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Texto básico: Números 17:1-10
Esta tremenda experiência aconteceu depois de Moisés e Arão viverem outra muito forte, a rebelião
de Coré, Datã e Abirão.
Cap 16:2 diz que: Levantaram-se perante Moisés com duzentos e cinquenta homens, dos filhos
de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome.
Não eram qualquer pessoa ou discípulo, eram príncipes e varões de renome, bem posicionados na
sociedade israelense da época.
Estas pessoas se levantaram contra homens simples que tinham apenas uma vara seca de
amendoeira na mão. A vara era agora seu instrumento de trabalho. Moisés pegou em uma a primeira vez
quando foi trabalhar com seu sogro apascentando suas ovelhas. Com ela ajuntava rebanho, com ela conduzia
as ovelhas, com ela as protegia, com ela as trazia para perto. Como pode uma simples vara seca ter tantas
utilidades? Antes de vir para as mãos de Moisés, era apenas uma vara seca. Deus estava preparando aquele
homem para conhecer coisas extraordinárias, com essa vara seca.
Foi com ela que, na segunda fase da vida de Moises, (onde ele não mais apascentava animais, mais
pessoas), que ele viu o poder dessa vara. Quero lhe dizer que somos essa vara seca, que não tínhamos
serventia nenhuma, nem para produzir frutos, mais na mão de Deus tivemos nosso primeiro enfrentamento
com a serpente que tenta se opor ao nosso caminho. Mas Deus nos dá o poder para devorar todas que nele
aparece, aleluia.
O mais importante nisso tudo é que: Para Frutificar, precisamos estar ligados a Deus. A vara estava
na mão de Moisés: precisamos estar ligados na mão do Senhor “permanecei em mim, e eu permanecerei
em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem
vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.” (João 15:4 RA)
Conforme o texto acima é impossível frutificar se a vara não estiver ligada na terra. Espiritualmente
também é assim. Deus quis mostrar ao povo dos dias de Moisés que a vara de Arão só pôde florescer porque
ela estava ligada à vontade e ao plano soberano do Senhor.
Como uma vara podia florescer e dar frutos sem estar plantada na terra? O milagre veio confirmar
que a escolha do ministério sacerdotal não foi meramente humana e sim divina. Para frutificar em qualquer
área da vida precisamos estar ligados aos planos e aos propósitos divinos. Não podemos ter a expectativa de
prosperar, biblicamente falando, se não estivermos dentro dos princípios que Ele estabeleceu para nós.
O sucesso de Moisés trouxe muitos problemas de relacionamentos com a liderança que ele mesmo
levantou. Ciúmes, opressão, ganância, disputas, confusões internas e em todas essas situações precisou da
intervenção de Deus para mantê-lo na posição mostrando claramente qual era a escolha de Deus.
Precisamos ter muito cuidado com o nosso sucesso e com o sucesso de nossos líderes e irmãos, para
que isso não desperte aspirações erradas, desejos errados quanto a nossa escolha e chamado.
Moisés cuidava bem do povo que saiu do Egito, no entanto sempre encontrava murmurações,
rebeliões algumas vezes, desistência. Enquanto formos gente vamos conviver com isso, porque temos alma e
nem todos tem habilidades para lidar com essas emoções. Os sentimentos nos levam a ter motivações
equivocadas gerando inimizades, quebrando alianças e até morte espiritual por fazer escolhas equivocadas.
Nessa história, Deus queria mostrar qual era a tribo que estava apta para o sacerdócio. Cada líder
das suas tribos pegou uma vara e as colocou de frente para a tenda do testemunho, e entre as 12 varas estava
a de Arão escrita o nome de Levi. No dia seguinte a vara de Arão floresceu. Isso já é maravilhoso. A verdade
é que esta vara se transformou em um candelabro, vamos notar que os mesmos elementos que estavam no
candelabro estavam na vara florescida de Arão. Êxodo 37:17-23
O candelabro tinha flores, tinha amêndoas e tinha as maçãs que era símbolo de renovo. Façamos
agora um comparativo com a vara de Arão que floresceu. Os mesmos elementos estavam na vara. Continha o
renovo (maçãs), estava florida e tinha amêndoas como o candelabro. A vara era a haste central, e três galhos
cresceu para cada lado assim como no candelabro.
Três galhos crescem para o oriente e três galhos crescem para o oriente, mostrando dessa forma que
o conteúdo do evangelho é igual para o ocidente e oriente. Note que as ramificações saem da haste central,
isso é muito profundo, pois a vara representa a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, dela sai todos os galhos
do evangelho.
Era a tribo de Levi que carregava a arca, esta tribo representa a igreja, e a arca tipifica Cristo. Isto
significa que Deus precisava florescer a vara de Arão que levava o nome de Levi, pois dela nasceria à igreja,
um dos seus galhos, e por intermédio da igreja o evangelho será levado de forma igual ao oriente e ocidente.
Em cada galho tinha três gomos de amêndoas, isto mostra que os frutos do Pai, do Filho e do Espírito Santo
estaria em cada haste.
Sobre cada haste tinha sete lâmpadas que representa as 7 unções do Espírito Santo sobre a igreja.
Isaías 11:2
Tudo começou em uma vara seca e desacreditada, alvo de murmurações, mas, quando Deus
transformou esta vara em candelabro, deu renovos, deu flores e frutos.

Apa. Dayse Costa
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AGENDA DA SEMANA

RENOVADA EM AÇÃO

Segunda-Feira – 08/04

TERINAMENTO

5h - Culto da Madrugada.
Dia da Família.
19:30h – Treinamento:
Recepção,Logística,Intercessão

Terça-Feira – 09/04
5h - Culto da Madrugada.
18:30h – Reunião de 12

19:30h – Treinamento:
Recepção,Logística, Intercessão

Quarta-Feira – 10/04

1 - Culto da Madrugada.
5h

ERRADICAÇÃO DA POBREZA

08 e 09 DE ABRIL

Teremos um treinamento nos dias 08 e
09/04, às 19:30h, na Sede da Igreja com
os irmãos que fazem parte da Recepção,
Logística e Intercessão.
Com o intuito de oferecermos o melhor ao
Senhor e servir com excelência aos
irmãos, é fundamental que os irmãos (ãs)
compareçam ao treinamento.

19h – Rede da Família.

Quinta-Feira – 11/04
5h - Culto da Madrugada.
19h – Células nos lares

Estamos firmes no propósito de
transformar nossa geografia, não
somente em oração, mas também com
ação.
O Projeto de Erradicação da Pobreza
é uma estratégia para provocar essa
mudança.
Convocamos a Igreja para se unir e
trazer um item da cesta básica (entregar
na Secretaria da Igreja) e também nos
ajudar a entregar, levando alimento físico
e também espiritual à população carente
da nossa cidade.

Sexta-Feira – 12/04

Sábado – 13/04
19:30h – Rede JUMP – Peça:
Irreversível

PORTO SEGURO

IRREVERSÍVEL

5h - Culto da Madrugada.

18 A 22 DE ABRIL

13 DE ABRIL

O Congresso de Resgate da Nação
Se você tivesse a oportunidade de completa
O Antigo20
Testamento
anos, com o
foitema:
escrito
“Ouse
em
conversar com o seu tempo presente, Sonhar”.
hebraico, com exceção de algumas
rever seu passado e conhecer um pouco passagens em Esdras, Jeremias e
do seu futuro, o que eles teriam para te Daniel ISRAEL
que foram
escritas
em
– SUCOT
2019
dizer?
aramaico.
ISRAEL VIP – 08 A 18 DE OUTUBRO

Domingo – 14/04

U$ 3.360 – Voando LUFTHANSA

Testamento
escrito em
Este é o questionamento da peça teatral O Novo São
Paulo/ Frankfurt/foi
Telaviv/
Frankfurt/
São
Paulo
“Irreversível” que será apresentada no grego.
8h – Escola de Líderes Intensiva
Rio de Janeiro/ Frankfurt/ Telaviv/
próximo
sábado,
às
19:30h.
Frankfurt/ Rio de
O
Codex
Vaticanus
é Janeiro
provavelmente
8h30 – Escola Bíblica Dominical.

10h – Rede de Crianças.
11h – Rede de Adolescentes.

Toda a igreja está convidada a participar.

oISRAEL/PARIS
mais antigo exemplar
da OUTUBRO
Bíblia em
– 08 A 20 DE
forma completa.
U$ 3.690 – Voando KLM / AIRFRANCE
São Paulo/ Amsterdam/ Telaviv/
Paris/ São Paulo

CULTO DE CELEBRAÇÃO

Pacotes não inclui: Festa ICEJ Internacional /
Conferência Tngroup, Extras em hotéis

8h – Melhor Culto
10h –No Templo
18h – No Templo e nas
Bases Setoriais

ESCALAS

//

LOGÍSTICA

Quarta-Feira (10/04):
Pr. Reginaldo Moura, Apa. Dayse Costa,
Perpetua Braga
Sábado (13/04):
Ricardo Melo, Pra. Irismar Melo
Domingo (14/04):
Manhã: Francisco Elias, Ene Campos
Noite: Prs. Matheus e Dayanne Rocha,
Ivanilton

JEJUM E ORAÇÃO
Alvos: Células,Gerações,Igreja,Liderança,
Conquista da Cidade, Fundação Afif Arão.
2ª - Pr. Valdo, Marlúcia, Pra. Ana Cunha,
Ladi e Suiane.
3ª - Prs. Nelson e Aurenir, Fabrícia e
Charles, Reyson e Ana Paula.
4ª - Ricardo e Pra. Irismar, Kássio e Dani,
Prs. Mattheus e Dayanne.
5ª - Pr. Reginaldo, Claudy e Sâmia.
6ª - Apóstola, Perpétua, Ivan, Elias e Ene.

