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DEUS NÃO SE ESQUECEU DE VOCÊ!
(Is 49.13-16)

N
esses tempos de reforma, 
m u i t o s  e s t ã o  v i v e n d o 
momentos de intensa guerra 

espiritual. As crises chegam com tanta 
força que os abate e lhes dá a sensação de 
que tudo está desabando. Em seus 
corações  pesa  constantemente  a 
impre s s ão  de  que  Deus  o s  t em 
a b a n d o n a d o .  C o m o  c o n t i n u a r 
caminhando numa situação dessas? 
Parece que a derrota é inevitável e que o 
fim está próximo. A tendeência natural de 
muitos é de se auto-rotularem como: 
“ f r a c a s s a d o s ” ,  “ d e r r o t a d o s ” , 
“perdedores”.

Acontece que junto com toda reforma 
efetiva e relevante há algum tipo de crise 
(antes, durante ou depois da reforma). 
Aliás, há muita reforma que só ocorrerá a 
partir da instalação de alguma crise. Por 
isso, entendo que Deus mesmo permite 
ou promove algum tipo de crise, na vida de 
muitos, para realizar algum nivel de 
reforma em suas vidas. O fato é: quem 
entra em reforma precisa aprender a lidar 
com crises. Porém, mesmo em tempos de 
crises e reformas, os filhos de Deus não 
estão desamparados. 

A  PA L AV R A  D E  D E U S  N Ã O 
MENTE!

Apesar de tantos sent imentos 
confusos e falsas convicções em tempos 
de crises, a Palavra de Deus nos informa 
exatamente o contrário: que os filhos de 
Deus nunca estão sós, pois Deus não 
desampara e nem se esquece dos Seus 
filhos. Aleluia! O Senhor diz que ainda que 
fosse possível a mãe se esquecer do filho 
que amamenta, Ele, o Senhor, jamais se 
esqueceria dos Seus filhos. Essa é com 
certeza uma grande verdade e uma ótima 
notícia.

Apesar das impressões erradas da 

nossa alma, que estão baseadas nas nossas 
emoções, sentimentos e pensamentos 
distorcidos, o Senhor nos diz que Ele 
sempre está conosco. Mas, então, por que 
tantos cristãos nutrem em seus corações 
sentimentos de abandono de Deus e, até, 
cheg am a  b las femar  contra  Ele? 
Certamente porque lhes falta a base para 
andarem seguros em Cristo; falta-lhes a fé 
no Senhor e nas Suas promessas. 

É  P R E C I S O  N U T R I R  A  F É 
INABALAVEL NO SENHOR!

Se não estivermos apoiados na fé, que 

é o firme fundamento do cristão, 
facilmente nos afligiremos nos momentos 
de  c r i ses  e  d i f i cu ldades,  porque 
perderemos a confiança e a esperança 
no Senhor. Esses três pilares (fé, confiança 
e esperança no Senhor), que nos fazem 
romper com os laços que o inimigo lança 
contra nós, não devem estar apoiados em 
nós, mas nas soberanas verdade, fidelidade 
e vontade de Deus! Se o Senhor diz que 
não Se esquece de nós, esta verdade 
inquestionável libera para nós, os seus 
filhos, uma promessa indiscutível: Ele nos 

tem para sempre na Sua memória. Aleluia! 
Nós estamos nos pensamentos de Deus, 
ou seja, fazemos parte da Sua vida de 
forma definitiva!

Por causa das feridas e traumas não 
resolvidos, Satanás conseguiu encher a 
alma de muitos com vários tipos de lixo: 
insegurança, medo, dúvida, abandono, 
isolamento ,  impossibil idades  e 
incredulidade. Mas é chegado o tempo 
da nossa reforma, da nossa limpeza. 
Lançaremos fora todo tipo de lixo que o 
maligno jogou em nossas vidas. É tempo 
de dizermos NÃO para esse adversário 
terrível e aproveitador e dizermos SIM, 
para o Autor e Consumador da nossa fé – 
Jesus Cristo, o Senhor. Precisamos nos 
convencer de que o nosso Senhor é 
Emanuel, o Deus Conosco. Nunca se 
esqueça que só o pecado não confessado e 
nem arrependido tem o poder de nos 
separar do Senhor, mais nada!

PASSOS PARA A NOSSA VITÓRIA:
A nossa vitória nessa questão está em 

buscarmos mais a presença do Senhor e 
decidirmos por uma vida santa na 
presença dEle, andando em obediência 
aos Seus princípios e não mais segundo 
nossas  emoções ou sent imentos, 
pensamentos e vontade. Mas como 
conseguirmos tal êxito? Buscando 
reformas em três níveis:

1- TRANSFORMAÇÃO DA MENTE 
PELA PALAVRA DE DEUS – A 
VERDADE:

Só a Palavra nos limpa. Só a Palavra 
renova a nossa mente. Quanto mais a 
Palavra do Senhor ocupar os nossos 
pensamentos, mais lixo será arrancado da 
nossa mente e mais da mente de Cristo 
existirá em nós. Se não inclinarmos a 
nossa mente para a Palavra de Deus, 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

Sem perdão, os 
verdugos não cessam 
de afligir, as cadeias 
não são quebradas e 
muitas enfermidades 

não podem ser 
curadas.

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° 801, 26 de junho 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. 
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Claudia Regina de Jesus

Carlos Rogerio Paranhos Wienskoski

Edson Mendes Quirgo

Eugênia Christina Costa Nogueira

Rita de Cássia da Silva Santos

Tânia Regina Rozindo Rocha

Vinicius Pereira de Santana

Ewerton Domingos Monteiro

Jennefer Ohana de Araujo Matos

Jessica Ludke

Maria da Penha S Giori

Paulo Roberto Corradi Pironi

Christiano Talhate

Eliza Regina de Oliveira

Erica Emisaele dos Santos Goldner

Joyce Mariano Barbosa 

Lucia Helena de Carvalho Santos

Neuza Nobrega Barbosa Braga

Olentino Viana

Pablo Santos Ademan

Pra. Adriana Silva Matta de Souza

Bárbara de Paula Benha

Hevelise Gonçalves

Jó Ferreira da Silva

Maria Lucia Ribeiro dos Santos

Marllom Souza Nunes

Vitor Batista Telles Ghiotti

Adriana Pereira Azevedo

Ludmila Muller Mansk

Edmilson Matos de Almeida

Magnum Fernandes Araújo

Thalita Medeiros dos Santos

9 8800-8809

3033-2309

3062-7040

3084-7294

3033-2115

3226-6102

9 8129-3512

3062-6602

3326-9371

3239-2601

3219-0874

3229-5133

9 9973-3585

3329-5060

3244-7679

3224-3649

9 8139-7886

9 9741-6651

3317-7104

3244-0747

 (22) 9 9208-7887

3035-4232

3226-4430

9 9928-8182

9 8827-3847

3318-9517

3339-2517

9 9711-8438

3219-9325

3311-4931

3033-4386

3063-5097

 

AniversariantesDia Telefone

Macrocélulas: 

Pr. Candido / Marina Quirgo

Clea Fortes do Carmo
Leandro Barreto
Ueverli da Silva

“Reforma: a Visão 

de Deus Para Curar 

as Geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Você tem travado batalhas ferrenhas a ponto de sentir-se desamparado por Deus em algum momento?

2- Por que você se vê desamparado por Deus? Que fatos ou situações estão sinalizando isto?

3- Com base na pastoral, você está precisando dar algum dos três passos sugeridos para a vitória? 

4- O que você efetivamente fará a partir de agora para que esse quadro se reverta?

REFLEXÃO

dificilmente viveremos na dimensão da fé 
que se requer de nós como cristãos. Quem 
é raso na Palavra de Deus, é vazio na 
vida cristã!

É a Palavra que nos fortalece na fé e 
nos protege de toda a mentira do diabo. 
Jesus quer nos encher de fome e sede da 
Sua Palavra e também abrir os olhos do 
nosso entendimento, para que em nós seja 
ampliada a revelação do Deus que não nos 
desampara. Aleluia! Declare que você leva 
cativo ao Senhor todo o seu pensamento e 
rejeite todo governo do maligno na sua 
mente. 
- 2 Co 10.4-5: “Porque as armas da nossa 
milícia não são carnais, e sim poderosas em 
Deus, para destruir fortalezas, anulando 
nós sofismas e toda altivez que se levante 
contra o conhecimento de Deus, e levando 
cativo todo pensamento à obediência de 
Cristo.” 

2) QUEBRA DAS MALDIÇÕES:
Muitos vivem debaixo de decretos de 

maldição, tendo os céus sobre suas cabeças 
fechados para todo nível de bênção e 
en tend imento  sobre  a s  ques tões 
espirituais. A maldição pode chegar por 
meio de terceiros ou por meio da própria 
pessoa. Ela sempre representa um tipo de 
decreto espiritual que inibe ou proíbe que a 
pessoa prospere em uma ou várias áreas. É 
preciso que os céus sobre nossas cabeças 
estejam abertos para a bênção fluir e para 
receber as sementes de vitória.

Muitos semeiam frequentemente 
palavras de maldição sobre suas próprias 
vidas, famílias, ministérios, lideranças etc, e 
depois não entendem porque tanta derrota 
e fracasso são colhidos. Pessoas assim não 
se sentem amparadas e protegidas por 
Deus. Independente do contexto, com 
crise ou sem crise, estão sempre se 
sentindo abandonadas por Deus. Com os 
céus fechados e com tanta semente de 
de r ro t a  é  na tu ra l  que  t enham o 
entendimento fechado no que diz respeito 
às verdades espirituais. Tais maldições 
precisam ser quebradas, as sementes de 

morte e fracasso devem ser arrancadas e as 
sementes de vitória, fé e esperança devem 
ser plantadas, em nome de Jesus Cristo.

3- LIBERTAÇÃO E CURA DA 
ALMA:

Para uma vida plena em Cristo, toda 
ferida precisa ser curada e toda cadeia 
precisa ser quebrada. Uma alma enferma e 
aprisionada não consegue se expressar 
facilmente segundo a Verdade. O inimigo 
sabe que se conseguir atingir a alma de 
alguém com feridas ou prendê-la com 
cadeias emocionais e sentimentais, 
conseguirá ter essa pessoa como refém. 
Bastarão leves e sutis toques nas áreas 
atingidas daquela alma para que todo o seu 
propósito maligno se realize. Há muitas 
maneiras que o inimigo utiliza para ferir e 
aprisionar alguém: rejeição, abandono, 
desonra, perda, maledicências, abusos 
morais e sexuais.

Porém, existe uma única maneira que 
Deus usa para termos a alma liberta e 
curada das feridas e cadeias: o PERDÃO. 
Em Mt 18.32-35, nós lemos que quando 
uma pessoa não perdoa, comete pecado, 
contra o próximo e principalmente contra 
Deus, que a entrega nas mãos dos 
verdugos (torturadores). A falta de perdão 
estabelece uma legalidade espiritual a 
favor do diabo, que consegue então 
aprisionar, afligir e até enfermar a vida 
daquela pessoa. Por mais lógica e 
compreensivel que seja a explicação 
humana para se nutrir ódio, rancor, 
ressentimento e amargura em relação ao 
ofensor, só o perdão liberado traz 
libertação e cura para o ofendido.

O perdão é uma arma poderosíssima 
que o cristão tem contra o inimigo e as 
suas ações. O perdão liberta! O perdão 
cura! O perdão alegra o coração de Deus! 
Sem perdão, os verdugos não cessam de 
afligir, as cadeias não são quebradas e 
muitas enfermidades não podem ser 
curadas. Quem não perdoa está nas mãos 
dos verdugos e não adianta repreendê-los 
nem amarrá-los, porque eles estão 

operando na vida da pessoa por legalidade 
espiritual. Só o Senhor emite a contra-
ordem para a libertação depois do perdão 
liberado.

O perdão é algo tão essencial e 
profundo que muitas vezes, antes de se 
ministrar a cura física para alguém, se faz 
necessário que se ministre libertação para 
aquela pessoa, através da liberação do seu 
perdão para alguém. É que às vezes o nivel 
de cadeias é tão grande, deixando a mente 
da pessoa tão cativa por suas emoções e 
sentimentos alterados, que ela não 
consegue discernir que é pelo perdão 
liberado que a sua cura virá. Por isso, deixe 
o amor do Senhor invadir seu coração, 
libere o perdão para quem lhe feriu e 
receba as tão necessárias libertação e cura.

A partir de hoje decida ver o Senhor 
como o Deus que nunca Se esquece dos 
Seus filhos. Abra-se para entrar numa 
nova dimensão de fé, esperança e 
confiança de que Ele não é homem para 
que minta e a Sua Palavra não voltará para 
Ele vazia. Inaugure um tempo novo com o 
Senhor, onde o medo, a insegurança e a 
desistência não farão mais parte da sua 
vida.

Esse Deus, que é presente na sua vida 
e história, hoje convida você para entrar 
num tempo do Seu sobrenatural, com 
uma nova mentalidade e livre das cadeias, 
traumas, feridas e maldições. Decida 
aceitar a Verdade do Senhor como a 
Verdade da sua vida. Arranque dos seus 
lábios todo t ipo de murmuração, 
blasfêmia e maledicência e entre em níveis 
de conquistas sobrenaturais de Deus 
jamais imaginadas por você. Anime-se. O 
tempo da sua vitória chegou!

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:

O recente confl i to no país mudou 

fundamentalmente a relação entre cristãos 

e muçulmanos. O conflito já custou 

milhares de vidas em ambos os lados.

Apesar da grande riqueza natural, motins e 

uma história de golpes de Estado 

mergulharem o país na extrema pobreza. 

Como resultado de décadas de instabilidade 

política, de uma posição geográfica sem 

acesso ao mar, e de uma agricultura de 

subsistência, a República Centro-Africana 

( R C A )  é  u m  d o s  p a í s e s  m e n o s 

desenvolvidos do mundo.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Gn. 1-2
Gn. 3-5
Gn. 6-9

Gn. 10-11
Gn. 12-15
Gn. 16-19
Gn. 20-22

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.

Reencontro

Em julho acontece mais uma 

edição do Reencontro. 

- Data: 22, 23 e 24 de julho.

- Local: Templo Manancial.

- Passaporte: 1kg de alimento.

Procure seu líder de macrocélula e 

se inscreva!

Ame Mais

No próximo Domingo (03/07) 

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!

Campanha do Agasalho

Participe de mais essa ação de 

amor ao próximo! 

Doe agasalhos e cobertores para 

quem precisa. 

Local de entrega: Templo da 

Igreja Missionária Manancial.

 

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

Alargando Fronteiras

Amanhã (27/06), às 19h30, no 

Templo Manancial, acontece mais um 

discipulado Alargando Fronteiras, 

com os apóstolos Aurelio e Susana.

Aberto para toda a igreja e 

discípulos da cobertura.

Venha receber uma palavra de 

poder para a sua vida!

Reencontro Power Kids

Vem aí o Reencontro Power Kids! 

- Data: 23, 24 e 25 de Setembro

- Investimento: 

Até 07/08 - R$ 130,00. 

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

Não serão aceitas inscrições após o 

dia 04/09.

Dia dos Pais

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.

Dízimos On-line

Banco do Brasil 

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

PALAVRA PROFÉTICA

2016

“Reforma: A Visão de 

Deus Para Curar as 

Geografias”

Reencontro Power Kids

Dias 23, 24 e 25 de Setembro.

- Vagas Limitadas - 

Valores: até 07 de Agosto: 

R$130,00. De 08/08 até 04/09: 

R$150,00.

Não aceitaremos inscrição depois 

do dia 04/09.

Dia dos Pais (Retiro 

com o Papai)
13/08, a partir de 9h até 18h

Um dia super gostoso, divertido 

com a família. Piscina, campo de 

futebol, brincadeiras, jogos etc.

Local: Sítio Nandobel

Valor: 10,00

Refeição disponível no local

Inscrições com a Pastora Janiny

Cristianismo

5 milhões  

REP. CENTRO-AFRICANA

Aulas de Ballet 
Turmas abertas para aulas de Ballet Clássico para jovens e 

adultos com as professoras Roberta e Suelen, na Sede 

IMM.

Professora Roberta Pironi:

- Dias: Segundas e Quartas

- Horário: de 19h30 às 20h15

- Contato: 9 8148-1320

Professora Suelen Cerutti:

- Dia: Sábado

AÇÃO SOCIAL 

Cestas básicas, 
alimentos....

Publicar SEMPRE 
no ÚLTIMO 
domingo

AULA DE 
REFORÇO

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

Bangui
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