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CREIO QUE O SENHOR PODE FAZER ISSO OU NÃO?
 (Mt 9.27-29)

O ministério de Jesus não se 
ext inguiu .  Ale lu ia !  Ele 
cont inua  pe la  ação do 

Espírito Santo, através da sua Igreja, 
isto é: através de mim e de você! No que 
concerne ao Senhor, à Sua Palavra e ao 
Seu poder nada mudou, inclusive 
deveríamos experimentar muito mais 
do que Ele pessoalmente realizou 
enquanto caminhava pela Terra, como 
está em João 14.12: “Em verdade, em 
verdade vos digo que aquele que crê em mim 
fará também as obras que eu faço e outras 
maiores fará, porque eu vou para junto do 
Pai.”
Na verdade, como Igreja de Jesus, 
recebemos dEle a profecia/promessa 
de que viveríamos tempos onde o 
sobrenatural de Deus iria se manifestar 
numa medida maior do que aquela que 
houve nos dias terrenos do Senhor. 
Evidentemente isso tem acontecido 
em muitos lugares, na vida de muitas 
pessoas, mas a questão é: acontece 
aqui? Acontece comigo? Nesses 
tempos de reforma, cujo foco é nos 
ajustarmos aos propósitos eternos de 
Deus, o Senhor nos tem chamado para 
entrarmos num relacionamento tão 
profundo com Ele, de modo que 
possamos dizer: “Tudo é possível ao que 
crê!” (Mc 9.23).

TRÊS FATORES LIGADOS AO 
SOBRENATURAL DE DEUS.

Dentre vários fatores que estão 
relacionados ao sobrenatural de Deus, 
vemos que pelo menos três estão 
i n t i m a m e n t e  i n t e r l i g a d o s ,  a o 
observarmos o ministério terreno de 

Jesus e, em especial, esse texto de 
Mateus 9.27-29.

1- A SOBERANIA DE DEUS:
Só o Senhor é Deus. É um Deus de 

princípios, soberano e faz o que quer, 
com quem quer, quando quer. Ele é o 
Criador. O Alfa e o Ômega, o Princípio 
e o Fim. Sua Palavra é a Verdade e Suas 
promessas são eternas. Ele vela pelo 
cumprimento da Sua Palavra e a faz 
prosperar naquilo para que a designa 
(Isaias 55.11).

Diante das necessidades, o Senhor 
mesmo nos diz, em João 16.23: “Em 
verdade, em verdade vos digo: se pedirdes 
alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em 
meu nome”. Em João 10.19 Ele nos diz 
que veio para que tivéssemos vida e 
vida em abundância. Jesus foi-nos 
enviado pelo Pai para salvar os que 
creem, libertar os cativos e oprimidos, 
sarar os enfermos, como está em Isaias 
54.4-5.

A verdade é que, em Cristo Jesus, 

não temos só a resposta para as nossas 
perguntas e dúvidas, mas também toda 
a provisão divina para as nossas 
necessidades. Jesus é o nome que está 
sobre todo o nome. É o nome que atrai 
a glória de Deus para a Terra e 
manifesta os Seus sinais, prodígios e 
maravilhas. Deus tem promessas 
tremendas liberadas para nós e 
precisamos velar por todas elas, 
porque, a seu tempo, cada uma delas se 
cumprirá, em nome de Jesus Cristo.

2 -  U M A  N E C E S S I D A D E 
IMPORTANTE:

Há muitas  maneiras  de nos 
achegarmos ao Senhor com nossas 
petições. Muitos vão a Ele por vaidade: 
necessitam suprir as suas vaidades, 
inclusive espirituais. Pedem por pura 
vaidade, por interesses escusos, para 
aparecerem e se tornarem os ícones do 
milagre ou seja: querem ser vistos pelo 
m i l ag r e  que  r ecebe ram e  não 
propriamente como seguidores 
(discípulos) do Senhor dos milagres; 
exaltam mais o milagre de Jesus do que 
o Jesus dos milagres.

Outros vão ao Senhor para tentá-
lO. Em verdade duvidam do Senhor e 
até afirmam que o tempo dos milagres 
cessou com a morte dos primeiros 
a p ó s t o l o s .  Q u e s t i o n a m , 
principalmente, a palavra e a autoridade 
dos servos e servas de Deus que são 
usados pelo Senhor como canais do 
Seu poder. Em geral estão cheios de 
argumentos e restrições quanto à 
Palavra e à mensagem do sobrenatural 
de Deus.

Mas há os que vão ao Senhor 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

Crer que Deus 
supre necessidades 
não é tão difícil 

assim; difícil é crer 
que Ele é O 

supridor das minhas 
necessidades! 

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° 804, 17 de julho de 2016

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

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. 

João 15.16
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Edson Costa dos Anjos

Jussara Vargas Nunes

Luan Doval Raich

Matheus Santos Pereira

Angela da Luz Pereira

Daiane Falcão Marcelino

Jaime de Souza Gonçalves

Carmem Vanda de Assis Almeida Silva

Cyntia Santos Albuquerque

Sandro Luiz Moreira Demuner

Antonio Amaro Fernandes da Silva

Sandra Marcone Croce 

Ana Beatriz Ucelli Vasconcelos

Denizi Clay Almeida

Maria de Fatima Neves da Silveira

Rosangela Rosa de Oliveira Santos

José Wilson Martinuzzo

Mariza de Oliveira Farone
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AniversariantesDia Telefone

Macrocélulas: 

Pr. Candido / Marina Quirgo

“Reforma: a Visão 

de Deus Para Curar 

as Geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Você crê que há algo em sua vida que só pelo poder sobrenatural de Deus poderá ser suprido? O que é?

2- Você já teve alguma experiência com o mover sobrenatural de Deus? Compartilhe.

3- Dentre os três fatores ligados ao sobrenatural de Deus citados na pastoral, em qual deles você precisa crescer e o que efetivamente fará para 
tal?

REFLEXÃO

movidos  por  uma necess idade 
premente, algo realmente capaz de 
mobilizá-los sinceramente na direção 
do Senhor do sobrenatural, dos 
milagres, sinais e maravilhas. Não vão 
ao Senhor por vaidade ou para tentá-lO, 
mas para serem milagrosamente 
supridos por Ele. A história da Igreja de 
Jesus está repleta de relatos de homens e 
mulheres que, movidos na direção do 
Mestre por necessitarem realmente do 
sobrenatural de Deus, receberam o 
milagre como resposta de Deus para 
suas necessidades.

Enquanto não entendermos que 
nece s s i t amos  e f e t ivamente  do 
sobrenatural de Deus e não formos a 
Ele conscientes disto, não seremos 
supridos sobrenaturalmente por Ele. 
Necessidades podem preceder milagres 
de  Deus !  Não  subes t ime  sua s 
necessidades diante de Deus, porque 
Ele valoriza cada uma delas e tem prazer 
em nos abençoar, suprindo cada uma 
d e l a s  s e g u n d o  a  S u a  g r a n d e 
m i s e r i c ó r d i a .  Q u e r  s e j a m 
aparentemente grandes ou pequenas, 
passiveis de solução humana ou não, 
promovidas por fatos inusitados ou 
corriqueiros, não importa, todas elas 
podem ser supridas pelo sobrenatural 
de Deus.  Não rac ional ize  suas 
necessidades. Coloque-as sinceramente 
diante do Senhor e creia que a resposta 
virá de forma sobrenatural!

3- UMA FÉ SOBRENATURAL:
É a fé que não tem lógica nem 

explicações humanas. Sobrenatural é a 
fé que, quando entra em operação, nos 
expõe como necessitados da Graça 
divina e nos denuncia como os que 
creem na soberania e no poder 
sobrenatural de Deus. A questão não é 
se Deus pode ou não operar as 

maravilhas, mas se eu creio ou não na 
provisão sobrenatural de Deus. É a fé 
q u e  s e  m o v e  n o  c a m p o  d o 
sobrenatural, baseada na Verdade de 
Deus que é a sua Palavra, jamais nas 
circunstâncias,  possibi l idades e 
capacitação humana. A fé que atrai o 
sobrenatural de Deus não pode se 
apoiar no entendimento e no braço do 
homem; ela se apoia no braço e na 
mentalidade do Deus vivo.

Fé sobrenatural é a que atrai a glória 
do Senhor porque jamais subestima o 
poder e a vontade de Deus. Ela não é 
sobrenatural por causa do tamanho do 
problema, mas porque foge do plano 
natural e atrai o sobrenatural e a glória 
de Deus. É por causa dela que 
deixamos de hipertrofiar a crise e 
ampliamos nossa experiência com o 
sobrenatural de Deus, porque muda o 
nosso foco do problema para a solução. 
Aleluia! É a fé que aborta o medo e 
gesta a esperança de que as novidades 
de Deus virão ao nosso encontro!

Crer que Deus supre necessidades 
não é tão difícil assim; difícil é crer que 
E le  é  O supr idor  das  minhas 
necessidades! Nossa fé precisa nos tirar 
do plano genérico, superficial e nos 
introduzir no plano individual , 
profundo. Precisamos sair do campo 
das relações espirituais genéricas e 
superficiais com Deus e entrar no 
campo das relações profundas e 
p e s s o a i s  c o m  o  S e n h o r  d o 
sobrenatural. Não basta termos o 
assentimento intelectual de que Deus 
pode fazer qualquer coisa, porque essa 
dimensão de fé não atrai os milagres de 
Deus, porque não nos coloca no 
território do Seu sobrenatural. É 
preciso crer que o Senhor pode e quer 
n o s  r e s p o n d e r  e  s u p r i r 
particularmente! Não é só crer que Ele 

pode abençoar alguém, mas crer que 
Ele pode abençoar a mim! Aleluia! 
Creia que Deus pode abençoar você, 
sua família, seu ministério, seus 
negócios, suas finanças, suas células etc. 
Mesmo que a medicina possa curar ou 
não, que a ciência possa explicar ou 
não, que os agentes bancários possam 
suprir ou não, que a mentalidade 
humana possa compreender ou não, 
coloque diante do Senhor cada uma de 
suas necessidades e creia no Deus do 
impossível.

O Senhor hoje lhe pergunta: “Credes 
que eu posso fazer isso?” Você está 
p r e p a r a d o ( a )  p a r a  e n t r a r  n o 
sobrenatural de Deus? Quer realmente 
receber a resposta de Deus para sua 
vida, família, finanças, ministério, 
células etc? Quer realmente entrar no 
território dos milagres de Deus?

Então mude o foco: deixe de olhar 
para o problema agora, seja ele grande 
ou pequeno e fixe seus olhos no Senhor 
de toda a glória. Esqueça o que você já 
fez e o que deixou de fazer. Não 
procure lógica humana para entender o 
que Deus vai fazer! Simplesmente creia 
que para Deus não há impossíveis em 
todas as Suas promessas (Lc 1.37). 
Quebre, em nome de Jesus, todo 
decreto de impossibilidade, derrota ou 
fracasso que foi liberado sobre sua 
vida, família, finanças, ministério, 
liderança etc. Rejeite toda semente de 
incredulidade, desistência, medo e 
desânimo que entrou em sua vida. 
Encha-se da Verdade e das promessas 
de Deus e diga para o Senhor agora: 
Senhor, eu creio que tudo podes!

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:

Muitos cristãos que compartilham o 
evangelho são expulsos de suas aldeias e 
também ameaçados de serem presos e 
mortos

Laos é um dos cinco países restantes do 
regime comunista em todo o mundo e, como 
tal, é um regime estritamente oposto a 
qualquer influência considerada estrangeira 
ou ocidental. O país é governado pelo 
Partido Revolucionário do Povo do Laos 
desde 1975. A pressão do governo é 
fortemente sentida por todos os cidadãos, 
mas especialmente pelas minorias. Não há 
liberdade de opinião, muito menos uma 
imprensa livre capaz de destacar os casos de 
corrupção no país.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Ex. 21-24
Ex. 25-27
Ex. 28-31
Ex. 32-34
Ex. 35-37
Ex. 38-40

Lv. 1-4

Budismo

6,9 milhões

LAOS

AULA DE 
REFORÇO

Ligou:  Rosa 
Helena (discípula) 
- para a filha 
Letícia
3141-8822/ 9 997-
8822

Vientiane

Congresso Estadual M12

O Congresso Estadual da Visão 

Celular no Modelo dos 12 será nos 

dias 26 e 27 de Agosto.

Adquira seu passaporte na 

Secretaria ou com seu líder de 

macrocélula.

Valor promocional: R$ 20,00.

Livres para Vencer

Em julho acontece o Seminário 

Livres para Vencer, em substituição 

ao Reencontro. Confira:

- Data: 29 e 30 de julho.

- Local: Templo Manancial.

- Passaporte: 1kg de alimento.

Procure seu líder de macrocélula e 

se inscreva!

Rede de Adolescentes

Será no dia 22/07 (sexta-feira), às 

20h, no templo Manancial, a primeira 

reunião da Rede de Adolescentes 

Manancial.

Não fique de fora! Participe! 

Encontro com Deus

Vem aí mais uma edição do 

Encontro com Deus. 

- Mulheres: 14 a 16 de outubro.

- Homens: 25 a 27 de novembro.

Comece a se preparar. Será 

tremendo!

 

Ballet Para Adultos 

Aulas de Ballet Clássico para jovens 

e adultos, na Sede, com as professoras:

Roberta Pironi: 9 8148-1320

Suelen Cerutti: 9 9926-2334

Dízimos on-line
Banco do Brasil 

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

Reencontro Power Kids

Vem aí o Reencontro Power Kids! 

- Data: 23, 24 e 25 de Setembro

Até 07/08 - R$ 130,00. 

De 08/08 a 04/09 - R$ 150,00.

Não serão aceitas inscrições após o 

dia 04/09.

Retiro com o Papai

A Rede Power Kids está 

preparando um dia inteiro de 

atividades para celebrar o Dia dos 

Pais, com direito a piscina, futebol, 

brincadeiras, jogos e muito mais. 

- Data: 13/08 (sábado), 9h às 18h.

- Valor: R$ 10,00 (não está incluído 

o almoço. O local possui self-service, 

que estará disponível no dia).  

 - Inscrição: Pra. Janiny.

- Não terá transporte da igreja.

Vamos mudar o Brasil

 Você que pode dar aulas de 

Português, venha fazer parte deste 

projeto, oferecendo reforço escolar, 

no Caíque - Terra Vermelha.

Procure Pr. Marcelo ou Marina 

Quirgo.

Reuniões: 26, 27 e 28/07, às 20h, 

na Sede.

Contamos com você!

Vamos Mudar o Brasil!

PALAVRA PROFÉTICA

2016

“Reforma: A Visão 

de Deus Para Curar 

as Geografias”
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