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NOSSOS DECRETOS COMPROMETEM O NOSSO 
FUTURO!  (Pv 18.21)

É
 sabido que toda conquista 
ex te r io r  começa  com uma 
conquista interior. Quanto maior a 

conquista externa, maior deve ser a 
conquista interna. Conquistas internas 
passam pelo campo das reformas 
pessoais.  Nesse ano da reforma 
p rec i s amos  s e r  p ro fundamente 
reformados para alcançarmos um futuro 
de glória, principalmente reformando o 
nosso discurso!

Muitos querem fazer grandes 
conquistas no campo familiar, celular, 
profissional, financeiro etc, mas se 
esquecem de conquistar uma linguagem 
sadia. Querem os territórios, e até se 
empenham com estratégias e metas para 
consegui-los, mas acabam liberando nos 
céus sobre as suas cabeças os decretos de 
derrota e fracasso, não alcançando o que 
se propõem a conquistar. Planejam o 
futuro mas o inviabilizam por conta do 
d i s c u r s o  e r r a d o  n o  p r e s e n t e . 
Infel izmente,  o que dizem hoje 
compromete o dia de amanhã. 

UMA CONQUISTA SE INICIA 
Q U A N D O  U M  D E C R E T O 
PUBLICADO!

Muitos ainda não entenderam que o 
que queremos conquistar no plano físico 
precisa ser decretado no plano espiritual. 
E o pior é que a grande maioria dos que 
colhem fracassos e perdas não se dão 
conta de que estão, na realidade, sendo 
visitados pelo futuro que decretaram no 
passado!

Deus já decretou a nossa vitória. 
Quando fazemos nossos decretos aqui 
na Terra, baseados nos princípios e 
decretos de Deus, estamos devolvendo 
ao Pai a Sua Palavra e Ele nos diz que a 

sua Palavra não voltará para ele vazia, 
mas fará o que Lhe apraz e prosperará 
naquilo para que a designou (Is 55.10). O 
que Deus está nos dizendo é que Ele já 
nos deu a vitória no casamento, família, 
células, ministério, finanças etc, mas que 
ela só começa a ser uma realidade no 
plano físico quando publicamos os 
decretos de vitória sobre tais áreas. Por 
isso, ninguém será vitorioso em áreas nas 
quais se vê um derrotado, mesmo que os 
decretos de Deus sejam de vitória!

Decretos são ordens ou comandos 

emit idos por autoridades com a 
finalidade de trazer algo novo ou mudar 
o que já existe. Entretanto, essas 
mudanças e ajustes trazidos pelos 
decretos publicados podem ser para 
melhorar ou para piorar. Não se deveria 
liberar um decreto a não ser que fosse 
necessário pois, uma vez publicado, ele se 
tornará uma ordem e um comando para 
que a mudança seja alcançada.

A  conqu i s t a  de  uma  f amí l i a 
abençoada começa a se tornar uma 

realidade quando o discípulo começa a 
liberar decretos de que a sua família 
realmente é abençoada. Não espere as 
coisas melhorarem à sua volta para 
profetizar o êxito. Não espere sua família 
melhorar para dizer que ela é uma 
bênção de Deus na face da Terra. Não 
espere suas finanças melhorarem para 
dizer que você é próspero.

Crie o hábito sadio de decretar 
sempre a vitória em territórios de 
aparente ou iminente derrota. Não 
espere melhorar para decretar – decrete 
para melhorar! Um decreto pode mudar 
sua vida, seu contexto, sua história. Só as 
autoridades publicam decretos e você é 
uma autoridade espiritual que exerce 
influência em muitos níveis, por isso, 
faça os decretos certos e você ficará 
surpreso com as mudanças e vitórias.

TODO DECRETO PUBLICADO É 
RESULTADO DE UMA DECISÃO 
TOMADA!

É o Senhor quem nos dá a bênção, a 
vitória, o êxito e a conquista, mas a 
dec isão de  ser mos abençoados, 
v i t o r i o s o s ,  b e m - s u c e d i d o s  e 
conquistadores é exclusivamente nossa! 
Deus quer nos estabelecer, mas a decisão 
de sermos estabelecidos é nossa! Deus 
quer fazer de você uma bênção, mas ser 
uma bênção é decisão sua!

Quando você decidir ser um projeto 
de Deus na Terra, e não o seu projeto 
pessoal, você passará a liberar decretos 
segundo o propósito de Deus e as coisas 
começarão a mudar para melhor! Você 
precisa tomar a decisão certa a partir de 
hoje: eu sou tudo aquilo que Deus 
disse que eu sou; eu tenho tudo 
aquilo que Deus disse que eu tenho; 
eu posso tudo aquilo que Deus disse 

Célula: Você não pode ficar de fora!

Cada Discípulo um Líder      Cada Casa uma Célula

Não espere melhorar 
para decretar – 

decrete para 
melhorar! Um decreto 
pode mudar sua vida, 

seu contexto, sua 
história. 

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° 803, 10 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. 
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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 tem convicção de que é “boca de Deus” para você, sua casa e seu contexto?

2- O que falta a você para tornar-se profeta da bênção e não da maldição?

3- O que você efetivamente fará para mudar seu histórico e construir um futuro de êxito?

REFLEXÃO

que eu posso!
Por que continuar na decisão de ser 

um fracasso, de ser incapaz? Decida ser 
um sucesso nas mãos de Deus a partir de 
agora! Nunca tome uma decisão com 
base nas crises, nas circunstâncias 
adversas ou nas suas limitações, mas 
decida com base na Verdade, que é a 
Palavra de Deus. Nossa mente precisa ser 
disciplinada pela Verdade e jamais pelas 
crises, adversidades e limitações da nossa 
alma.

NOSSAS DECISÕES DEPENDEM 
DO TIPO DE MENTALIDADE 
QUE TEMOS! 

Nossa mentalidade depende dos 
nossos paradigmas. PARADIGMA é um 
modelo, um padrão; é o conjunto de 
crenças, valores e conceitos, muitas vezes 
inconscientes, que norteiam as atitudes e 
comportamentos de um indivíduo ou 
grupo social. Como estão na mente do 
homem, os paradigmas determinam a sua 
mentalidade e influem diretamente nas 
suas decisões quanto ao estilo de vida, 
relacionamentos etc.

Espiritualmente falando, se um 
decreto pode ser publicado com ou sem 
palavras, por meio das nossas atitudes e 
comportamentos, podemos dizer que a 
nossa linguagem ou decretos proféticos 
dependem dos paradigmas que estão 
dentro de cada um de nós – dependem da 
nossa mentalidade. Quando o que está 
em nós são paradigmas que glorificam o 
Pai, atraem a Sua glória e nos colocam no 
caminho da santificação, podemos dizer 
que temos a mentalidade do Reino e, em 
geral, tomaremos decisões segundo o 
coração do Pai e decretaremos os 
projetos de Deus, inclusive a nosso 
respeito. Se o discípulo tem a mente de 
vencedor, tomará as decisões certas, 
publicará a vitória e a vitória o perseguirá; 
se tiver a mente de perdedor e derrotado, 
tomará decisões erradas, publicará a 

derrota e a derrota e o fracasso o 
perseguirão. 

Prec isamos nos t ransfor mar, 
renovando a nossa mente, mudando os 
nossos paradigmas, isto é: nossos 
conceitos, crenças e valores quanto ao 
Senhor, Seu Reino, Seus propósitos e 
Seus filhos. Muitos decidiram ser tudo o 
que Deus NÃO disse que eles são. 
Formaram um conceito e uma imagem 
muito errados de si mesmos, porque 
decidiram dar crédito às mentiras que 
ouviram.

Um dos conceitos prioritários e mais 
significativos que precisamos ter é o de 
que somos espirituais e filhos de Deus. 
Em Cristo, nascemos de novo, somos 
novas criaturas espirituais. Então, o 
nosso discurso não deve ser baseado em 
decisões carnais, isto é, na alma. Um 
d i s c í p u l o  a s s i m  é  f i r m e ,  f i e l , 
comprometido e busca viver conforme 
os valores e princípios do Reino e não 
segundo suas emoções e sentimentos. 
Emoções e sentimentos podem nos 
levar a tomar decisões, inclusive boas, 
mas não necessariamente cer tas, 
comprometendo negativamente o nosso 
futuro.

Uma decisão sábia, que nos leva a 
liberar decretos de vitória, precisa estar 
baseada nos princípios eternos de Deus e 
j a m a i s  n a s  n o s s a s  e m o ç õ e s  e 
sentimentos. Isto é ter a mentalidade do 
Reino! Emoções e sentimentos estão na 
alma, isto é, na carne e o Senhor nos diz 
em Rm 8.6 que “o pendor da carne dá para a 
morte, mas o do Espírito, para a vida e paz”. 
Muitos têm decretado morte nos céus 
sobre suas cabeças, através de um 
discurso cheio de impossibilidades, 
porque tomaram decisões baseadas na 
alma (carne). Muitas vezes precisaremos 
sustentar nossos decretos ou profecias 
por algum tempo, com uma linguagem 
sadia, até que se cumpram; se não 
tivermos a mente renovada em Cristo, 

desistiremos, mudaremos o discurso e 
não alcançaremos a vitória.

TER UMA LINGUAGEM SADIA É 
SER BOCA DE DEUS NA TERRA!

Ter uma linguagem sadia é decretar a 
vida no território da morte, a vitória no 
território da derrota e o êxito no 
território do fracasso. Ter linguagem 
sadia é decretar para a sua alma que você 
pode quando ela diz que você não pode, 
que você é quando ela diz que você não é, 
que você tem quando ela diz que você 
não tem.

O discípulo da vitória e da conquista 
é aquele que não esmorece no seu 
discurso profético. É o que fala segundo 
os princípios eternos de Deus. É o que se 
recusa a liberar no mundo espiritual as 
impressões erradas que estão na sua 
alma, pelo contrário, em cima de cada 
impossibilidade ou situação adversa e 
limitante coloca sempre uma palavra de 
vitória e de conquista.  Ter uma 
linguagem sadia é ter uma palavra de 
edificação que vai abençoar seus líderes e 
l i d e r a d o s ,  i m p u l s i o n a n d o - o s  a 
prosseguir e romper nos caminhos da 
conquista e da vitória.  Ter uma 
linguagem sadia é estar sempre se 
mot ivando para  perseverar  nos 
propósitos de Deus e continuar sendo 
uma bênção, apesar das circunstâncias.

Hoje o Senhor está convocando você 
para santificar a sua linguagem, para 
apurar o seu discurso e ser profeta da 
bênção e da vitória, inclusive no campo 
pessoal. Não importa quanto de morte 
você já semeou, arrependa-se, quebre as 
legalidades que o diabo conseguiu nessas 
áreas e profetize a vitória e a bênção. 
Decida ser um profeta da bênção nessa 
geração.

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 pressão contra os cristãos, constante em 
todo o país, tende a vir principalmente da 
família e da comunidade. O governo 
g e r a l m e n t e  r e s p e i t a  a  p r o t e ç ã o 
constitucional da liberdade de religião, 
embora a sua atitude geral para com os 
cristãos e outras minorias religiosas seja 
negativa.

O islamismo radical está crescendo e se 
espalhando pelos países do Leste Africano. A 
conversão de muçulmanos a outra fé é vista 
com maus olhos. Os cristãos djibutianos são 
perseguidos por suas famílias e pela 
sociedade, todavia, o evangelho tem se 
propagado no país através da rádio e TV via 
satélite e por meio de mídias sociais.

Projeto

www.projetounidade.com.br

Gn. 47-50
Ex. 1-4
Ex. 5-7

Ex. 8-10
Ex. 11-13
Ex. 14-17
Ex. 18-20

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!

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

Sal e Luz
Toda 6ª, a partir das 22h, na Sede, 

acontece a Vigília de oração do 

Projeto Sal e Luz. Participe! 

Site Manancial
Acesse: www.imanancial.net.

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.

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.

Obs.: Não terá transporte da 

igreja.

Dízimos On-line

Entregue dízimos e ofertas on-line.

Banco do Brasil 

- Ag. 3195-X     

- Conta: 7409-8

Faça a transferência ou depósito e 

entregue cópia do comprovante no 

seu envelope de dízimos ou ofertas 

específicas.

PALAVRA PROFÉTICA

2016

“Reforma: A Visão de 

Deus Para Curar as 

Geografias”

Islamismo

900 mil

DJIBUTI

AULA DE 
REFORÇO

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

Djibuti
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