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MÃOS DESEMPERRADAS PARA UMA 
CAMINHADA DE ÊXITO! (Lc 6.6-11)

Ei s  m a i s  u m  m i l a g r e 
impressionante de Jesus. Não só 
pela manifestação sobrenatural 

do Seu poder, mas pela importância do 
fato para a vida daquele homem. Esse 
episódio, seguramente, nos remete a 
questões espirituais muito sérias. Foi um 
milagre de reforma, uma reforma 
profunda!

A grande questão aqui não está tanto 
no plano físico, no corpo do homem, mas 
no plano espir i tual ,  emocional e 
relacional. Foi uma reforma radical que o 
Messias realizou na vida daquele homem, 
mudando radicalmente o rumo da sua 
história. Naquele dia o futuro daquele 
homem foi reescrito pelas mãos do 
Messias.

As mãos, mais do que órgãos físicos 
relevantes, são figuras muito importantes 
no plano espiritual. Espiritualmente, as 
mãos falam das nossas ações, das nossas 
obras, do nosso serviço. As mãos servem 
para abençoar, para recolher as bênçãos 
materiais, para curar etc.

A tradição judaica dizia que a mão 
direita era considerada pura, só deveria 
tocar o que fosse puro; era santificadora; 
era a mão da bênção principal, como 
aquela liberada para o primogênito (vide 
Gn 48.11-20, quando Jacó colocou a mão 
direita sobre Efraim, o mais novo, e a 
esquerda sobre Manassés, que era o 
primogênito). Já a mão esquerda era 
considerada imunda, usada, por exemplo, 
para a higiene íntima, razão pela qual 
ninguém poderia comer, nem liberar a 
bênção principal com a mão esquerda.

Ter a mão direita ressequida (murcha, 
mirrada, atrofiada, aleijada, bloqueada) 
era algo drástico: falava de exclusão social 

e espiritual e deixava marcas profundas na 
alma da pessoa (frustração, vergonha, 
l imitação,  exc lusão,  insegurança , 
amargura, ressentimentos etc). Ter a mão 
direita mirrada fala de impedimento para 
conquistar e ausência de vitória. Fala de 
r e c e b e r  e  l i b e r a r  b ê n ç ã o s 
d e f o r m a d a m e n t e ,  o  q u e  e r a 
absolutamente inaceitavel. O lado direito 
aponta para o lugar de honra e autoridade. 
Aquele homem estava numa situação de 
extrema dor e limitação.

Há muitos que não conseguem 

desatar na vida pessoal,  famil iar, 
ministerial, financeira e celular por 
estarem com a “mão direita ressequida”! 
Não é porque este jam com uma 
d e f o r m i d a d e  f í s i c a .  E s t ã o  c o m 
deformidades emocionais e espirituais, 
que os fazem receber e liberar com 
deformidade! Sentindo-se rejeitados e 
excluídos, ainda que dentro da Igreja.

Mas o Grande Reformador de vidas, o 
Senhor Jesus, sempre está pronto para nos 
reformar e arrancar de cada um de nós 

todas atrofias e mirrações. Ele quer curar 
todas as “mãos direitas ressequidas” para 
levar-nos a  romper em bênçãos, 
conquistas e vitórias. Lemos em Is 59.1 
que a mão do Senhor não está encolhida 
(retraida, atrofiada, mirrada) para que não 
possa salvar, abençoar, libertar, destravar 
a Sua Igreja. O Senhor quer nos reformar 
para restaurar a ação profética em nossas 
vidas. Nesse Ano da Reforma Deus quer 
nos restaurar para fluirmos com voz 
profética e mãos produtivas. Aleluia! O 
Senhor quer nos restaurar as mãos direitas 
ressequidas ou mirradas para rompermos 
com as limitações nas ações e conquistas. 
Ele quer nos restituir a mobilidade 
espiritual e emocional necessárias para 
cumprirmos o nosso chamado enquanto 
homens e mulheres de Deus na Terra.

A MÃO DIREITA RESSEQUIDA E 
A VIDA DA PESSOA.

Precisamos entender que muito mais 
importante que a anomalia física, mão 
direita ressequida, no plano espiritual, fala 
das limitações espirituais e emocionais na 
caminhada e suas consequências, tanto na 
vida pessoal como conjugal, familiar, 
ministerial etc. Denuncia doenças, 
anomalias e traumas da alma, com mais 
ref lexos negat ivos na caminhada 
espiritual do que no plano físico. Se não 
houver uma reforma, ela é sempre 
limitadora em algum nivel de conquista. 
Fala de uma alma travada, emperrada, 
limitada, impedida de fluir no nivel que 
poderia.

O sofrimento é muito grande! 
Alguém nessas condições sofre porque 
tem grandes limitações para conquistar, 
vencer e até abençoar. Por causa do 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

Quem não decide se 
levantar do assento dos 

limitados, traumatizados 
e excluidos, quando a 
Palavra do confronto 
chega, dificilmente 

experimentará alguma 
reforma!

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° 794, 08 de maio de 2016

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

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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Alexandre Aparecido Domingos

Geremias Pereira da Silva 

Marcelo Ventura da Fonseca Neves

Raquel Azevedo Pimentel Monteiro

Milton Costa Nascimento

Alessandra de Almeida Correa

Andrea da Silva Carmelo

Barbara Pessoa da Silva Tocafundo 

Bruno Souza Ferrari

Gilcelia Gonçalves Menezes Corrêa

Glacy Kelly Fernandes Mota

Maria Amalia Freire de Farias

Victor Barbosa Pinheiro 

Alessandro Araujo Luz 

Sandra Maria Franquinott

Ana Carolina Vieira Barbosa

Maria Lucia Rangel Peyroton

Rachel de Sousa Cardoso Gratival 

Renato Moreira Fraga

Vanessa Costa Sousa de Jesus Almeida

Alex Rosa Silva

Alziele Bispo dos Santos

Haroldo de Lima

Luciana Pereira Ferreira de Oliveira

Ana Claudia Trevizani Silva

Eliane Aparecida Spagnol Werneque

João Afonso Neto

José Patrício dos Reis
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AniversariantesDia Telefone

Macrocélulas: 

Prs Marco e Polyana

Gama e Raquel

“Reforma: a Visão 

de Deus Para Curar 

as Geografias”



REUNIÃO CELULAR                                                                                      

Mensagem

Perguntas para a Reflexão Celular:

1- Você tem algum tipo de deformidade na sua alma? Quais?

2- Em que nivel elas impedem você de prosperar e conquistar na vida pessoal, familiar, celular, financeira etc?

3- O que você fará para ser liberto e curado a partir de agora?

REFLEXÃO

grande peso, opressão, insegurança e 
medo, perde a autoridade e a voz profética, 
assumindo postura de desistência, crítica, 
baixa autoestima e rebelião dentre outras. 
Nesses casos há uma grande dificuldade 
para romper os limites e ampliar a 
conquista de territórios prometidos por 
Deus.

Uma alma travada, traumatizada acaba 
bloqueando as ações espirituais na vida do 
seu possuidor! A pessoa não recebe, nem 
libera as bênçãos espirituais como deveria! 
Se estiver com a “mão direita da alma 
ressequida” não consegue consolidar o 
cônjuge nem os filhos corretamente. Se o 
lider está com a “mão direita da alma 
ressequida” não consolida seus discípulos 
como deveria. Pessoas assim, uma vez que 
recebem conforme suas deformidades, 
liberam também deformações, ainda que 
não queiram.

Mas o Senhor quer liberar as “mãos 
direitas ressequidas da alma” para que Sua 
Igreja possa entrar em níveis de conquista 
e vitórias jamais imaginados. O Senhor 
desatará o sobrenatural em sua vida, 
operando libertação em vários níveis da 
sua alma; curando suas emoções e vontade 
e transformando a sua mentalidade. Creia 
que o dia da reforma do Senhor chegou 
em sua vida. Aleluia!

JESUS, O REFORMADOR POR 
EXCELÊNCIA!

Muitos se acomodam com seus 
traumas e anomalias. Dizem que está tudo 
bem e que é normal (e até aceitavel) andar 
com limitações tão grandes na caminhada 
espiritual. Outros acham que o trauma e a 
anomalia são tão grandes que não creem 
que haja solução, acham que não vale a 
pena mexer, que é melhor se acostumarem 
ao baixo nível de conquista.

Mas o Reformador Jesus vê de forma 
diferente. O Senhor quer reverter essa 
situação e mudar esse discurso de derrota; 

Ele quer ministrar libertação e cura para a 
mão direita ressequida. Ele quer que toda 
a provisão dEle na sua direção seja pega 
pela sua mão direita liberada, sem 
deformidades, e que o que você liberar na 
direção de outros seja pela mão direita 
liberta e curada, a mão da bênção e da 
vitória! Jesus quer desatar a bênção e a 
vitória na sua vida, família, células, 
finanças etc. Para tal é preciso observar 
três coisas muito importantes que vemos 
no texto: assumir nossa condição, 
denunciar nossa limitação e obedecer.

1- ASSUMIR: 
É o levantar-se após o confronto 

divino. É o identificar-se, diante da 
Palavra do Senhor, como alguém que tem 
limitações. Jesus nunca nos confronta 
para nos derrubar, mas sempre para nos 
libertar, curar, amadurecer. Para muitos, 
a q u e l e  e r a  u m  a t o  d e  d o r  e 
incompreensão, mas para o Mestre o 
propósito era outro: aquele seria um dia 
de grande consolo!

Assumir a velha identidade de 
limitado e carente da ação sobrenatural do 
Senhor é o primeiro passo para entrarmos 
em reforma. Jesus não chamou qualquer 
um, Ele chamou alguém especificamente 
– o homem da mão direita ressequida! 
Deus quer falar com você É preciso sair 
do lugar que nos deram ou que nós 
mesmos nos posicionamos. A libertação e 
a cura chegam quando assumimos nossa 
condição limitados diante de Deus. Quem 
não decide se levantar do assento dos 
limitados, traumatizados e excluidos, 
quando a Palavra do confronto chega, 
dificilmente experimentará alguma 
reforma!

2- DENUNCIAR: 
É ir para o meio, é o ato de ficar de pé 

e se expor diante do Senhor. O segundo 
passo para a cura da mão mirrada é não se 

esconder atrás das limitações e confessá-
las como tal.

Aquele homem não teve medo de 
mostrar-se com sua mão ressequida, 
atrofiada. Seus olhos não estavam nos 
religiosos dali, mas no Senhor que lhe 
ministrava a libertação e a cura. É preciso 
permanecer firme diante do Senhor, em 
humilhação e confessando que temos 
limitações, feridas e traumas que atrofiam 
nossa mão direita da alma. Só assim 
receberemos a libertação e a cura que 
tanto precisamos.

3- OBEDECER: 
Obediência é um ato de fé. Estender a 

mão mirrada para Jesus foi um ato de 
obediência, que traduziu a fé daquele 
homem no Senhor que liberta, cura, 
reforma. Fé e obediência andam de mãos 
dadas e nos credibilizam na rota da 
reforma.

A  d e s o b e d i ê n c i a  é  s i n a l  d e 
incredulidade, por isso, na desobediência, 
ninguém é reformado por Jesus. Muitos 
não são libertos nem curados porque não 
obedecem aos comandos do Senhor para 
suas vidas! A libertação e a cura veem 
quando colocamos nossa fé em ação pela 
obediência. Aquele homem, ao estender a 
mão para Jesus, esperava receber 
exatamente aqui lo que o Senhor 
profetizou. Não seja vacilante, nem 
inconstante, nem medroso – obedeça e 
receba sua libertação hoje mesmo!

Tome uma posição de vitória agora 
mesmo. O tempo da sua reforma chegou! 
V á  a o  S e n h o r ,  c o n f e s s e  s u a s 
deformidades e receba a cura e a 
libertação, destravando-se de vez, para a 
glória do Senhor.

No amor do Senhor da reforma.

Aps Aurelio Jesus Santos e 
Susana M. Barbosa 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:

Hanói

População do País:

Capital:

Novos convertidos em algumas comunidades 

enfrentam discriminação, intimidação e 

pressão para renunciar sua fé.

O Vietnã é um dos cinco países do mundo 

ainda governado por um partido comunista.  

Conflitos, bem como as diferenças étnicas, 

religiosas e sociais, foram sufocadas pela 

ideologia comunista, mas serviram para que 

o país se abrisse um pouco mais para o 

diálogo.

Nos últimos dois anos, o governo comunista 

reforçou o controle de liberdade de 

expressão e de reunião. A censura da mídia 

também tem aumentado, especialmente na 

Internet.

Projeto

www.projetounidade.com.br

At. 19
At. 20

At. 21 - 22
At. 23-25
At. 26-28
Rm. 1-4
Rm. 5-8

Reencontro

Já está agendado nosso Reencontro 

para os dias 24, 25 e 26 de junho.

Será no Templo Manancial.

Passaporte: 1kg de alimento.

Procure seu líder de macrocélula e 

se inscreva!

Dízimos On-line

Entregue dízimos e ofertas on-line.

Banco do Brasil 

- Ag. 3195-X     

- Conta: 7409-8

Efetue a transferência ou depósito 

e traga a cópia do comprovante no 

seu envelope de dízimos ou ofertas 

específicas.

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

- Horário: de 9h às 10h15

- Contato: 9 9926-2334

Aulas de Canto

Os interessados devem procurar os 

professores Alessandro e Sheila, 

através dos telefones: 99261-8764, 

98149-4459/99223-5462. Aulas para 

todas as idades!

Encontro com Deus

No período de 20 a 22 de maio 

acontece o 1º Encontro com Deus 

Power Kids na Manancial Rio das 

Ostras.

O período de jejum será de 30/04 a 

20/05.

Será tremendo!

Congresso de Mulheres

Será nos dias 10 e 11 de junho o 1º 

Congresso Estadual de Mulheres no 

ES, com as Apóstolas Marita e 

Thelma, de Manaus.

Local: Centro de Celebrações em 

Jardim Camburi.

Passaporte: 30,00

Rede de Mulheres

Em função do 1º Congresso de 

Mulheres, agendado pelo MIR, em 

breve divulgaremos a nova data para 

o 2º Bazar da Rede de Mulheres.

Aguarde! 

Congresso M12

O Congresso 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.

PALAVRA PROFÉTICA
2016

“Reforma: A Visão de Deus 

Para Curar as Geografias”

Budismo

94,4 milhões  

VIETNÃ

Rede de Mulheres

Vem aí o 2º Bazar da Rede de Mulheres!

Será no dia 11 de junho, Sábado, de 15h às 

20h, no Templo Manancial.

Serão feitas exposição e venda de peças de 

artesanato.

Teremos, também, um momento de 

comunhão.

Será muito bom contar com sua presença! 

Participe!
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