprender com Salomão é saber 
quem você é. Quando Salomão foi 
diante de Deus, ele foi dizendo: eu 
sei de quem sou filho, que há 
promessas para minha vida, que o 
Senhor me escolheu para ser rei 
sobre Israel. Não devemos ouvir o 
que o mundo diz: “você é de 2ª ordem, 
não tem a unção, não há promessas para 
você”.

Somos cristãos! Nascemos de 
novo! Temos o Espírito Santo! 
Somos vitoriosos em Cristo! O 
Senhor não privilegia uns poucos. 
Ele não opera só com uns poucos 
preferidos. Não! Ele também me 
ama, perdoou os meus pecados, 
enviou-me o Espírito Santo, 
também está comigo, também 
quer me usar!

Precisamos entender quem nós 
somos em Cristo. Não somos de 2ª 
classe. Nosso Pai é nada menos 
que o Rei dos reis! Aleluia! Tome a 
decisão de viver na dimensão que 
Deus quer que você viva! Viva 
como verdadeiro filho(a) de Deus! 
Se você crer nisto e viver assim, o 
inimigo terá grandes e graves 
problemas com você!

4 -  D E C I D A  FA Z E R  A S 
GRANDES COISAS QUE 
DEUS TEM PARA VOCÊ:

Como Salomão, nada peça 
ou faça para seu império 
pessoal. Salomão decidiu ser 
mais em Deus para abençoar 

seu povo (2 Cr 1.10). Por que você 
quer a unção para um ministério de 
êxito? Você quer ser grande e 
próspero para sua glória, para 
inflamar seu ego?

O caminho mais rápido para 
sermos cristãos de êxito é 
servirmos ao Senhor com o 
propósito de glorificar Seu 
nome e abençoar os outros! A 
bênção de Deus é para todos, 
porque todos têm a oportunidade 
de servir ao Senhor. Quando um 
discípulo decide buscar mais de 
Deus, para glorificar o Seu nome e 
servi-lO, servindo ao próximo, 
automaticamente a unção e a 
bênção do Senhor o alcançam.

N ã o  t e n h a  m e d o  o u 
insegurança de se disponibilizar 
para Deus realizar os Seus grandes 
feitos através de você. Enquanto 
dependermos de Deus, será 
p e r f e i t a m e n t e  p o s s i v e l 
cumprirmos os Seus propósitos 
e realizarmos o Seu chamado. 
Simplesmente “porque para Deus 
não haverá impossíveis em todas as suas 
promessas” (Lc 1.37). Como filhos e 
filhas de Deus temos o privilégio, a 
oportunidade e o desafio de 
sermos mais do somos agora.

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:

A Coreia do Norte é um exemplo claro de um 

país governado por paranoia ditatorial, onde 

todos os cidadãos têm a obrigação de 

reverenciar seus líderes. Por causa deste 

culto à família Kim, não há espaço para 

qualquer outra religião, e ninguém tem 

autorização de desafiar ou questionar isso. 

Servir a outro Deus senão aos líderes da 

dinastia Kim é visto como traição e ameaça ao 

Estado. O cristianismo não é visto apenas 

como "ópio do povo", como acontece 

normalmente em estados comunistas, ele 

também é visto como ocidental e, por isso, 

desprezível.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Sl 76-78
Sl 79-81
Sl 82-84
Sl 85-87
Sl 88-90
Sl 91-93
Sl 94-96

Ateismo/Budismo

25 milhões

COREIA DO NORTE

Pyongyang

Rede Power Kids

Atenção papais e mamães! 

No próximo Domingo (18/12), às 

19h, na Sede, teremos o encerramento 

das atividades da Rede Power Kids em 

2017.

Não deixe seu filho de fora!

Culto Profético
No último dia do ano teremos uma 

grande celebração para agradecer a 

Deus as bênçãos de 2016 e receber a 

palavra profética para 2017.

- Data: 31/12 (sábado)

- Local: Templo Manancial

- Horário: 20h

Venha começar o novo ano 

mergulhando no sobrenatural de 

Deus!

 

Escola de Verão

Em  janeiro começa a Escola de 

Líderes de Verão, para todos os que 

serão recebidos na igreja (Batismo e 

Aclamação). Confira:

- Data: 03/01 (Terça-feira).

- Horário: 20h.

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! 

Batismo e Recepção

No próximo Domingo teremos 

batismo e recepção. Confira:

- Módulo de Recepção: 13/12 

(terça-feira), às 20h, na Sede. 

- Batismo: 18/12 (domingo), às 

9h, no Templo.

- Recepção: 18/12 (Domingo). às 

19h, durante o culto da noite.

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

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.

Site Manancial

Confira notícias, mininistrações, 

vídeos e muito mais.

Acesse: www.imanancial.net.
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