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PENTECOSTES (SHAVUOT)
(Atos 2.1-13)

No dia 12 de junho desse 
A n o  d a  R e f o r m a 
(2016),  celebramos 

Pentecostes. Pentecostes é uma 
das sete festas anuais de Israel. 
São chamadas de "as festas fixas 
do Senhor" ou "as festas de 
Jeová" (Levíticos 23.2). Essas 
festas eram decretos específicos 
de Deus para o Seu povo e não 
podiam ser negligenciadas. Não 
eram encontros acidentais dos 
israelitas, mas eram solenidades 
santas (Sofonias 3.18), que 
t inham lugar  deter minado 
(Salmos 74.8) e um tempo 
m a r c a d o  ( Ê xo d o  3 4 . 1 8 ) . 
Significavam que Deus estava 
m a r c a n d o  e n c o n t r o s 
inegociáveis com o Seu povo!

Pentecostes ou Festa das 
Semanas ou da Sega (Êx. 23.16) 
durava um dia e, para os cristãos, 
representa a descida do Espírito 
Santo e a formação da Igreja. É 
uma festa única que aconteceu há 
mais de dois mil anos e não tem 
repetição. Hoje nós celebramos 
aquele Pentecostes do cenáculo 
em Jerusalém.

É errado dizer, como muitos 
dizem, que esperamos um novo 
Pentecostes. Ele já aconteceu! O 
E s p í r i t o  j á  d e s c e u 
permanentemente sobre a Igreja 

e a Igreja já foi inaugurada. Não 
haverá um novo Pentecostes, mas 
um contínuo enchimento de cada 
crente com o Espírito Santo. 
Estamos todos, a Igreja de Jesus 
toda, debaixo do derramar do 
Espírito Santo. Pentecostes é um 
selo do início do ministério do 
Esp í r i t o  S an to,  do  ou t ro 
Consolador prometido por Jesus. 
(João 14.16-17).

P E N T E C O S T E S  E  A S 
FESTAS DO SENHOR

As Festas do Senhor são 
memoriais para o Seu povo; 
algumas já ocorreram, outras 
ainda ocorrerão. Elas são uma 
espécie de recurso pedagógico de 
Deus para que o Seu povo 
compreenda os Seus propósitos e 

jamais se esqueça deles. Como 
são memoriais, celebrá-las, 
portanto, além de ensinar as 
gerações e manter vivo na 
lembrança os desígnios de Deus, 
é um ato de reconhecimento e 
gratidão a Deus pelo que Ele já 
realizou e uma maneira de nutrir a 
expectativa da realização do que 
ainda não ocorreu.

A primeira festa estabelecida 
por Jeová foi a Páscoa (durava 
um dia e tipificava a morte de 
Cristo - a redenção), no dia 14 do 
primeiro mês hebreu (mês de 
Nisan). A segunda, começando 
no dia 15 de Nisan, foi a dos Pães 
Asmos (pães sem fermento, 
durava uma semana e tipificava a 
vida cristã ou a vida perfeita de 
Cristo).  A terceira foi a das 
Primícias (durava um dia - o dia 
imediato ao sábado - 16 de Nisan, 
e tipificava a ressurreição de 
Cristo). A quarta festa do 
Senhor, a da Sega  ou das 
Semanas ou do Pentecostes 
(que quer dizer quinquagésimo 
dia), celebrava-se sete semanas 
depois das Primícias, no primeiro 
dia depois da sétima semana (no 
quinquagésimo dia).

Essas quatro primeiras já 
tiveram seu cumprimento e 
podem ser aplicadas à Igreja. As 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

É pela ação do 
Espírito Santo na 
vida dos fiéis que 
fica notório que 

Deus está operando 
num determinado 

lugar.

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.
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CRESCIMENTO CELULAR MAIS PRÓXIMO DO MEU PRÓXIMO
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ENDEREÇOSENDEREÇOSENDEREÇOS Escala de Serviço: Junho

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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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
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Jessica Ludke

Maria da Penha S Giori
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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
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AniversariantesDia Telefone

Macrocélulas: 

Rede de Mocidade

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- Dos quatro aspectos relevantes de Pentecostes, listados na pastoral, em quais deles você precisa crescer?

2- O que efetivamente você fará, a partir de agora, quanto a viver a plenitude de uma vida cheia do poder de Deus e que cumpre a missão de 
alcançar os perdidos?

REFLEXÃO

outras três restantes ainda não se 
cumpriram e referem-se à nação 
de Israel: das Trombetas (o 
arrependimento de Israel, dia 01 
de Tishri - o mês sétimo), do Dia 
da Expiação (a restauração de 
Israel, dia 10 de Tishri) e dos 
Tabernáculos (a reintegração de 
Israel, dia 15 de Tishri).

ASPECTOS RELEVANTES 
D A  F E S T A  D E 
PENTECOSTES: 

1- É uma festa da unidade 
(Atos 2.1).

Estavam todos reunidos em 
oração.  Em obediência  ao 
comando do Senhor, foram para 
Jerusalém e, ali, aguardaram o 
revestimento de poder prometido 
por Jesus. Aquela igreja nascente 
foi estabelecida pela obediência 
ao Senhor, unidade e comunhão 
significativas.

2- É uma festa do povo, de toda 
a Igreja (Atos 2.5). 

Ali não havia acepção de 
pessoas. Não era uma festa das 
“elites sacerdotais”. O Espírito e 
a Igreja são para todos os que 
crerem.

3 .  É  u m a  f e s t a  d e 
perplexidades, de maravilhas 
(Atos 2.6). 

Há manifestação do poder de 
Deus, primeiro dentro da Igreja e, 

depois, fora dela. É o Espírito 
Santo operando na vida dos fiéis, 
libertando-os do medo e da 
timidez, revestindo-os de poder, 
autoridade e intrepidez para 
pregar o Evangelho. É o selo da 
capacitação divina para cumprir o 
“IDE” de Jesus.

Por certo os discípulos de 
Jesus estavam acuados e, talvez, 
com sentimento de perda ou 
abandono por não estarem mais 
com a presença física de Jesus. 
Então, conforme a promessa do 
Senhor, o Espírito Santo desce 
s o b r e  a q u e l e s  h o m e n s  e 
mulheres, enchendo-os de poder 
e autoridade. Os sinais da 
presença do Espírito na Igreja a 
fazem ser vista pelos de fora, para 
a glória do Senhor.

É pela ação do Espírito Santo 
na vida dos fiéis que fica notório 
que Deus está operando num 
determinado lugar. A partir 
daquele momento, aqueles 
discípulos nunca mais foram os 
mesmos,  pois tornaram-se 
agentes da manifestação do 
p o d e r  d e  D e u s  e  d a 
transformação da vida de muita 
gente.

4. É uma festa de colheita de 
almas (Atos 2.41).

Pe n t e c o s t e s  m a r c o u  o 
“nascimento” da Igreja e da Sua 
missão de pregar o Evangelho da 
salvação em Cristo. Naquele dia 

memoravel, após a pregação de 
Pedro, quase 3.000 pessoas 
foram alcançadas pela graça 
salvadora. Pentecostes fala de 
colhei ta  de a lmas,  fa la  da 
expansão do Reino de Deus. 
Assim deve a Igreja cumprir a sua 
missão:  debaixo do poder 
sobrenatural do Espírito Santo 
de Deus, alcançar os perdidos 
para Jesus.

Aproveite essa comemoração 
de Pentecostes para refletir a 
respeito de sua postura em 
relação ao Senhor e à Sua Igreja. 
É  t e m p o  d e  u n i d a d e ,  d e 
reintegração, do sobrenatural de 
Deus, de perdão, de misericórdia. 
É tempo de encher-se  do 
Espírito Santo, libertar-se do 
medo, timidez, comodismo e 
vergonha e cumprir o “ide” de 
Jesus. É tempo de abraçar os que 
estão dentro e buscar os que 
estão do lado de fora. É tempo de 
ser a Igreja do Senhor, que abre 
os braços para incluir a tantos 
quantos o Senhor alcançar. Ore e 
chore pelos que se desviaram; 
não esmoreça, porque Jesus não 
desistiu deles!

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:

Contato com os cristãos em outros países, a 

importação de Bíblias e a celebração pública do 

Natal são proibidos em Brunei. Igrejas anglicanas 

e católicas romanas são as únicas comunidades 

cristãs reconhecidas, e suas atividades são 

res t r i tas .  Igre jas  não reg is t radas  são 

consideradas "seitas ilegais" e monitoradas ou 

fechadas. Cristãos convertidos do islamismo têm 

de agir secretamente.

Desde 2011, a lei islâmica foi totalmente 

implementada para todos os muçulmanos a fim de 

regular assuntos civis, e agora está sendo 

estendida para cobrir infrações penais, também. 

Isso vai significar multas em caso de não 

comparecer às orações que os muçulmanos 

realizam de sexta-feira, até castigo corporal para o 

roubo e a pena de morte por adultério.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Ap. 1-2
Ap. 3-4
Ap. 5-6
Ap. 7-8

Ap. 9-10
Ap. 16-18
Ap. 19-22

Congresso de Mulheres

No próximo final de semana ( 24 e 

25/06) acontece o 1º Congresso 

Estadual de Mulheres no ES, com as 

Apóstolas Marita e Thelma, de 

Manaus.

- Local: Centro de Celebrações em 

Jardim Camburi (próximo ao 

Shopping Norte Sul).

- Horários: Sexta-feira: 19h30; 

Sábado: 9h e 18h. 

- Passaporte: 30,00.

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!

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.

Site Manancial

Acesse: www.imanancial.net

Escola de Líderes

Atenção alunos! Já começou o 

novo trimestre da Escola de Líderes.

Confira:

- Sede: Módulos 2 e 3 (adultos), e 

Módulo 2 (crianças).

- Viana: Módulo 2 (adultos).

- Jabaeté: Módulo 2 (crianças).

As aulas acontecem sempre às 

terças-feiras, às 20h.

 

Escola Avançada

Também já começou o novo 

trimestre da Escola Avançada Para 

Discipuladores. 

- Módulo: Bibliologia (Doutrina da 

Bíblia).

- Dia/Horário: terças-feiras, às 

20h.

Aulas de Canto

Os interessados devem procurar os 

professores Alessandro e Sheila: 

99261-8764, 98149-4459/99223-5462. 

Aulas para todas as idades!

Atualização de Dados

Atualize seus dados junto à 

secretaria da igreja. Ligue para 3329-

8459 ou envie um e-mail para:  

imm@imm.org.br.

 

Sal e Luz

Toda 6ª, a partir das 22h, na Sede, 

Vigília de oração do Projeto Sal e Luz. 

Participe!  

PALAVRA PROFÉTICA
2016

“Reforma: 

A Visão de Deus Para 

Curar as Geografias”

Islamismo

429 mil  

BRUNEI

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

AÇÃO SOCIAL 

Cestas básicas, 
alimentos....

Publicar SEMPRE 
no ÚLTIMO 
domingo
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