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Por que outro Manual?

 Boa pergunta. Isto está em meu coração para amadurecer o Corpo de Cristo. 
IDE.PREGAI.CURAI. ajudará cristãos amadurecer. A tarefa de todo cristão é 
tornar os não cristãos em cristãos,  demonstrando quem Jesus verdadeiramente é. 
Geralmente pessoas querem aceitar esta tarefa, quando o Reino vem. Neste Manual 
nós olharemos dentro do ministério do Sobrenatural, maturidade espiritual e do 
ministério prático & tático que é focado em revelar Cristo para o mundo. Um 
coração transformado leva à uma mente renovada, e uma mente renovada pode levar 
à um mundo transformado se nós apenas obedecêssemos Jesus de forma consistente 
e cooperativa.
 
 O homem do tempo e do poder está acabado; o ministério de Jesus pertence 
aos santos não aos poucos “ selecionados-segmentados”. Em outras palavras, “ O  
Super homem” no ministério é um  odre velho, e Deus não derramará vinho novo 
sobre isso. Este manual foi escrito para você com o intuito de que você tenha algo 
tangível que encorajasse você a continuar a obra de Jesus. O evangelho tem sido 
confiado a você; o governo de Jesus está em seus ombros porque você é corpo dele. 
Faz parte de tudo que Deus está fazendo. Seu passado não desqualifica você. Então 
coloque sua mão no arado e nunca olhe para trás.





Os 7 Princípios Fundamentais 
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Os 7 Princípios Fundamentais 

1.

 Princípios fundamentais são necessários se você não quer se comprometer 
com a verdade da Palavra de Deus ou quem Ele tem te chamado pra ser como 
pessoa, igreja, ministério. Sinceramente, existem momentos quem eu falho com meus 
princípios, então não sou perfeito. No entanto, eu estou esquecendo estas coisas que 
ficam para trás e prossigo com Jesus. Lembrem-se amigos, devemos deixar o passado 
para trás se nós queremos viver adequadamente no presente e estar  onde deveremos 
estar no futuro. Ministério é conhecer Deus e servir o próximo. Se nós estamos indo 
fazer isto de forma efectiva, devemos viver no presente momento, não no passado 
ou futuro Você não tem que temer o futuro ou ser escravo do passado. Foi para a 
nossa liberdade que Cristo nos libertou, então permaneça no caminho e foque no 
Agora. Olhe para o que o Senhor está fazendo em sua vida. A medida que vivemos 
de maneira cuidadosa e gratos no Agora, nós nos posicionamos para os bons planos 
futuros que Deus tem para nós. Lembra dos nossos valores de falar quem nós somos 
e o que estamos dispostos a pagar para seguir e obedecer Jesus. Lembra-se que Jesus 
vale muito a pena!
   

Os 7 Princípios Fundamentais Que Vemos Jesus Ministérios

       Conhecer Jesus Cristo e ser conhecido Dele. Nosso desejo é nos deleitar no 
        Senhor e ser seu deleite diário. A primeira das prioridades é ser amado por 
Deus e amar a Deus. Sentar diante dos pés de Jesus é uma posição do coração. 
Quando seu coração está apropriadamente posicionado, você terá ouvidos para ouvir 
a Palavra Dele e naturalmente seu coração queimará. Quando seu coração queima, 
sua boca naturalmente abre a medida que Deus quer. Nós aprendemos esta lição do 
Profeta Jeremias quando ele diz: “Sua Palavra era como fogo em meus ossos”. Então, 
você tem algo digno de se ouvir que edifica seu espírito e Jesus é magnificado. Este 
ministério acredita que o desejo do Pai é magnificar Jesus em nossa visão e em nossas 
afeições mais profundas por Ele e nossa devoção a Ele. A medida que isso acontece, 
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nós naturalmente o representamos primorosamente. Ao passo que temos óleo em 
nossas lâmpadas, naturalmente iluminamos; ou deveria dizer, sobrenaturalmente 
iluminamos o mundo.

        Mudança longa vem pela mudança de vida, uma vida por vez. Quando Jesus 
       ensinou em Mateus 5:7 e em Lucas 6 Ele veio trazer um novo “Caminho” de 
vida para a Terra, a vida Dele. Jesus não veio apenas para nos dar Verdade suficiente 
para os outros pensarem que nós não estávamos enganados. Ter boa doutrina e uma 
declaração sólida de Fé em um site legal não é o suficiente. Ter a Verdade e não 
fazer nada com ela é um ótimo caminho para construir sua casa na areia e ludibriar 
você mesmo por ser um ouvinte da Palavra e não um executor. Isto é frequente em 
uma  sociedade que se baseia muito no conhecimento e não muito no estilo de vida, 
caráter e boas obras que refletem biblicamente Fé em Cristo Jesus.

          Nós existimos para criar uma fome sobrenatural pelo Filho de Deus, em Sua 
               Igreja, para que então a Noiva se prepare.  Quanto a um ministério, acreditamos 
que Cristãos podem evitar problemas na vida deles, em igrejas e em suas famílias 
quando coloca Jesus em primeiro lugar. Quando colocamos Jesus em primeiro lugar 
em todas as áreas da nossa vida, teremos provações e perseguições, o que é bem 
diferente de problemas. Jesus não tinha problemas mas, muita perseguição. Para que 
essa fome que esperamos seja liberada e seja vivenciada para que a Igreja retorne 
para o seu primeiro amor. Acreditamos que o faminto e o sedento é a chave para 
ser preenchida. Se ficarmos famintos e sedentos, viveremos vidas que transbordam 
Cristo e dão esperança a um perdido e á um mundo que está morrendo.

        Jesus é a mensagem. Nós pregamos Jesus e sua crucificação. Este ministério 
         acredita que Jesus deve ser a Mensagem. Se a mensagem for pura e o vaso puro 
os resultados serão certos.

2.

3.

4.
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Os 7 Princípios Fundamentais 

6.

        Acreditamos que os atributos de Deus devem ser visíveis em nossas vidas ser  
        ealmente estamos escondidos em Cristo. Compaixão movia Jesus para
alimentar, ensinar e curar as pessoas. Misericórdia que saía de Jesus foi exemplificada 
e demonstrada quando ele abriu os olhos de quatro cegos.  A graça de Deus olhou 
para Simão, o Cireneu, ajudando Jesus a carregar a cruz na qual ele morreria por nós.
Falando na Verdade em Amor é igual a olhar para Estevão pregando uma mensagem 
convicta em um ardente confronto e se dispondo a sangrar pelos que o ouviam 
enquanto ele pregava. Graça sendo liberada no tempo da necessidade quando Estevão 
viu Jesus em pé a destra de Deus enquanto ele era apedrejado. O Amor tem uma 
linguagem chamada Verdade e uma cronometragem chamada Paciência, com um 
caminho de vida chamado Longo Sofrimento. Amor não é rude mesmo quando ele 
está certo. Amor é como um Cordeiro imaculado na eternidade, feridas produtivas 
que são eternas para os nossos corpos temporários, Cura ilustra perdão e Deus é 
muito sério a respeito da reconciliação e restauração. A Paz é como repreender uma 
tempestade que ameaça aqueles a quem Deus ama. Alegria nos fortalece para sermos 
traído e perdoar. Alegria nos dá força pra sermos crucificados e vivermos uma vida 
ressurreta, mesmo em tempos de sofrimento.

        Nós avaliamos relacionamentos duradouros que possuem comunicações 
        saudáveis e compromisso com Jesus, o Evangelho e um ao outro. Acreditamos 
que Cristãos deveriam ter relacionamentos duradouros. Nossos amigos não deveriam 
mudar como o clima. É mais comum ver pessoas no mundo ter relacionamentos 
duradouros com amigos e negócios na vida do que ver Cristãos terem relacionamentos 
duradouros, parcerias ministeriais. Isso pode ser encontrado na mesma percentagem 
de Cristãos se divorciando ou vivendo como se tivessem. Também é difícil dizer ao 
mundo que um casamento gay não vem de Deus quando metade dos Cristãos estão 
se divorciando. Esta é uma doença que o Corpo de Cristo tem que estar vacinado 
contra. Nós desejamos fazer relacionamentos duradouros, crescer em comunicação e 
fortalecer nosso compromisso. Jesus é glorificado a medida que o Corpo de Cristo é 

5.
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unificado, edificado pelos relacionamentos saudáveis e duradouros que são centrados 
em Cristo e seus propósitos na Terra.(Sim, eu sou 100% contra o casamento gay.)

         Honra é algo grande para o Reino. Muita destruição tem acontecido quando 
         as coisas são ditas sobre pessoas e não para pessoas. Fofoca infelizmente é mais 
natural para as pessoas que cresceram na igreja. (Mas isso é um assunto para outro 
momento.) Este ministério não tem interesse ou desejo de fazer parte deste tipo de 
comportamento. Quanto ministério, acreditamos na correção a medida que a Bíblia 
ensina, com a motivação da reconciliação como vanguarda. Honra para Deus e sua 
Palavra é a nossa primeira prioridade, e nossa segunda prioridade é honrar todos 
os homens como Apóstolo Pedro disse. Honrar é apenas uma teoria até que você 
honre pessoas que não tem honrado você. Um bom amigo meu, Abner Suarez, disse 
isto: “Submissão é apenas uma teoria até alguém falar pra você ficar quieto e sentar”. 
É crucial honrar aqueles que não nos honram. Tendo dito isto, que Deus tenha 
misericórdia de mim, um pecador.

 Estes 7 Princípios ajudarão você a formar seu próprio princípio de valores. 
Independente de você saber ou não se você tem valores. Geralmente alguém diz: “Eu 
nunca faria isso ou, nós devemos fazer isso”. O que você está ouvindo de fato são 
os princípios de alguém ou talvez as convicções deles. Princípios de valores definem 
quem você é e o que você irá fazer. Convicções molda quem você não é e o que você 
não irá fazer, ou o que você tem feito que é contrário aquilo que você foi chamado 
para ser em Cristo. A meta é fazer discípulos não zumbis. Discípulos são filhos 
e filhas disciplinados, são aqueles que seguem Jesus mesmo que isso custe a eles. 
A maneira como pensamos e vivemos tem que ser moldado pela Palavra de Deus 
especialmente se clamarmos ser cheios do Espírito e liderados pelo Espírito.

7.



Bases Ministerial

                                                           

 





21

Bases Ministerial

AMOR
                  
 João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho 
Unigênito, para que todo aquele que Nele cresse não perecesse mas tivesse a vida Eterna.” 
O Pai amou tanto o mundo que deu Jesus. Uma das simples e puras expressões 
de amor é dar. Jesus amou tanto o Pai que ele foi para a Cruz e submeteu-se à 
vontade do Pai e se deu para que ele pudesse nos redimir à Deus. Amor tem diversas 
expressões, algumas mais comuns são as de dar e de compaixão. O Amor é paciente, 
o que significa que leva tempo para essa expressão de amor ser puro e maduro. Um 
ministério apostólico verdadeiro não é apenas sinais e maravilhas, isto de fato inclui 
paciência. 2 Coríntios 12:12 declara “As marcas de um Apóstolo –sinais, maravilhas e 
milagres- foram demonstradas entre vocês com grande perseverança em sinais , maravilhas 
e em  obras poderosas.” Sobre realidade de obras poderosas estão relacionado ao amor, 
as vezes dentro de um contexto de grande paciência. Se, alguma vez você orar: 
“Jesus ensina-me a amar as pessoas”, em pouco tempo você estará em uma situação 
onde você terá ou que perdoar alguém ou ser paciente com ele ou ela, pergunte 
me como eu sei. Gálatas 5:22-23 diz “Mas s frutos do Espírito é Amor, Alegria, Paz, 
Longanimidade, benignidade, bondade, Fé, Mansidão, temperança: contra estas coisas não 
há Lei.” O primeiro fruto do Espírito é Amor. O Amor é a base de tudo na vida e no 
ministério. Tirando o amor, fé e esperança mas ainda assim o Amor é o maior. Amor 
é o caminho mais excelente, as vezes o Amor é o caminho mais doloroso. O Amor 
busca beneficiar os outros com seu próprio custo.

 Antes de falar ou ministrar as pessoas eu geralmente costumo pedir a Deus 
para encher meu coração de amor até mesmo quando oro por alguém. Quando 
entendemos as expressões do Amor, isto nos permite entender se de fato estamos 
andando em Amor. Na mesma medida que caminhamos em amor é uma escolha 
visível de obediência intencional para com Deus, Amor também é uma motivação 
interna.
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1Corintios 13:1-3  está escrito, “Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, 
e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E 
ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda 
a ciência, e ainda que tivesse toda a fé , de maneira tal que transportasse 
os monte, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a 
minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo 
para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.”

Para ser espiritualmente produtivo em falar sobre isso, é pertinente que façamos a 
coisa certa com as razões certas. Amar a Deus encontra expressão para amar pessoas. 
João 15:12 diz:  “O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como 
eu vos amei.” A palavra mandamento no grego é prescrição. Amor é apenas o que o 
Doutor Jesus tem medicado. Amor traz cura e também previne doenças.  
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Bases Ministerial

Perguntas
 

1.Você alguma vez fez a coisa certa com o motivo errado? Se você fez, peça ao 
Espírito Santo para trazer arrependimento ao seu coração. Confesse o que ele mostra 
à você e siga em frente com Jesus.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   

2. Você alguma vez pensou que aprender sobre Paciência de fato é aprender como 
caminhar em Amor?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     
      
3. Como você pode amar alguém hoje?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega 

Pai, ensina-me a amar como Jesus amou. Purifica e santifica cada causa e ambição 
minha, para que em tudo que eu vier a fazer seja movido pelo Amor. Ensina-me a te 
amar com todo o meu coração, pensamento, alma e com toda a minha força. Ensina-
me a me amar, amar meus vizinhos, irmãos e irmãs, até mesmo os meus inimigos. 
Ensina-me mais sobre o caminho excelente do amor, mesmo se doer. É no nome de 
Jesus que eu venho diante de Ti Pai. Sabendo que assim como você ouviu Jesus, você 
me ouve por causa do que ele fez em meu favor. Pai, eu apenas quero dizer o quanto 
eu amo seu Filho Jesus.
 

Para Meditação

• João 14:14 “Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos.”
• João 15:12 “O meu mandamento é este: que ameis uns aos outros como eu os amei.”
• 1 João 3:23“E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo 
e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou.”
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Bases Ministerial

Verdade

 A Verdade não é apenas uma doutrina ou prática, e sim, uma pessoa. João 
14:6 “Respondeu Jesus: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai a 
não ser por mim”. A Verdade nunca pode ser comprometida em nome do “amor”. 
O Amor sempre fala a verdade, o Amor se alegra na verdade. Quando a verdade é 
adequadamente aplicada, a verdadeira liberdade é experimentada. Quando a verdade 
é erroneamente aplicada ou fora de contexto isto acaba levando a escravidão. Se 
você conhece ou acredita na coisa certa e faz o que é errado, os resultados serão 
menos favoráveis. A verdade deve ser aplicada apropriadamente para ser verdadeiro. 
Lembre-se, só porque algo é verdadeiro não significa que isso seja a verdade. Você 
pode achar que está totalmente certo, mas absolutamente errado, quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.
 
 Grande sabedoria é necessária quando se trata com a verdade. A Verdade 
bíblica não é para ser abandonada, esquecida, no nome da unidade Espiritual. O 
mesmo espírito que traz unidade é o Espírito da verdade. Geralmente, as pessoas 
que na maioria das vezes falam sobre a verdade são as que fazem menos com ela. 
Verdade é uma pessoa em Cristo, verdade é um Espírito, por conseguinte o Espírito 
da Verdade. A verdade deve ser falada e em amor e também caminhar com ela. Falar 
a Verdade e não andar com ela é hipocrisia. 

 Caminhar na luz ou na verdade significa que amamos pessoas. Uma triste 
realidade é que a Verdade faz inimigos. Gálatas 4:16 “ Tornei-me inimigos de vocês por 
dizer a verdade?” Uma boa notícia em relação a isso é que os inimigos que fazemos 
por causa da Verdade são amigos que podemos ganhar pelo caminho do Amor. A 
conexão do Amor e Verdade biblicamente falando é inseparável, então a verdade 
transcende nossa cultura de “Correção política”. Uma das coisas que pessoalmente 
encontro interesse é como a verdade doutrinária é considerada algo de grande 
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importância, mas o estilo de vida de muitos é completamente negligente. Caminhar 
na Verdade, usando a sã doutrina e vivendo um estilo de vida de santidade são 
necessários especialmente se queremos estar livres da hipocrisia. Em um mundo 
onde tudo é supostamente “tudo bem”, a verdade importa. Biblicamente, a verdade 
é eterna e imutável. Ela transcende a cultura e a economia social. Todo ministério 
autêntico é enraizado na verdade. Nossas crenças e práticas devem seguir a mesma 
linha, estar de acordo se nós estamos caminhando na verdade. Deixe-me dar um 
breve exemplo: se você acredita em cura, então você precisa de curar o doente e não 
apenas dizer que crê em cura. Praticando nossa fé significa que estamos caminhando 
na verdade naquela área específica da vida ou ministério. Jesus é Senhor e deseja 
ocupar toda a área de nossas vidas, especialmente se o chamamos de Senhor. Chamar 
Jesus de Senhor não faz dele nosso Senhor, mas fazer o que ele tem ordenado faz o 
Senhorio dele uma realidade em nossa vida.
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Bases Ministerial

Perguntas

1. Você pode encontrar 3 exemplos na Bíblia onde pessoas falaram da Verdade em 
Amor?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Se a Verdade custar um preço você estará disposto a pagá-lo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. A Verdade da Bíblia deveria ser negligente em nome do “relacionamento ou 
unidade”? Sim ou Não? Por favor explique.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, deixe que o Espírito da Verdade revele Jesus Cristo para mim. E, me faça andar 
no caminho da Verdade, ajuda-me a falar a verdade em amor. Permita que a Verdade 
da sua Palavra santifique meu coração e guia-me em toda verdade. Eu  te peço no 
nome Santo de Cristo ,para que você seja glorificado.

Para Meditação

• João 8:32 “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.”
• João 15:26 “Quando vier o Ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da 
verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim;”
• João 17:17 “Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade.”
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Bases Ministerial

Compaixão

 Compaixão movia Jesus e deveria nos mover, especialmente se nós dizemos 
que somos “guiados pelo Espírito”. Compaixão verdadeira leva á uma ação. Ministério 
servindo um ao outro; onde o amor sempre deveria ser o motivo. Quando o amor 
é o motivo, compaixão é a expressão. 1 João 3:17 diz,  “Quem pois, tiver bens do 
mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor 
de Deus?”. Onde o Amor está, compaixão também estará. Onde quer que paixão 
esteja, compaixão também deverá estar. Dizer que ama a Deus e não amar pessoas é 
apenas estupidez. A compaixão acontece quando nos colocamos no lugar de quem 
está sofrendo e tomamos medidas contra a injustiça. Muitas vezes onde há grande 
injustiça, grande compaixão é necessária. Compaixão é o que supera o egoísmo e 
complacência. Lembre-se que a condição do mundo, mostra o clima da igreja. No 
ministério de Jesus Cristo compaixão não levava apenas para à ação. Levava à soluções 
dos problemas que ele estava dirigindo-se. Por exemplo, Compaixão levava Jesus a 
solucionar o problema de alimentar 5 mil pessoas. Quando ele ressuscitou Lázaro da 
morte ele foi guiado pela Compaixão dele. Compaixão é ação, não um sentimento. 
A verdadeira Compaixão vem do Espírito Santo. Ela nos move no natural e ativa o 
poder sobrenatural de Jesus.
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Perguntas

1. Você está disposto permitir ser movido pela Compaixão?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Como a Compaixão tem guiado você hoje?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      
3. Com o que Compaixão se parece quando as pessoas que estão a sua volta não 
possuime necessidades materiais?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Bases Ministerial

Oração de Entrega

Pai, deixe-me ser movida pela mesma compaixão que Jesus era movido. E aquilo em 
que acredito que eu coloque em ação através de um coração de compaixão. Santifica 
minha compaixão e me dá discernimento espiritual para que eu seja guiado pelo 
Espírito Santo a medida que caminho com você. Que a Compaixão guie as ações de 
justiça, que faça com que o oprimido seja livre. Eu peço isto em nome de Jesus.

Para Meditação

• Mateus 14:14 “E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão 
para com ele , curou os seus enfermos.”
• Marcos 6:34 “E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque 
eram como ovelhas que não têm pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas.”
• Marcos 8:2-3 “Tenho compaixão da multidão, porque há já três dias que estão comigo, e 
não têm o que comer. E, se os deixar ir em jejum, para suas casas, desfalecerão no caminho, 
porque alguns deles vieram de longe.”
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Bases Ministerial

Poder & Autoridade

 O ministério de Jesus era de autoridade e poder. Bill Johnson disse “Evangelho 
sem poder não é boas notícias”. Jesus é nosso exemplo, o ministério dele foi um 
ministério de autoridade e poder, então, precisamos operar de tal forma que este 
ministério autêntico tome lugar.
 
 Há uma diferença entre autoridade e poder. Meu pastor, David Greco, contou 
uma pequena estória muito perspicaz sobre esta verdade espiritual. “Vamos dizer 
que existe uma planta com muito poder (energia), e esta planta poderosa dá poder 
para quase toda a cidade de Nova York. Em uma situação onde um poder (energia) 
é interrompido apenas uma pessoa tem autoridade  para fazer com que ele volte a 
funcionar novamente. Este homem é aquele que tem acesso ao interruptor que dá 
poder para cidade inteira. Ele vai e vira a chave de energia e a cidade recebe o poder 
(energia). Autoridade faz o poder ser acessível. Jesus dá poder e autoridade aos seus 
discípulos. Ele não deu apenas naquela época, mas ele tem dado á nós também. 
No Novo Testamento muitas vezes a mesma palavra poder é usada mas possui 2 
diferentes significados. Mas para entender completamente o que ele nos tem dado 
vamos definir estas duas palavras.

 Estas definições são da Concordância Strong – Lucas 9:1 declara, “Then he 
called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and 
cure disieases -E, convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os 
demonios, para curarem enfermidades.” Este versículo em Inglês, claramente mostra a 
diferença entre poder e autoridade. Porém outros versículos usam a mesma palavra 
poder para as duas, mas no Grego mostra diferentes significados.
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Poder

 Ao passo que lermos os dois versos a seguir, devemos entender que eles 
são uma única estória. Lucas 5:17 diz, “E aconteceu que, num daqueles dias, estava 
ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas 
as aldeias da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele 
para curar”.A palavra poder aqui significa: força e poder milagroso. A palavra poder 
no próximo verso abaixo não possui o mesmo significado; mas tem o significado de 
autoridade, o que significa influência delegada ou jurisdição.  Lucas 5:24 diz, “Ora, 
para saber que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados( disse ao 
paralítico), a ti te digo: levanta-te, toma a tua cama, e vai para tua casa.” Entender este 
verso de forma apropriada é entender quem Jesus realmente é. Isto não é apenas cura 
mas um sinal que aponta para a pessoa de Cristo. O seu poder era usado para revelar 
sua autoridade. Nós recebemos tanto poder quanto autoridade para revelar Cristo 
para o mundo.                    

Autoridade
 Marcos 1:27 “E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo : 
Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e 
eles lhe obedecem!”.  A palavra autoridade significa, influência delegada ou jurisdição. 
As pessoas neste verso não estavam maravilhadas com o poder dele, mas estavam 
maravilhadas com a autoridade dele. Depois disso, a multidão religiosa não questionou 
seu poder de milagres mas o questionamento deles era  “com que autoridade você faz 
estas coisas?”( Marcos 11:28-33)
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Bases Ministerial

Perguntas

1. Qual a diferença entre Autoridade e Poder?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Pode alguém ter poder espiritual e não está debaixo de uma autoridade certa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Curas vêm através de poder ou autoridade ou ambos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, permita que o seu poder e autoridade flua em minha vida assim como fluiu na 
vida de Cristo Jesus. Faça com que eu me submeta por completo na sua vontade para 
que eu possa ser confiado à sua autoridade e poder. Eu recebo uma nova transferência 
da sua autoridade e poder para cumprir todo seu bom prazer da sua vontade. Pai 
faça–me ser como Jesus. É no nome dele que eu peço todas estas coisas, sabendo que 
ele pagou o preço por mim para que eu recebesse o que eu lhe peço e que o Senhor 
seja glorificado.

Para Meditação

• Lucas 4:36 “E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra 
é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem?”
• Lucas 5:24 “Ora para que saibais que o Filho do Homem  tem poder sobre a terra para 
perdoar  pecados ( disse ao paralítico), a ti te  digo: Levanta-te, toma a tua cama, e vai 
para tua casa.”
• Lucas 9:1 “E, convocando os seus  doze discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos 
os demónios, para curarem enfermidades.”
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Bases Ministerial

Boas Obras

Tiago 2:14-20 “De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se 
não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver 
necessitado de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser: Vá 
em paz, aqueça-se e alimente-se  até  satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, 
de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não  for acompanhada 
de obras está morta. Mas alguém dirá : Você tem fé; eu tenho obras. Mostre-
me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que 
existe um só Deus? Muito Bem! Até mesmo os demónios crêem – e tremem! 
Insensato! Quer certifica-se de que a fé  sem obras é inútil?”

 Fé sem obras é morta; e Fé morta não pode salvar ninguém. Nós não somos  
salvos pelas boas obras, contudo, nós somos salvos para boas obras. Efésios 2:10 diz 
“Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as 
quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.” Você é o que Deus está 
fazendo! Ele completará a boa obra que ele começou em você. Deus está fazendo 
uma boa obra em nós, para que Ele faça boas obras através de nós. O Pai está nos 
fazendo como Jesus, para que venhamos a revelar Cristo para o mundo. Mateus 5:16 
declara , “Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras 
e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”. Nossas boas obras nos esconde em 
Cristo a medida que obedecemos sua Palavra; isto diretamente traz glória ao Pai. A 
nova criação de fato foi criada para boas obras. Tito 2:14 diz, “Ele se entregou por nós a 
fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, 
dedicado à prática de boas obras.” Não permita que o medo sufoque seu zelo. Ele nos 
redimiu da iniquidade para nos purificar e nos fazer peculiares em sermos zelosos de 
boas obras. Ser zeloso com os outros é o oposto da natureza pecaminosa que apenas 
se importa consigo mesma. Deixe-me dizer desta maneira: você não é apenas salvo 
de algo mas você é salvo para algo. Agora é o tempo de pisar dentro das boas obras 
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que Cristo tem ordenado para você andar. Lembre-se que a caminhada começa com 
um passo de Fé.

Algumas  sugestões  práticas  de Boas Obras

1. Faça algumas compras e vá para um bairro humilde. Doe as compras e pregue o 
evangelho. Cure os doentes se preciso.
2. Almoce com as pessoas da igreja que todo mundo evita.
3. Da próxima vez que for sair para jantar fale a um estranho que você pagará o jantar 
dele porque Jesus pagou pelos seus pecados e o dele. Compartilhe o amor de Deus 
de modo prático.
4. Doe online para um ministério que trabalha com essas coisas no mínimo.
5. Eu vou “puxar um pouquinho mais” nesses dois últimos. Compre um cartão de 
presente em uma loja de bebês e vá para uma clínica de Aborto e ofereça o presente 
à uma mãe para convencê-la de não abortar a sua criança.
6. Vá para uma viagem de missão internacional com Impact Nations, We See Jesus 
Ministries, Shores of Grace ou Global Awakening.
Segue Abaixo os websites caso você esteja certo sobre Boas Obras que estão longe. 
Bill Johnson diz: “Homens sábios ainda viajarão”.

Segue Abaixo os websites  caso você está certo sobre Boas Obras que estão longe. 
Bill Johnson diz “Homens sábios ainda viajarão”.

Impact Nations – www.impactnations.com
Shores of Grace – www.shoresofgrace.com

Global Awakening - www.globalawakening.com
We See Jesus Ministries - www.weseejesusministries.com
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Bases Ministerial

Inferno

 Algumas pessoas querem te apavorar a respeito do inferno. Mas, é desejo 
de Deus que ninguém pereça e isto precisa ser o nosso desejo. Alguns pregadores 
tem medo de mencionar inferno, para não ofender as pessoas. Outros não gostam 
de mencionar muito porque “pregação de inferno” tem sido usado para manipular 
pessoas nas igrejas. Na realidade o inferno é real, é quente e eterno. É aonde “bicho 
não morre e o fogo não se apaga”, de acordo com Marcos 9:44,46. Se Jesus repetiu 
3 vezes sobre o inferno, isto deve ser sério. O que encontro de interessante é que 
quando ele mencionava o inferno era sempre para pessoas religiosas. Ele nunca 
mencionou inferno para os publicanos ou mulheres que foram pegas em adultério, 
ou até mesmo para o centurião. É triste quando o Corpo de Cristo não responde 
adequadamente as heresias ou manipuladores. Nós não deveríamos evitar em falar 
sobre o inferno porque pessoas tem batido este assunto ou usado de forma errada 
para tentar controlar pessoas por causa dos seus medos e inseguranças. Todo aquele 
que não aceita Jesus vai queimar lá eternamente, e Deus não vai enviar nenhuma carta 
apologética. Não existe carta no inferno. Não estou escrevendo isto para ser duro. 
Não estou com raiva ou machucado, e sinceramente a igreja não tem me queimado 
muito ainda. Eu escolhi incluir o inferno como parte dos princípios porque Jesus 
valorizou o homem de tal forma que ele experimentou a morte de todo homem para 
que nenhum homem ou mulher fosse lá. Se pessoas terminam ali, não é culpa de 
Deus porque ele deu Jesus. A culpa é deles que o rejeitam. Inferno é real e você não 
pertence àquele lugar, então, acredite em obedecer a Jesus Cristo o Filho de Deus.
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Perguntas

1. Você acredita que o inferno é um lugar real?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Você quer que pessoas vão lá?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Você tem medo de avisar as pessoas sobre o inferno?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Bases Ministerial

Oração de Entrega

Pai, você amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Você não queria que 
ninguém perecesse. Jesus, você experimentou morte no lugar de todo homem. Pai, 
forma Jesus em mim até que eu vá ao lugar onde eu não estarei disposto que qualquer 
homem pereça. Espírito Santo, ajuda-me a ouvir sua voz a medida que ministro à 
um perdido. Jesus, ajuda-me a recompensá-lo pelo seu sofrimento. Que ninguém 
venha queimar no inferno por causa do meu silêncio ou complacência.

Para Meditação

• Lucas 13:3, 5 : (3) “ Não, vos digo; antes, se não vos arrependerdes, todos de igual 
modo perecereis.” (5) “Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo 
perecereis.”
• 1 Coríntios 1:18 “Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas 
para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus.”
• 2 Pedro 3:9 “Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo 
da purificação dos seus antigos pecados.”
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IDE

 Quando Jesus nos disse sobre o ide pelo mundo e pregai o Evangelho, isto 
era uma ordem não uma sugestão. Este é um mandamento que precisa ser levado 
bastante a sério. É tanto responsabilidade quanto privilégio ir e pregar (a mensagem 
de Jesus e o reino dele; mais tarde entraremos neste assunto). A estadia de Jesus na 
terra era uma viagem missionária. Ele veio para buscar e salvar o perdido. A igreja 
está operando com o odre velho quando se trata de “ir por todas as nações”. Muitas 
vezes na igreja você ouvirá orações como esta “Ó Senhor, dai-me a colheita” ou “ 
Pai, deixa o perdido voltar pra casa” etc. Se nós queremos que o perdido volte para a 
Casa devemos ir e alcançá-los. Se você é de uma “igreja profética” você pode escutar 
profecias como esta: “O Senhor trará a colheita” ou “Deus nos enviará os perdidos”. 
Isto tudo soa ótimo exceto pelo fato de ser oposto à aquilo que Jesus ordenou. Agora 
você vê o conflito de interesses? Quando estamos operando com o odre velho pedindo 
por um vinho novo nós basicamente estamos nos posicionando para a decepção. 
Se nós não guardarmos nossos corações, decepção pode facilmente crescer dentro 
do desânimo, e desânimo pode se tornar em desilusão. Nós não precisamos estar 
desanimados porque precisamos de coragem para obedecer a Jesus e ir aonde ele nos 
tem ordenado ir. Também não devemos ser desiludidos porque quando alguém se 
torna  desiludido tudo que ele  pode ver são as circunstâncias dele. Quando alguém 
está desiludido ele não tem nenhuma visão da realidade sobre seu futuro. Isto é 
obviamente prejudicial para o Evangelho.

 Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar o Evangelho, curar o doente 
e expulsar os demonios, eles retornaram com alegria. Quando pessoas vêm para o 
Reino (ou se arrependem dos seus pecados) os anjos se alegram. O Céu se alegra 
mais por um pecador que se arrepende do que 3 horas de culto. Precisamos que 
nossas mentes sejam renovadas a respeito do Ide por todo o mundo. Pare de esperar 
pelo mundo vir até você e passe a ser como Cristo e ir pelo mundo. Acredito que 
seja um pouco de arrogância entre nós quando esperamos que o mundo venha até 
nós, especialmente quando Jesus desceu do céu para nos buscar e salvar. Precisamos 



Adam LiVecchi

46

ser humildes e obedecer Jesus e ir àqueles que ainda não o conhece. Isto é um sério 
problema; salvação de outras pessoas estão atreladas a nossa obediência. Jesus é 
o nosso exemplo, ele foi enviado pelo Pai e nos ordenou para irmos. No entanto, 
devemos ir. Vamos ouvir o que o rei Salomão descreve o movimento de missões. 
Provérbios 25:25 declara “Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia 
que chega de uma terra distante”. O evangelho é boas notícias e enviado para todo 
o mundo incluindo países distantes. Antes de Jesus estar à destra do Pai, ele disse 
para os seus discípulos: “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, 
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Judeia e Samaria, e até os confins da 
terra.” (Atos 1:8).  A pergunta não é se você foi chamado, mas se você é um discípulo 
de Jesus e se você irá obedecê-lo. (No final do Manual eu compartilharei alguns 
lugares ou ministérios que você pode obedecer a Jesus).

 João 15:16 diz “Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, 
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.” Você 
é escolhido e designado. Porém você foi chamado para dar bons frutos, entretanto, 
se você quer trazer bons frutos você deve ir à algum lugar. Trazer bons frutos está 
no contexto de oração. Aqui é uma outra forma de dizer, “Todo frutífero, flui de 
intimidade” (Heidi Baker). No entanto, intimidade verdadeira sempre leva a 
fertilidade. Frutífero é quando pessoas que estão indo para o Reino e ficam lá, dando 
frutos que permanecem.
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IDE

Perguntas

1. Você irá aonde Deus te enviar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Para onde Deus  está te enviando?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Quando você irá e por quanto tempo  você ficará?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega 

Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor da Colheita envie bons trabalhadores. 
Que eu possa me agarrar ao seu sacrifício no Calvário e seguir aonde quer que você 
me conduza. Dai-me coragem para ir e sabedoria para saber quando e por quanto 
tempo. Deixe-me ser frutífero em toda boa obra e crescer no Conhecimento de Deus 
a medida que ir. Abençoa-me no ir e no vir. É no nome de Jesus para honra e glória 
dele que eu oro.

Para Meditação

• Provérbios 25:25 “Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega 
de uma terra distante.”
• Atos 1:8 “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda Judeia e Samaria, e até os confins da terra.”
• João 15:16 “Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que 
permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.”
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Pregai

 Vamos começar de onde começamos e terminamos, com Jesus. Ele é o nosso 
exemplo. Ele é o Evangelho. Ele é a mensagem, e nós somos chamados para sermos 
os discípulos dele; no entanto, devemos fazer assim como ele fez. Seu ministério 
foi feito basicamente de 3 coisas, e nós também somos chamados para fazer todas 
estas 3 coisas. Elas são: pregar, ensinar e curar. Mateus 4:23 diz,” Jesus foi por toda a 
Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do Reino e curando todas 
as enfermidades e doenças entre o povo.” PPregação não significa necessariamente que 
você precise de um microfone. O Ensino não tem que tomar o lugar em uma igreja 
ou em uma classe, e cura pode ocorrer aonde quer que o enfermo esteja. Neste ponto 
precisamos crescer e parar de dar desculpas sobre o que nós não somos chamados 
para fazer e começar a fazer o que Jesus nos ordenou a fazer. Jesus disse,  “Sem 
mim nada podeis fazer”. Algumas pessoas gastam o tempo inteiro delas nesta terra 
aprendendo isso. Porém o Corpo precisa amadurecer em entendimento sobre este 
assunto, “Eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece”.
 
 Pregar o Evangelho não é gritar com as pessoas usando um microfone, Jesus 
e os apóstolos nunca tiveram um microfone. Pregar é: “declarar a mensagem com 
audácia, confiança”. As vezes pode ser com voz alta, mas geralmente não. Confiança 
em sua mensagem é pregar. Nós não fazemos perguntas. Nós estamos fazendo 
declarações sem desculpas, sem pretextos para a mensagem. Pregar é mais fácil e 
mais efetivo quando conhecemos a pessoa de quem estamos falando e falar com 
confiança e autoridade. É muito difícil falar de alguém que não conhecemos. Quanto 
mais conhecermos Jesus mais confiança teremos na mensagem. Confiança deve estar 
enraizada em amor e humildade com tenuidade e cuidado para com aqueles que 
estamos pregando. Caso contrário, o mundo verá apenas uma agenda religiosa. Amor 
e Compaixão faz com que a guarda das pessoas caiam e permite que outras entrem 
em seu mundo. Amor significa falar a verdade com os motivos certos. Amor não é 
egoísta. Religião muitas vezes faz a coisa certa mas pelos motivos errados. Nossa 
religião e tradição de fato é que mantem as pessoas distantes de Jesus.
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Para trazer pessoas a Jesus primeiro devemos aprender a estar com Ele e conhecê-lo, e 
então ir representá-lo de forma adequada. O pecado mais perigoso é mal representar 
Jesus para aqueles que não o conhece. Marcos 3:14-15 diz, “Escolheu doze, designando-
os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade 
para expulsar demónios.” Se você tem estado com Jesus, ele enviará você para pregar 
ou declarar quem ele é, sem desculpas. Ousadia no pregar está diretamente ligado a 
estar com Jesus.

 Atos 4:8-13 declara, “Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-
lhes : “ Autoridade e líderes do povo! Visto que hoje somos chamados para 
prestar contas de um ato de bondade em favor de um paralítico, sendo 
interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o 
podo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem 
os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este 
homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, 
construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação 
em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos 
homens pelo qual devamos ser salvos.” Vendo a coragem de Pedro e de João, 
e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e 
reconheceram que eles haviam estado com Jesus.”

Esta pequena história é a manifestação de Jesus em ordenar pessoas para estar com 
ele para que ele possa enviá-los para pregar. Ousadia para pregar é apenas mesma 
evidência de se estar cheio do Espírito Santo quanto o falar em línguas. Existem 
pessoas que falam em outras línguas o tempo todo, mas quando é para abrir a 
boca sobre Jesus eles ficam em silêncio. Deixe-me encorajá-lo a falar em línguas 
e ousadamente declarar quem Jesus é. Se falta ousadia, invista tempo com Jesus 
e ele dará o que o homem não pode dar. Jesus sozinho pode fazer de você uma 
pessoa íntegra. A pessoa justa é ousada tanto quanto um leão. Deixe-me dizer desta 
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maneira, a pessoa justa coloca sua total confiança em Jesus. Em troca, recebemos 
ousadia dele para declarar quem ele é, e o que ele tem feito pelo mundo pelo qual 
ele morreu. Jesus morreu pelo mundo mas viveu para a Igreja. Ele viveu sem pecado 
para redimir toda a carne. A mensagem da cruz é a ponte para entrar no Reino; 
lembre-se nós pregamos porque nós fomos ordenados para isso e porque Jesus pagou 
para que a Casa do Pai fosse cheia. Nosso trabalho é convidar eles e compeli-los 
para ir ao casamento, não para um culto entediante. O Evangelho está convidando 
pessoas para um casamento não para uma assembleia solene ou um jejum. Se nossa 
mensagem cessar de ser boas novas isto não será Evangelho.

 Algumas pessoas se esforçam com diferentes coisas quando se trata em pregar 
o Evangelho; muitas pessoas se sentem desqualificadas em pregar o Evangelho. Não 
permita que o inimigo minta pra você; o sangue de Jesus é quem te qualifica. Não 
devemos permitir que nossos erros passados nos mantenha distantes de pregar o 
Evangelho aqui e agora. Enquanto pessoas perecem nós somos chamados para 
pregar. Pedro negou Jesus 3 vezes e apenas semanas depois ele pregou de forma 
poderosa, foi usado por Deus e trouxe muitos para o Reino. Você foi chamado e 
ordenado. Jesus, seu comandante é quem te qualifica, portanto, ide e pregai.
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Perguntas

1. O que te impede de pregar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Você está investindo tempo para conhecer o Jesus que você tem sido chamado para 
pregar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.Existe alguém ou grupo específico de pessoas que você sente que foi chamado para      
pregar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                  



55

Pregai

Oração de Entrega

Pai, em nome de Jesus, eu te peço que encha meu coração com amor e compaixão 
para com aqueles que você chamou para pregar. Senhor Jesus, me dá coragem e 
ousadia para declarar quem você é. Perdoa-me por te negar diante de homens, por 
não pregar o Evangelho. Permita que minha pregação venha do conhecimento que 
eu tenho de você. Espírito Santo, guia-me todas as vezes que eu pregar o Evangelho.
                              

Para Meditação

• Romanos 10:15 “E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: “ como são 
bonitos os pés do que anunciam boas novas!”
• 2 Timóteo 4:2 “Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, 
corrija, exorte com toda a paciência e doutrina.”
• 1 Coríntios 9:16 “ Contudo quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me 
imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho!”
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 Mateus 10:7-8 diz, “Por onde forem, preguem esta mensagem:  O Reino dos  Céus 
está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos , purifiquem os leprosos, expulsem 
os demónios. Vocês receberam de graça; de graça também dai.” Jesus disse estas palavras 
para seus discípulos; eles foram designados, não era uma sugestão. Se nós somos os 
discípulos dele, continuaremos em sua Palavra. O único caminho para permanecer 
na sua Palavra é obedecendo as suas ordenanças. Algumas pessoas pensam que eles 
podem continuar na palavra dele apenas em ler a Bíblia. Isto soa legal exceto pelo 
fato de não ser verdade. Ler a Palavra e orar é necessário, se eu não fizesse isso não 
estaria escrevendo este Manual. No entanto, ação e obediência é necessário para 
aqueles que desejam permanecer na Palavra dele.

 Cura não é para ser debatido; é algo pra ser demonstrado. O Corpo de Cristo 
precisa parar de argumentar uns com os outros e começar a demonstrar quem Jesus 
Cristo realmente é para aqueles que não o conhecem ainda. Esta é a parte aonde você 
entra. Você é uma pessoa sobrenatural. Nós somos pessoas sobrenaturais. O Espírito 
que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você, de acordo com Romanos 8:11. O 
Espírito Santo que tirou Jesus da sepultura no terceiro dia mora em você todos os 
dias, e ele não vai a lugar algum. Talvez, nós somos ordenados para curar o doente 
porque aquele que Cura vive em nós, talvez Jesus nos ordenou que ressuscitasse os 
mortos porque ele colocou o mesmo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos 
em nós. Deixe-me dizer algo, Jesus acredita em você e ele tem ordenado você para 
ser sobrenatural nele. Eu estou escrevendo este Manual para ajudar neste processo. 
Jesus ordenando seus discípulos (ou nós) para curar o enfermo ele de fato está nos 
dizendo que ele tem nos capacitado para fazer. A Religião diz, “espere”, “você não 
está qualificado”, “se for da vontade Dele”.  Enquanto Jesus diz pregai o Reino e curai 
os enfermos.  Quando o Reino é pregado então de fato ele vem.  A mensagem das 
feridas nas costas  de Jesus ainda revelam claramente a vontade de Deus. A Religião 
tenta questionar o que Deus  já tem dito.  A  mensagem certa cria a atmosfera certa 
para o céu invadir a terra. Quando o Reino vem, o doente é curado e demônios são 
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expulsos. Quando o reino vem, a lepra é limpa e o morto ressuscita. Quando o reino 
vem com poder, pessoas experimentam o amor que Deus tem para com eles. Isto 
acontece quando obedecemos Jesus e curamos os enfermos como ele ordenou. A boa 
nova é que pessoas podem ser curadas por causa das marcas nas costas de Jesus. Bill 
Johnson disse, “O Evangelho sem poder não é boas novas”. Eu digo amém, Bill.

 Jesus não nos ordenou fazer coisas que não podemos fazer sem ele, assim nós 
nunca tentaríamos .Esta ordenança foi um convite para uma vida de poder que está 
enraizado em seu amor por nós e seu desejo pelas pessoas em receber a recompensa 
do seu sofrimento. Jesus é a pessoa mais altruísta que existe. Ele não quer apenas 
uma recompensa pelo seu sofrimento; ele quer que você e eu receba a recompensa do 
seu sofrimento. Ele não sofreu pelo pecado dele porque ele não tinha nenhum. Ele 
não lutou pelas marcas da sua enfermidade porque ele nunca ficou doente. As marcas 
eram das nossas enfermidades que não mais nos pertence, por causa das marcas de 
Jesus. Tudo que ele fez foi pelos outros. Deus está amadurecendo o Corpo para ser 
igual a Cabeça em todas as coisas. Nós somos participantes da divina natureza dele 
por isso nós vamos e fazemos como ele fez. Atos 10:38 diz “Como Deus ungiu a Jesus 
de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, e curando a todos 
os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.” Deus não cura pessoas para que elas o 
amem; ele cura porque ele as ama. Mais tarde iremos ir mais fundo a respeito de cura 
e algumas dicas práticas sobre curar os enfermos. Contudo, agora eu estou apenas 
preparando a base, como uma plataforma de um foguete.

 O que acreditamos determina como viveremos. Geralmente pessoas que não 
tem a mente sã tão pouco tem a sã doutrina. O que acreditamos sobre Deus é o que 
nós receberemos Dele. Cura é para o hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, 
amanhã e para todo o sempre. Deus não muda e seu Evangelho é eterno, transcende 
tempo, cultura e qualquer outra coisa. A verdade do Evangelho é que Deus ama, 
cura e salva. Aqueles que rejeitam a graciosa oferta do seu Filho Jesus, queimarão 
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no inferno eternamente e Deus não vai mandar uma carta de desculpas. Cura e 
Evangelho são inseparáveis. O que a enfermidade é para o seu corpo, pecado é para 
sua alma. Há apenas um remédio para ambos, pecado e enfermidade, e seu nome é 
Jesus o Filho do Deus vivo. Seu sangue que libera purificação vem das marcas que 
libera cura. Quando Deus libera perdão e cura nós somos então, reconciliados com 
Ele e no caminho que Ele traçou para nós vivermos ambos livres e curados.
                        

Perguntas

1. Cura é parte das boas novas do Reino?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Você foi chamado para curar o enfermo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Quando você vai começar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, em nome de Jesus, ajuda-me a ser um doador da sua Palavra. Ao passo que 
obedeço sua Palavra em fé deixe seu Espírito Santo mover-se poderosamente e 
trazer honra ao nome de Jesus. Libere sobre mim seu poder e autoridade para curar 
os enfermos, purificar os leprosos e ressuscitar os mortos. Permita-me ser motivado 
pelo amor e movido com compaixão. Libere sua glória através das minhas mãos. 
Nunca permita-me que eu siga sinais e maravilhas, mas que os sinais e maravilhas 
me sigam assim como eles te seguem. Me faz crescer em teu conhecimento a medida 
que avanço seu Reino através da obediência das suas ordenanças. Finalmente, Pai, 
fortalece-me para fazer tudo isto com motivos puros em nome de Jesus, amém.

(Você pode sentir um calor em suas mãos ou no seu corpo ou mesmo uma ousadia 
fresca. O calor é poder e a ousadia autoridade. Você não tem que sentir alguma coisa 
para obedecer a Deus. Eu apenas compartilhei isto para afirmar o que você pode ter 
sentido, pensado, experimentado. Eu creio que o Senhor Jesus transferiu poder e 
autoridade para você através da oração que acabamos de fazer juntos, como a Nike 
diz, “Apenas faça.”)

                          



Para Meditação

• Isaías 53:5 “Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das 
nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras 
fomos sarados.”
• Mateus 10:7-8 “E, indo, pregai dizendo : é chegado o Reino dos Céus”. Curai os enfermos. 
Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça 
dai.”
• Atos 10:38 “Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santos e poder, e como ele 
andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus 
estava com ele.”
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O que Jesus e a Casa do Pai tem feito?

 Tudo recebemos de forma livre no Reino, Jesus pagou por isso no madeiro. O 
tipo de revelação da cruz que temos determina o entendimento de como operamos 
no Reino de Deus. Graça não é barata e favor não é de graça. A obediência radical 
de Jesus ao Pai nos concedeu o favor que não merecíamos e que certamente não 
poderíamos ganhar ou pagar. Nosso não merecido favor vem dos méritos de obediência 
de Jesus e pela sua vida sem pecado.  Tiago 1:14 diz “Cada um porém, é tentado pela 
própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido.” O que considero maravilhoso sobre 
este verso é que isto revela algo maravilhoso sobre Jesus. Jesus foi levado ao deserto 
pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo. O Espírito Santo conduziu Jesus 
a tentação porque Jesus tinha nada que o impedisse de estar longe da vontade de 
Deus.  De acordo com Isaías 58:6, “O jejum rompe os vínculos da maldade”. Jesus não 
tinha maldade por isso o inimigo pessoalmente se manifestou. Ali Jesus venceu a 
tentação. Mais tarde, ele fala para nós orarmos, “Livra-me da tentação.” Ele ensina 
seus discípulos e a nós, a orar para que evitemos passar por uma batalha que ele já 
venceu por nós. O que precisamos entender sobre a graça é que Jesus tem feito, e 
é quem Jesus é que causa-nos sermos quem somos, e fazemos o que Deus já nos 
tem chamado para fazer. Através de Cristo Jesus nós temos um grande privilégio e 
uma séria responsabilidade. Temos o privilégio por causa da Cruz, temos uma séria 
responsabilidade porque o Pai tem uma grande casa e Ele quer que ela seja cheia. 
João 14:1-3 declara, “Não se pertube o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também 
em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou 
preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para 
que vocês estejam onde estiver.” 

 Um dia eu estava lendo esta escritura quando o Pai disse a mim “Adam, 
existe um quarto para você no Reino”. Esta frase me tocou profundamente. No meu 
espírito eu sabia o que Deus estava me dizendo. Ele estava revelando algo para mim 
que iria trazer responsabilidade sobre mim. A revelação era que a Casa do Pai é um 
quarto para pessoas. Jesus pagou pelas pessoas com o próprio sangue dele e preparou 
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um lugar para pessoas porque tinha um quarto na casa de Deus. Portanto nossos 
corações não deveriam estar preocupados ou com medo. A responsabilidade que 
Deus me deu foi a de fazer quarto para as pessoas que outras não fazem. Em uma 
conversa entre Jesus e eu, Ele esclareceu para mim a responsabilidade e benefícios de 
fazer quartos para os outros. Isto foi o que Jesus disse neste contexto “Se você fizer 
quartos para as pessoas, eu aparecerei”. Então eu fiz o que Deus tem me chamado 
para fazer e a presença do Senhor vem de forma poderosa a medida que faço quartos 
para os outros. Não tenha medo de fazer quartos para os outros, não fique inseguro. 
Lembre-se que não existe competição no Reino. Faça quartos para os outros assim 
como Jesus tem feito para você.
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Perguntas

1.Você verdadeiramente sabe o preço que Jesus pagou e quão valioso você é para ele?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Se, sim como isso afetará na sua maneira de viver?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Se o Pai tem quartos para pessoas na casa dele, e Jesus pagou para que elas 
estivessem lá e preparou um lugar para elas, como você trará estas pessoas para Jesus 
que levará ao Pai e assim a casa Dele ficará cheia?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

 Pai, em nome de Jesus, você poderia me mostrar o quanto Jesus pagou 
pelo perdido encontrar morada e o enfermo ser curado? Jesus, revela para mim o 
quão grande a casa do nosso Pai é. Deixa o Espírito de Sabedoria e Revelação no 
conhecimento de quem Jesus é, vir sobre mim e direcionar-me para fazer quartos 
para os outros debaixo da esfera de influência que você já tem me dado.
                                                 

Para Meditação

• Tiago 1:14 “Cada um porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e 
seduzido.”
•  João 14:2 “Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu lhes teria dito. 
Vou preparar-lhes lugar.”
• Isaías 58:6 “O jejum que desejo não é este : soltar as correntes da injustiça, desatar as 
cordas do jugo, pôr liberdade os  oprimidos e romper todo jugo?”



 QUEM É VOCÊ EM CRISTO E 
QUEM É CRISTO EM VOCÊ
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 QUEM É VOCÊ EM CRISTO

 Muitas pessoas querem um Salvador, mas muito poucos querem um Senhor. 
A salvação não é apenas ter um Salvador, mas é também ter um Senhor. Não somos 
apenas salvos do inferno, somos salvos de nós mesmos se verdadeiramente permitimos 
que Jesus realmente seja nosso Senhor.  Nós não somos apenas salvos de algo mas 
somos salvos para algo! Se você é nascido de novo então Cristo vive dentro de você 
e então você vive, move, e tem o seu Ser nele, de acordo com Atos 17:28.  A única 
esperança que o mundo tem na glória é a esperança em Cristo que o Pai colocou em 
você quando você recebeu o que Seu Filho Jesus fez por você na cruz do Calvário. 
Nós Permanecemos em Cristo por nós, e ele permanece em nós por eles. Eles são 
aqueles que ainda não conhecem Jesus, alguns chamam “eles” de perdidos, pecadores. 
Você entendeu? Lembre-se que você costumava ser como “eles”. 

 No Reino de Deus nós não construímos paredes, construímos pontes. 
Qualquer um pode construir uma parede porque elas são facilmente construídas, 
mas nem todo mundo pode construir uma ponte. Seja um construtor de pontes, 
arrisque e alcance alguém em necessidade. Ame alguém hoje; ministre ao doente em 
nome de Jesus. Ide porque Jesus acredita em você. Bill Johnson disse assim, “Jesus 
está em você mas ele está sobre nós por eles”. Nas escrituras existe uma diferença 
entre quem nós somos em Cristo e quem Ele é em nós. Em Cristo somos servos, 
discípulos, amigos, seus irmãos e irmãs se nós fazemos a vontade do seu Pai. Em 
Deus somos filhos e filhas. Cristo em nós é um Salvador e um Senhor. O que isto 
significa na prática é que o que Jesus diz, acontece, e o que Ele nos diz para fazer, 
fazemos por causa de quem Ele é e pelo que Ele tem feito por nós. O evangelho de 
João fala sobre permanecer em Cristo e sua palavra permanecendo em nós. Isto é 
muito interessante, especialmente se nós olharmos para o que realmente está escrito 
e não para o que queremos dizer, ou o que achamos que significa. Lembre-se a 
Bíblia interpreta a Bíblia. Entendemos a Verdade ( Jesus) permanecendo em nós e 
nós permanecendo nele é absolutamente necessário para ser um ministério frutífero.
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 João 14:6 diz, “Respondeu Jesus : Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 
vem ao Pai senão por mim.” Jesus permanece em nós através  do seu Espírito Santo. 
João 15:4 diz, “Permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum  ramo pode dar 
fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se 
não permanecerem em mim.”  Para produzirmos fruto devemos permanecer nele. É 
muito simples. João 15:6 diz, “Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo 
que é jogado fora a seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados.” Existe 
apenas um tipo de cristão , e eles são frutíferos. João 15:7 diz, “Se vocês permanecerem 
em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão  o que  quiserem, e lhes 
será concedido.” Quando a palavra  permanece em nós, então nós sabemos o que 
pedir  e Deus manifesta vontade dele através das orações. João 15:10 declara “Se 
vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho 
obedecido aos mandamentos de meu  Pai e em seu amor permaneço.” Jesus permanece em 
nós através do seu Espírito Santo, o consolador.

 Se o Cristianismo foi feito para ser confortável nós não precisaríamos de 
Consolador ---apenas pensei que eu poderia jogar isso aqui. Deus não nos ama 
mais ou menos quando obedecemos ou desobedecemos. Ele nos amou tanto quando 
éramos pecadores que morreu por nós e disse, “Pai perdoa-lhes porque que eles não sabem 
o que fazem” Contudo nós experimentamos o amor dele a medida que obedecemos 
suas ordenanças. É apenas obedecendo suas ordenanças que permanecemos nele. 
Você não pode permanecer nele e desobedecer suas ordens; não é possível fazer isto. 
Os limites do Corpo de Cristo não são templos de igrejas, mas eles são obediência 
as suas ordens. O Reino é onde Ele está governando e reinando, esse governo e 
reinado se tornam manifesto e visível através de nossa obediência. Então se você 
quer experimentar o amor dele e ser amigo dele, obediência é requerida. Alguns 
podem chamar isso de legalismo, mas a Bíblia nos mostra que amizade com Deus é 
unicamente através de obediência as suas ordens. João 15:14 declara, “Vocês serão meus 
amigos. Se fizerem o que lhes ordeno.” Quando cantamos digno é o Cordeiro e não o 
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obedecemos, nosso culto de adoração a Deus é mais parecido com show de humor, 
mas isso não é muito engraçado. Existem muitas pessoas cantando “eu sou amigo 
de Deus, ele me chama de amigo”. Se nós não obedecemos a ele, de fato ele não nos 
chama de amigo, ele nos chama de perdido. Existem muitos crentes perdidos. Se 
você não acredita em mim apenas pergunte a Jesus. O que eu acho de interessante é 
que há muitos cristãos buscando o Senhor. Minha pergunta é, onde ele foi? Ele de 
fato veio para nos buscar e salvar. Então ele veio para viver em nós. O que eles estão 
realmente tentando dizer é que eles desejam experimentar a presença permanente mas 
não estão dispostos obedecer as ordens dele. Então eles gastam tempo procurando 
por uma experiência ao invés de focar em obedecê-lo, onde experiência é inevitável. 
Investir tempo focando em Jesus e não buscando por ele porque ele não está perdido. 
No Antigo Testamento pessoas estavam esperando e procurando por Jesus. Hebreus 
12:2 declara, “Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela 
alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à 
direita do trono de Deus.” No Novo Testamento ele veio e agora nós estamos olhando 
para ele, não por ele.

 Quando aprendemos a permanecer em Cristo além das nossas emoções, Jesus 
então transbordará das nossas vidas para o mundo ao nosso redor. Geralmente nós 
dizemos assim, “Deus, derrama o teu Espírito” e ele está dizendo, “eu falei a vocês que 
rios fluiriam do seu interior então apenas abra a boca e eu a encherei.” Quando Deus 
dá revelação é para o renovar da nossa mente. Nesta hora nós iremos de visitação de 
uma concubina para uma habitação, permanente em Cristo. Através disso a doutrina 
da Noiva de Cristo será nossa experiência. Todo o paradigma nupcial diz respeito 
a alianças e compromissos, não diz respeito a emoções. Para todos os meus amigos 
da noiva,  não é mencionado nenhuma vez o livro de Cantares de Salomão no 
Novo Testamento. Nós experimentamos os sentimentos e afeições do amor quando 
caminhamos em compromisso e obediência a Deus. Atualmente estamos em uma 
Reforma Apostólica, não porque eu disse mas porque Deus está nos chamando para 
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sermos reformados na roda do Oleiro.

 Sinceramente, nós estamos um pouco deformados, se você não reparou. Se 
a igreja fosse verdadeiramente apostólica, eu não teria que escrever este Manual, 
Selá. O que Deus está fazendo agora é manifestando a doutrina do sacerdócio de 
todos os crentes. Martin Lutero foi usado por Deus para trazer de volta a doutrina 
do sacerdócio de todos os crentes. Em nossos dias, Deus está manifestando esta 
doutrina e fazendo disso uma experiência para a colheita no final dos tempos. Para 
se caminhar em verdade nossa teologia deve ser parte da nossa história de vida. Se 
pessoas perdidas que estão no caminho para o inferno não podem experimentar 
nossa doutrina, então isso é falso. A chave que abre toda porta é intimidade com 
Jesus. Permanecendo nele e ele permanecendo em nós é um trabalho para o Espírito 
Santo mas também isto inclui nossa participação nas nossas vontades e escolhas. 
Ministério acontece toda vez que dizemos sim para Jesus e o obedecemos. Você 
é um filho ou filha em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor e Rei em você. O Rei Jesus 
manifestará seu domínio através da obediência dos seus filhos e filhas. A casa do Pai 
será cheia quando os filhos e filhas permanecerem no Filho através da obediência 
a suas ordenanças. Isto é possível através do Espírito Santo. Então ser guiado pelo 
Espírito Santo hoje e não pela religião,ou complacência te dá uma orientação 
venenosa.
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 QUEM É VOCÊ EM CRISTO

Perguntas

1. Como Cristo permanece em você?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Como você  permanece em Cristo ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Qual a chave para orações respondidas e para experimentar o Amor de Deus?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, em nome de Jesus, renova a minha mente espiritual. Deixe-me experimentar sua 
presença permanente. Deixe sua graça permitir que experimente a força para amá-
lo o suficiente para obedece-lo completamente. Permita-me ser frutífero em toda a 
boa obra e deixe meu fruto permanecer. Dai-me forças para perseverar e concluir 
tudo que você tem para mim. Que minha vida seja escondida em Cristo e que outros 
possam ver ele em mim.

Para Meditação

• Romanos 8:14 “Porque todos os que são guiados pelo Espírito são Filhos de Deus.”
• Romanos 12:2 “Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação 
da sua  mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus”
• Efésios 4: 23 “A serem renovados no modo de pensar e.”
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Identidade e Herança

 Deus coloca a sua graça voltada para nós para que possamos colocar nossa 
fé Nele. A nossa fé em Jesus é uma expressão da sua graça. João 1:12 diz: “ Mas, a 
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem 
no seu nome;” A palavra poder neste verso significa privilégio, influência delegada, 
ou jurisdição. Aqui aprendemos que a nossa autoridade está enraizada em nossa 
identidade como filhos de Deus. Jesus pagou nossa identidade na cruz. Ele nos 
resgatou, ele nos comprou, e uma vez que seu sangue é do Filho unigênito de Deus, 
trouxe muitos filhos para a glória. O Filho trouxe muitos filhos para a glória, o que 
é uma boa notícia. A Glória é a atmosfera da magnificência. Identidade leva a uma 
finalidade e propósito leva a um destino. Nosso propósito e destino era Jesus. Você 
está predestinado para estar nele em amor. Quando você recebe o amor dele, isso o 
transforma, e você se torna como ele. Toda a criação está gemendo pela manifestação 
dos filhos de Deus. Minha opinião é que a criação está gemendo para que nos 
tornemos como o Cristo que vive dentro de nós. Muitas vezes na igreja você vai 
ouvir as pessoas dizerem: “Eu não sei o que sou chamado a fazer.” A questão é um 
pouco mais profunda do que isso. A questão real é que eles não sabem quem eles 
são. Quando você sabe quem você é, naturalmente, você sabe o que você tem que 
fazer. Na igreja, há jovens que vão em círculos, seguindo modismos. Há uma enorme 
quantidade de pessoas mais velhas em busca de um propósito. Sem pais espirituais 
não há identidade, sem identidade você tem muitos problemas graves. Se você não 
acredita em mim basta olhar em volta na próxima vez que você for a igreja. Pais dão 
identidade a seus filhos. A paternidade na igreja é semelhante a do mundo. Se a igreja 
não invadir o mundo, o mundo vai invadir a igreja. Como você e eu respondemos 
a voz de Deus nesta hora, nós, pela graça de Deus, poderíamos ver muitas coisas 
mudarem nesta geração.

 Na cultura judaica, a idade da responsabilidade é de 12 anos de idade. O povo 
judeu tem o bar mitzvah (filho do mandamento) para comemorar a maturidade. 
Quando Jesus era um menino, ele entrou no templo com a idade da responsabilidade. 
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José e Maria deixaram Jesus no templo. Eles voltaram para ele e aqui está o que ele disse 
a eles em uma frase áspera, “Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai?”Deixe-me 
dizer desta maneira, Deus nos espera para saber o que está acontecendo. Jesus não 
pede desculpas a eles, porque ele entende que ele não é culpado. Parte da filiação é 
justiça. Quando alguém é justo,eles vêem claramente e sabem o que está acontecendo. 
Pessoas Justas acessam a realidade e respondem corretamente às circunstâncias em 
que estão. É claro que com a idade da responsabilidade Jesus já sabia quem era seu 
pai. E sabendo ele que seu Pai era, ele sabia o que ele devia fazer, portanto, “Eu devo 
cuidar dos negócios do meu Pai”. É de grande importância que nós conheçamos 
nosso Pai que está no céu, porque quando fazemos isso nós recebemos a nossa 
herança e nossa missão para a terra. Aqui com a idade da responsabilidade o Filho 
reconheceu seu Pai, ele confessa diante dos homens. Antes de Jesus ter exercido 
seu ministério, seu Pai o afirmou publicamente. Com a idade da responsabilidade o 
Filho confessa quem é seu pai. Na idade da maturidade, o Pai reconhece e afirma o 
Filho audivelmente e em público. Aqui vemos como é um relacionamento saudável, 
duas pessoas com ousadia um com o outro. Filhos são ousados, órfãos não. Uma 
das mais puras manifestações da filiação é a ousadia. Creio que a igreja vai receber 
uma renovação de ousadia. Ousadia só cresce no lugar secreto, por isso não deixe 
de dedicar tempo com o Pai, especialmente se você quer glorificar o Filho, vivendo 
como um filho. Lembre-se que filiação não está relacionada a gênero, mas sobre a 
nossa posição como filhos e filhas de Deus.

 O sangue de Jesus fala uma palavra melhor. Nós não somos apenas perdoados 
pelo sangue, mas fomos lavados e feitos Reis e Sacerdotes para o Pai por causa de 
seu Filho Jesus. Apocalipse 1:5-6 declara: “E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel 
testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele 
que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, E nos fez reis e 
sacerdotes para Deus e seu Pai; a ele glória e poder para todo o sempre. Amém.”
O sangue de Jesus não se limitou a fazer-nos pecadores salvos pela graça, ele nos 
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fez reis e sacerdotes para Deus. Você pode sentir-se como um ninguém. As pessoas 
podem dizer que você não é ninguém, mas por causa do sangue de Jesus você é 
alguém nele. No mundo dele você é um rei e um sacerdote. Ele espera de você 
glória e o poder. Quando você sabe quem você é nele e o que você é chamado para 
fazer com ele, ele recebe glória e poder. Você estende o Reino dele e suas boas obras 
dão glória a Ele. Nossa identidade e herança diz respeito a dar a Jesus o que lhe 
é digno. As nações são a herança dele. Nós recebemos a nossa herança nele, para 
que possamos trazê até Ele sua herança, que são as nações. Como isso acontece? 
Boa pergunta. Reis têm influência sobre a terra. Sacerdotes têm influência nos céus. 
Somos chamados para Intercessão e Ação, Petição e Legislação, Glória e domínio. 
Sacerdotes ministram ao Senhor; Reis ministram ao povo. Sacerdotes zelam a casa 
do Senhor; Reis dão ordens ao local onde eles estão no domínio. Quando eu digo 
no domínio, estou realmente falando a respeito de servir porque é isso que um líder 
no Reino é, um servo que lidera pelo exemplo. Deixe-me dizer algo, o governo não 
está em Brasília-DF. Está sobre seus ombros, porque vós sois o corpo de Cristo. 
Governando e reinando no aqui e agora é como amar e servir.

 Quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava no exílio, na Ilha de 
Patmos.Durante esse tempo os cristãos eram perseguidos, eles eram como a escória 
da terra para a sociedade em que viviam, mas para Deus  eles eram reis e sacerdotes. 
Nós não somos definidos por nossas circunstâncias ou as opiniões dos outros, mas 
pelo sangue de Jesus. Tanto o sacerdócio quanto o reinado são recebidos por herança. 
Durante os tempos bíblicos, ou você já nascia para o sacerdócio levítico ou não. Se 
você não nasceu para o sacerdócio levítico, não havia maneira de entrar. Também 
Reinos foram herdados de novo através da linhagem. O sangue de Jesus é a nossa 
qualificação, porque pelo seu sangue nós somos quem somos, pela graça de Deus. 
Ambos os reis e sacerdotes têm responsabilidades. Eles são políticos e religiosos. Não 
se afastam da política, trazer a verdade da palavra de Deus para a arena política. Não 
abandonar a congregação dos santos. Não basta ir à igreja, seja a igreja. Não podemos 
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simplesmente colocar o Reino para o futuro. Devemos a todo custo avançar agora. 
É irresponsável empurrar a nossa responsabilidade para outra geração. Agora é o 
momento de exercer a nossa autoridade em humildade. Jesus acredita em você, então 
vá para ele.

Perguntas

1. O que define você?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Como um sacerdote quais são suas responsabilidades?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Como um rei quais são suas responsabilidades?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, revela Jesus para mim de forma contínua. Espírito Santo, lembra-me do que Jesus 
disse para mim e sobre mim. Deixe que o Sangue de Jesus me dê a identidade. Peço 
que a sabedoria de Deus venha sobre mim e aumente diariamente. Especialmente 
quando se trata de viver com os privilégios do Reino e também cumprir minhas 
responsabilidades. Peço estas coisas acreditando que será feito em nome de Jesus 
para a sua glória.

Para Meditação

• Efésios 1:4 “ Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que 
fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor; ”
• 1 Pedro 2:9 “Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo 
adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz; ”
• 1 João 3:1-3 “Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados 
filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele. Amados, 
agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos 
que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é o veremos. E 
qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.”
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Ministério  da Reconciliação

2 Coríntios 5:17-19 diz, ”Portanto, se alguém está em Cristo, é nova  
criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! Tudo 
isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo 
e nos deu ministério da reconciliação, ou seja , que Deus em Cristo estava 
reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos 
homens,, e nos confiou a mensagem da reconciliação.”

 Jesus tem nos dado o ministério da reconciliação. É algo que você não tem 
que ganhá-lo e que não merece. Quando o Pai nos deu Jesus, nós recebemos o 
ministério da reconciliação porque Deus Pai estava reconciliando o mundo a Ele 
mesmo em Cristo. Se nesta próxima sessão te chamar atenção e se fizer raíz em boa 
terra talvez você encontrará exatamente o por quê de você ainda estar neste planeta. 
Para receber de forma adequada o ministério da reconciliação e fielmente gerenciá-
lo devemos deixar o passado passar. A Maioria dos cristãos vive na escravidão do 
passado, e temem o futuro. Infelizmente com esse tipo de postura nos abrimos para o 
inimigo entrar e saquear nossas vidas, famílias, igrejas e cidades. Meu pastor e amigo 
Rodney Middleton de Baltimore, Maryland recentemente disse para mim em uma 
conversa por telefone, “por causa do sangue de Jesus seu passado não aconteceu”. 
Isto é muito poderoso Cristãos precisam tomar posse do que o sangue de Jesus tem 
verdadeiramente feito. O sangue deve retornar para seu posto de frente novamente. 
Se você tem crido em Jesus, esqueça seu passado porque ele já esqueceu. Se você está 
operando com a mente de Cristo você não é capaz de lembrar do seu passado que 
está coberto debaixo do sangue.

 Jesus nos reconciliou com Deus não usando nossas ofensas contra nós. Ele 
não negou as ofensas; ele apenas cobriu com seu próprio sangue reconciliando-nos 
novamente com Deus. Ele nos deu beleza ao invés de cinzas o que não é uma má idéia. 
Outra palavra para reconciliação é restauração. Deus é o maior restaurador. Com 
cinzas ele pode pintar como Picasso. Quando Jesus morreu por nós, não era apenas 
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para que nós fossemos para o céu quando morrêssemos. Foi para que não vivamos 
para nós mesmos mas para ele. Quando nós vivemos desta maneira, naturalmente 
nós somos embaixadores da reconciliação. Jesus disse assim, “Bem-aventurados são 
os apaziguadores porque eles são os filhos de Deus.” Novamente nas escrituras nós 
vemos identidade dirigida com propósito por causa do sangue de Jesus. Porque nós 
fomos reconciliados, nós temos um ministério de reconciliação. Através do que Jesus 
tem feito nós recebemos identidade e temos um propósito. Sua missão, que deve ser 
aceita é “destruir as obras do inimigo”.

 Antes da queda do homem no Jardim do Éden, o homem caminhou com 
Deus e teve um específico e definido propósito. Deus deu ao homem todos os 
recursos e habilidades que ele precisava para cumprir esse propósito. O homem 
escolheu desobedecer, o que deu à luz ao pecado e a morte. Jesus nunca pecou; ele 
veio, morreu e ressuscitou enquanto nos restaurava para o lugar de relacionamento 
com Deus e propósito dentro do Reino. Nosso trabalho é trazer Jesus para as 
pessoas e trazer pessoas para Jesus, para que elas também possam ser restauradas 
em relacionamento e estabilizadas em propósito. Deus através de Cristo tem nos 
dado tudo que precisamos para cumprir o que ele deseja. A medida que buscamos 
primeiro o Reino de Deus e sua justiça todas as outras coisas que necessitamos 
serão acrescentadas, para que possamos cumprir toda vontade de Deus para as nossas 
vidas. Jesus disse algo que ilustra perfeitamente o ministério de reconciliação.   Lucas 
19:10 declara, “Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido”.

 Você disse SIM para missão? Eu acredito que sim. Uma dura realidade é que 
nem toda ovelha quer retornar a sua casa. No ministério da reconciliação você quer 
ser um agente da restauração e algumas pessoas não querem apenas restauração ou 
reconciliação porque significa responsabilidade. Você experimentará os sofrimentos 
de Jesus quando isso acontecer, será com muitas lágrimas. Eu posso lembrar muitas 
vezes que clamei a Deus nesses tipos de circunstâncias. Confessando minha parte 
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que causou algum quebrantamento, perdoando os outros, e orando pedindo o melhor 
de Deus para eles. Um dessas vezes o Espírito Santo sussurrou algo para mim que 
mudou minha perspectiva. Ele disse, “Adam, eu não restaurarei amizades que eu não 
ordenei para você ter.” O que me fez realmente entender que Jesus é Senhor acima 
de quem permite estar na minha vida ou não. Geralmente pessoas e líderes no Corpo 
de Cristo usarão a desculpa “O Senhor me falou” ao invés de serem responsáveis com 
os outros. Eu posso honestamente dizer que eu tenho experimentado mais dor e 
quebrantamento em relacionamentos com Cristãos do que eu tenho experimentado 
quando era um vendedor de drogas e vivendo como o inimigo. Eu tenho visto 
mais traíção e loucura sobre os cristãos do que no mundo. A igreja precisa de mais 
restauração do que eu posso colocar na nação da Rússia, mas Deus o Espírito Santo 
é completamente comprometido, então isso é boas notícias.

 Divisão na igreja significa falta de visão. A visão de Deus é reconciliação, que 
foi feita pelo sangue que Jesus pagou. É nosso privilégio como embaixadores do 
Reino, manifestar a visão de Deus por seu Filho. Antes da fundação do mundo Deus 
–Pai, Filho e Espírito Santo era a família mais saudável e funcional que já existiu. 
Eles convidaram o mundo inteiro de pessoas disfuncionais para dentro da família 
deles que nos faz funcionar de forma adequada e prosperar debaixo de sua liderança. 
Deus em Cristo está chamando o mundo para Ele mesmo. Os inimigos de Jesus tem 
sido feito de escabelo para os pés dele, pelos amigos dele. Nossa parte do processo 
de reconciliação é de expandir misericórdia aquecer aqueles que rejeitam este 
ministério. Nós plantamos, regamos, mas somente Deus quem traz o crescimento. 
Vocês são agentes transformadores do mundo, ministros de reconciliação. Tão quanto 
preparados para serem rejeitados. 

 Pessoas rejeitarão a noção de restauração porque não é barato. Através disto 
você terá que fazer o que Deus faz e respeitar a livre vontade deles e amá-los também. 
Deus está nos ensinando como amar as pessoas que estão indo para o inferno, como 
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Jesus fez por nós. Geralmente amor dói, mas nunca falha então apenas continue 
amando pessoas em nome de Jesus. É ele quem te fortalece, pois através dele você 
pode amar fácil e até mesmo quem não ama você.

 Eu estava escutando Graham Cooke e ele estava contando uma história 
sobre um homem que não gostava dele e acreditava que ele era um falso profeta. 
Aquele homem disse para Graham, “eu não gosto de você! você é meu inimigo.” 
Graham disse, “você não é meu inimigo. Eu não deixarei que você seja meu inimigo. 
Eu realmente gosto de você.” Aquele homem se quebrantou e começou a chorar. 
Devemos nunca decidir em deixar como outras pessoas sentem sobre nós , mas que 
definam como nos sentimos a respeito deles. O conceito de reconciliação que o 
Apóstolo Paulo escreveu foi sobre Jesus reconciliando Jesus com ele mesmo. Muito 
mais o mundo tem invadido a igreja e muito mais a igreja precisa ser reconciliada 
com Jesus.

Agora é tempo da igreja invadir o mundo com o ministério de reconciliação.
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Perguntas

1. No seu contexto, como o Ministério de Reconciliação deveria ser ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Se estou mais focado naquilo do que você fez por mim do que aquilo que fiz por 
você, isto é uma receita de reconciliação?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. O que você faz quando alguém rejeita a noção de restauração?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, em Cristo você já tem me feito um ministro ou servo de reconciliação. Eu 
tenho sido feito um embaixador não um diplomata. Deixe–me funcionar dentro do 
ministério que você tem fielmente me dado. Eu declaro que eu serei um apaziguador. 
Deixe-me ser forte e muito corajoso a medida que eu amplio sua graça e misericórdia 
para com os outros. Eu oro no nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.

Para Meditação

• Joel 2:25, “ Vou compensá-los pelos anos  de colheitas que os gafanhotos destruíram: o 
gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, 
o meu grande exército que enviei contra vocês.”
• 2 Coríntios 5:15, “E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam 
mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.”
• Gálatas 6:1, “Irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são 
espirituais deverão restaura-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também 
não seja tentado.”



Crescendo em Fé





97

Crescendo em Fé

 Muitas vezes as pessoas querem crescer na fé, mas não querem aprender a 
ouvir. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir e antes de ouvir ou compreender existe 
o aprender. Tiago 1:19 diz: “ Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto 
para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.”  Tiago escreve isso porque muitas 
vezes não estamos prontos para ouvir. Muitas vezes as pessoas que se apressam em 
falar se apressam em ficar com raiva também. Raiva e amargura são completamente 
contrárias a fé. Uma das expressões mais madura da fé é o perdão. Ouvir é um 
comportamento que vem pelo aprendizado; não vem para a maioria das pessoas 
naturalmente. Crescer na fé não é apenas milagres, mas é também crescimento na 
área das convicções. A fé bíblica vai nos levar a sermos pessoas de integridade. A 
Convicção deve trazer a tona à integridade ou então somos hipócritas. Você pode ter 
toda a fé na palavra, mas se você não tem integridade não significa nada. A fé bíblica 
deve levar-nos a viver uma vida reta e ter a consciência limpa. A Fé funciona melhor 
através do amor, com consciência limpa, e motivos puros.

 Para crescer em fé, precisamos, primeiro, ser estabelecidos na fé. Aqui estão 
alguns versículos para nos ajudar a entender como a fé autêntica vem e é estabelecida.

- Romanos 10:17 “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.” 
- 1 Coríntios 2:4-5 “A minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras 
persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder; Para que a 
vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.”

Aqui aprendemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e a fé está no poder de 
Deus. O Apóstolo Paulo, sob a influência do Espírito Santo, escreveu ambas estas 
palavras. Paulo escreveu que tudo está enraizado em Cristo Jesus; não há verdade 
além dele. Se você não pode me mostrar isso em Jesus, meus olhos não têm muito 
interesse nisso. Se formos ao livro de João, capítulo dois, vamos encontrar Jesus e 
seus discípulos em um casamento em Caná da Galiléia. Durante o casamento o 
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vinho acabou, o que significa que, talvez, as pessoas que estavam se casando não eram 
ricas. Para pessoas ricas não é comum faltar vinho, mas isto é apenas um pensamento. 
De qualquer forma, Maria vem a Jesus dizendo-lhe o problema, e ele diz a ela que 
não é sua hora, ou não é o tempo de Deus. Ela se vira para os servos e lhes diz para 
fazer o que Jesus mandasse. Ali estava a chave para a fé bíblica - fazer o que Jesus 
mandasse. O milagre acontece quando agimos com fé. Outra maneira de dizer seria 
que a obediência da fé faz acontecer o milagre. O milagre é uma manifestação da 
glória de Deus. Ao final dessa história de casamento ele diz em João 2:11:  “Jesus 
principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória; e os seus 
discípulos creram nele.”  Sua fé estava em seu poder. Um evangelho autêntico produzirá 
discípulos reais.

 Para crescer na fé você deve andar pela fé. No Reino, não existem atalhos. 
Para conhecer realmente alguma coisa você tem que experimentá-la. Qualquer 
escola grega honesta do Novo Testamento vai admitir que isso é verdade. Na língua 
grega existe o saber pelo conhecimento e outro saber pela experiência. O Andar pela 
fé não pode ser alcançado através do conhecimento com a mente ou coração. Seus 
pés devem estar envolvidos também. 2 Coríntios 5:7 afirma: “Porque andamos por fé 
e não por vista:” Nos Evangelhos há uma grande história que ilustra perfeitamente 
esta verdade. Às vezes a verdade precisa ser vista.Jesus estava andando sobre a água 
e os discípulos estavam com muito medo. Pedro disse: “Senhor, se é você, me chamar 
para fora.” Jesus respondeu com uma palavra: “Venha.” Quando Pedro saiu do barco 
começou a andar pela fé. Quando ele começou a andar por vista, imediatamente ele 
começou a afundar. A boa notícia é que Jesus estendeu a mão e o pegou e, juntos, 
andaram sobre as águas de volta para o navio. Assim também a fé veio a Pedro 
porque ele ouviu a voz de Jesus. A fé dele estava de pé na água, literalmente no 
Poder de Deus, e ele começou a andar pela fé. Esta é uma imagem clara de como 
crescer em fé. Deus fala e a fé é liberada; nós respondemos em fé e  o poder de Deus 
é experimentado. Então nós nos tornamos seus seguidores, enquanto caminhamos 
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pela fé.
 Quando Deus fala somos fortalecidos e edificados. Quando os outros 
profetizam a verdadeira palavra do Senhor somos edificados. Quando a palavra de 
Deus é pregada, nós crescemos em fé. Assim, Deus e outros que profetizam são 
essenciais para o crescimento da nossa fé. Em 1 Coríntios 12, o Apóstolo Paulo escreve 
sobre o dom da fé. A fé é um dom incrível. Muitas vezes vem embrulhado no meio de 
circunstâncias que são menos favoráveis. Há também um único papel que você pode 
exercer na edificação da sua fé. Judas 1:20-21 afirma: “Mas vós, amados, edificando-
vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, Conservai-vos a 
vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para 
a vida eterna.” Sua santíssima fé é construída quando você ora no Espírito Santo, ou 
em línguas. Quando o seu espírito se comunica diretamente com Deus de uma forma 
que ultrapassa o seu entendimento a sua santíssima fé é construída. Esta pode ser a 
razão pela qual nós compreendemos através da fé. Primeiro nós acreditamos, depois 
nós entendemos. A maioria das pessoas querem entender e depois acreditar, mas isso 
não é fé. Quando a fé cresce se transforma em confiança. A fé é como uma pequena 
semente de mostarda, a fé pode mover uma montanha. A confiança é de todo o 
seu coração e isto te moverá. Andar pela fé é nos amadurecermos para o lugar de 
confiança. Quando estamos plenamente com confiança em Deus não questionamos 
sua integridade com a nossa incredulidade. A confiança é a completa ausência de 
incredulidade e é aí que o Espírito Santo quer levar o corpo de Cristo, porque isso 
é quem Jesus é. Jesus era perfeito, ele se colocou em submissão total, e isso é o que 
Deus está procurando. Ele quer que sejamos inteiramente entregues e totalmente 
rendidos. Devemos deixar que a fé cresça em confiança em nossas vidas. Quando isso 
acontece você não vai estar preocupado com o que Deus está totalmente no controle. 
É um lugar muito libertador para estar. Jesus gastou todo seu tempo lá e ele está nos 
chamando para estar onde ele está. Juntos, estamos em uma incrível viagem com o 
guia mais incrível. O Espírito Santo está plenamente empenhado em nós, crescendo 
em fé, até que nos pareçamos com Cristo Jesus.
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 Para aqueles de vocês que estão realmente com fome para ministrar Cristo 
para mundo, você vai ter que aprender a perdoar a igreja. Quando Jesus estava na 
cruz, ele gritou: “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem!” O Pai deseja este tipo 
de fé. O escritor de Hebreus nos diz: “Sem fé é impossível agradar a Deus.” Fé em Deus 
significa que não somos vítimas do que os outros disseram sobre nós ou fizeram por 
nós. Ao invés de sermos vítimas somos conquistadores através do perdão. Muitas 
vezes as pessoas que você vai precisar perdoar não vai pedir desculpas. É quase como 
um livro cristão, a maioria das pessoas que realmente precisam do livro não vão 
comprá-lo, porque na sua maioria eles são inconscientes de sua necessidade. Há 
outros que são descaradamente desafiadores e não reconhecem a sua necessidade, 
mas deixá-lo a Deus ele tem uma forma incrível de ordenar todas essas coisas.

 Quando somos humildes, nos tornamos muito mais conscientes de nossa 
necessidade. A humildade é uma virtude que nos permite ver espiritualmente. Os 
soberbos são espiritualmente cegos. Eu estive lá, por isso sei por experiência o que 
é ser um idiota de primeira classe. A humildade permite que sejamos honestos com 
nós mesmos e com os outros. Muitas vezes presunção assume o que não é verdade, 
isso também pode ser chamado de engano. Decepção é o oposto da fé porque a 
verdadeira fé somente é enraizada na verdade. Os discípulos andaram com Jesus por 
três anos. Pedro andou sobre as águas. Deus multiplicou alimentos através das mãos 
deles. Eles experimentaram água transformada em vinho. Eles curaram os doentes e 
expulsaram demônios. Eles viram os mortos ressuscitarem pela voz de Jesus. Apenas 
mais uma vez as Escrituras relembram de pedirem um aumento de fé.

Lucas 17:1-5: E disse aos discípulos: É impossível que não venham 
escândalos, mas ai daquele por quem vierem! Melhor lhe fora que lhe 
pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e fosse lançado ao mar, do que fazer 
tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar 
contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E, se pecar contra 
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ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-
me; perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. 

Eles precisavam de mais fé para permanecer no relacionamento um com o outro. 
No corpo de Cristo, há muitos relacionamentos quebrados devido a uma falta de fé 
bíblica. Jesus disse que se você não perdoar não será perdoado. A fé perdoa antes que 
alguém peça desculpas. Cristãos maduros não se concentram no que tem acontecido 
com eles. O foco de cristãos maduros é no que Jesus fez e no perdão assim como ele 
fez. Temos que tomar a decisão de perdoar antes de sermos injustiçados. Você vai 
escolher a perdoar as pessoas pelo que eles fizeram? Será que você escolherá perdoar 
os outros pelo que eles vão fazer?

 Eu quero compartilhar uma história muito poderosa do perdão. (Isto foi antes 
de eu ser um cristão.) Meus amigos e eu estávamos em transe, fazendo e vendendo 
drogas em uma pequena cidade em Nova Jersey. Era uma noite quente de verão. 
Estávamos em êxtase e nós estávamos bebendo conhaque e fumando muita erva 
daninha. Nós provavelmente fomos todos sortudos apenas por estarmos vivo. Um 
dos meus amigos estava devendo a meu outro amigo $ 1.000 dólares. O devedor e 
manteve-se instigante e falando louco para meu outro amigo. Eles começaram a 
lutar. Muito rapidamente o credor colocou seus joelhos sobre os ombros do devedor 
e estava literalmente quebrando a cabeça contra o cimento. Tudo que você podia 
ouvir era o barulho forte da cabeça batendo no cimento e gritos em tom elevado.

 Minha consciência estava cauterizada com ferro quente, então eu não fiz 
nada sobre o que estava acontecendo. Eu estava começando a não ter nenhuma 
consideração pela vida humana. Eu estava pensando mais sobre o que faríamos com 
um corpo morto, mesmo que o devedor era meu amigo também. Então, um dos 
nossos amigos, uma verdadeira pacificação Samaritana bêbado Boa, saltou dentro 
e parou o que poderia ter sido a morte de um jovem. Durante esses dias, tive a 
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mais agradável idéia fora do carro de todos os meus amigos, o que significa que 
eu dirigi a maior parte do tempo. Para chegar ao ponto de cerca de 30 minutos 
depois o devedor e o credor que estavam apenas lutando estavam no carro juntos 
e eram amigos de novo. Desde então, o credor, que era meu melhor amigo morreu 
crescendo. O devedor foi rápido para perdoar. Agora ele é um marido, pai e tem um 
negócio de sucesso em Nova Jersey. Esta história de perdão me toca profundamente 
cada vez que penso nisso. Tenho visto pessoas da igreja guardar rancor por anos por 
muito menos do que uma cabeça sendo esmagada contra o cimento. Quando a igreja 
é menos indulgente do que traficantes de drogas, é claro que temos um problema 
sério. Espero que sua fé em Cristo venha provocá-lo a deixar para trás qualquer 
ressentimento que você tenha por alguma pessoa. Quando a fé está na ofensiva que 
prega, cura e demonstra o Reino. Quando a fé está na defensiva ele perdoa, mostra 
misericórdia, e reza por aqueles que falam sobre você. Lembre-se a fé é um escudo 
e protege-nos da descrença, as mentiras do diabo, as opiniões dos outros, e falta de 
perdão. Por sua fé para crescer deve ser desafiado e tentado. A prova da vossa fé é 
necessária para o crescimento de sua fé. A prova da sua fé é preciosa, pode até não ser 
uma sensação agradável, mas irá causar crescimento se você responder corretamente.
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Perguntas

1. Qual a diferença entre a Fé e a Presunção?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Quem Deus está usando em sua vida para te ajudar a crescer em fé constantemente?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Cite algumas manifestações para crescer em Fé?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, libera o dom da fé em mim. Peço que eu esteja atento a sua voz, de modo que eu 
seja edificado na fé. Faça com que eu seja um bom ouvinte e um fiel seguidor. Deixe-
me ser uma pessoa de fortes convicções e inabalável, que são vividas com integridade. 
Peço essas coisas em nome de Jesus.

Para Meditação

• Romanos 1:17 “Porque nele se descobre a justiça de Deus revelada, de fé em fé:. Como 
está escrito: O justo viverá pela fé.”

• 2 Coríntios 13:5 “Examinem-se, se vocês estão na fé; provar a vós mesmos. Não sabeis 
vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, não vos reprova?”

• 1 João 5:4 “Porque tudo é nascido de Deus vence o mundo: e esta é a vitória que vence o 
mundo, a nossa fé.”
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 Muitas vezes na igreja você ouve algumas coisas bem bizarras. E, por uma 
questão de aprendizado que estou compartilhando isto com você. Infelizmente essa 
afirmação veio de crentes supostamente maduros, ou mesmo “jovens de fogo.” Aqui 
uma mentira suja está prestes a ser arrancada então coloque o cinto de segurança. 
“Eu não sou chamado para o evangelismo.” Eu tenho ouvido muito esta frase de 
pessoas que dizem ser cristãos cheios do Espírito Santo. Eles são preenchidos com 
um espírito que não é santo. É realmente um espírito de medo. Aqui, o espírito de 
medo e o medo do homem trabalham juntos para o silêncio da igreja. No entanto, 
a verdadeira igreja não pode ser silenciada. Deixe-me dizer isto assim, se as portas 
do inferno estão prevalecendo não é a igreja. As portas do inferno não prevalecem 
contra a Igreja; significa que o Reino de Deus avança em todos os momentos não 
importa como; consequentemente, com isso o “aumento de seu governo e a paz não 
haverá fim.” As portas do inferno não prevalecem, isso significa que nós roubamos 
campo do inimigo ao tomar de volta as pessoas que ele tem aprisionado na escuridão. 
O Reino de Deus não é defensivo. Ele sempre é ofensivo e só vai para frente. Quando 
o apóstolo Paulo escreveu sobre a armadura do Senhor em Efésios 6 não havia 
armadura para a parte de tras do soldado, porque a frente é a única opção no Reino.

 Jesus disse a seus discípulos para orar ao Senhor da seara para enviar 
trabalhadores para sua seara, e depois mandou-os pregar e demonstrar o Reino. Se 
vamos conhecer e seguir o Senhor da seara, então vamos ter que entrar em sua seara. 
Quando Jesus disse: “os campos estão maduros para a ceifa”, ele realmente quis dizer 
isto.
 
 Quando Jesus ordenou aos seus discípulos a entrar no mundo, ele nunca 
mudou de idéia. Jesus realmente acredita que quando vamos a sua presença ele 
estará conosco para revelar quem ele é. Jesus acredita que a nossa luz brilhando 
está diretamente ligado ao Pai em receber glória. Deixe-me dizer isto assim, você 
é chamado para ganhar almas e você é chamado e escolhido portanto, seja fiel. Fiel 
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significa avançar e não olhar para trás.  Lucas 9:62 diz: “E Jesus lhe disse: Nenhum 
homem, tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.” Aqueles 
que estão aptos para o Reino não tem tempo para olhar para trás, porque eles estão se 
movendo para a frente. Se você estiver indo para avançar no Reino é preciso pegar no 
arado e sujar as mãos no campo do Senhor da colheita. Se você é uma dona de casa, 
um intercessor, um líder de adoração, um professor ou um técnico de informática, 
você é chamado para o campo da colheita. Vamos considerar algumas palavras 
muito claras. Lucas 11:23 diz: “Quem não é comigo é contra mim, e aquele que comigo 
não ajunta, espalha.” Ao não escolher Jesus, as pessoas estão realmente se opondo. 
Por não juntar as pessoas para o seu Reino, as pessoas estão realmente trabalhando 
diretamente contra ele. Estas são palavras sérias e acusadoras, pois eles são muito 
fortes e incômodam. Só porque estas palavras são desconfortáveis, não significa que 
devemos ignorá-las. Uma coisa é fato: se você quer crescer espiritualmente você deve 
sair de sua zona de conforto de modo que o Espírito Santo seja o seu Consolador 
ao passo que você passa pelas dores causadas pelo crescimento espiritual, por assim 
dizer.

5 Obstáculos para Evangelizar

1. Uma mentira que tenha dito: “você não é chamado para o evangelismo.”
2. O espírito de medo  ou o medo do homem.
3. O  Egoísmo que leva as pessoas a ficar em silêncio quando eles precisam falar.
4. Líderes que não treinam o seu próprio povo como realmente evangelizar e, em 
seguida, dão o exemplo. (Líderes, lembre-se do seu povo que não vai fazer o que você 
diz, eles vão fazer o que você faz. No Reino toda a liderança é pelo exemplo.)
5. Incredulidade de que Deus vai realmente utilizá-los. (Meu pai, Angelo LiVecchi, 
que sugeriu este.)
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Perguntas

1. O que ajuda quando aprendemos fazer evangelismo efectivamente?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Com o que se parece o evangelismo efectivo biblicamente falando?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Você  está sendo retido em compartilhar sua fé e demonstrar quem Jesus é?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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4. Se sim, o que exatamente está te segurando? Pergunte ao Espírito Santo para te 
revelar. Espere nele; escreve abaixo o que ele diz ou os pensamento que vem a sua 
mente. Depois ore e faça sua confissão. Então veja se alguma oportunidade aparece 
para você dar um passo de fé; se não aparecer crie uma.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Oração de Entrega

Pai, em nome de Jesus, livre-me agora do espírito do medo e do medo do homem. Dá-
me a ousadia para pregar e demonstrar quem o seu filho Jesus realmente é. Senhor, 
perdoe-me por ser egoísta e complacente quando se trata de obedecer quando você 
nos mandou ir, pregar e curar. Jesus, eu quero conhecê-lo e torná-lo conhecido. 
Ajuda-me a avançar com você e nunca olhar para trás. Obrigado por me ouvir,Pai.

Para Meditação

• Lucas 9:62 “E Jesus lhe disse: Nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olha para 
trás é apto para o reino de Deus.”
• Lucas 11:23 “Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha.”
• Provérbios 11:30 “O fruto do justo é árvore de vida,. E o que ganha almas é sábio.”
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“Quando a Palavra de Deus é verdadeiramente guardada em seu
Coração, Jesus será visível em sua vida.”

Adam LiVecchi

 Infelizmente, muitos cristãos hoje relacionam Jesus como se o que ele diz para 
fazer fosse algo opcional. Geralmente nós pegamos e escolhemos o que é conveniente 
ou o que traz benefícios para nós, quando se trata sobre obedecer Cristo. Isto precisa 
mudar, especialmente se nós chamarmos Jesus de Senhor e se realmente desejamos 
que ele seja o Senhor das nossas vidas. A verdade é que Jesus é Senhor, mas é verdade 
nas decisões que fazemos e na vida vivemos? Eu sei que você quer chamar Jesus de 
Senhor e viver uma vida de acordo com a vontade Dele. Partindo desta linha de 
entendimento que escrevo “Os quandos bíblicos do Cristianismo” .
 
 Em Mateus 5, Jesus tornou a vida dos seus discípulos de cabeça pra baixo. Ele 
repetiu estas duas frases muitas vezes no Sermão da Montanha (Mateus 5-7) “Eu vos 
tenho dito”, ”mas eu digo a vocês”. Ele os ensinou o que tem sido dito, o que é Passado; 
então ele os ensinou o que eles precisavam saber, “mas eu digo a vocês”, Presente. 
Se você quer viver na presença de Deus você deve viver no Presente. Quando Jesus 
ministrou ele disse “Arrependam-se o Reino de Deus está próximo”. O que ele estava 
dizendo é que o tempo para Deus manifestar o domínio Dele é agora. Ele ensinou 
seus discípulos uma vida completamente nova. A maneira que seguimos a Jesus é 
através da obediência a suas ordenanças; se nós pensamos que seguimos Jesus em 
qualquer outro caminho, nós estamos enganados... Jesus nos ensina em Mateus 6 
sobre “os quandos” do Reino da vida. Eles são:
1. Mateus 6:2 “Quando pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como 
fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos  homens. Em 
verdade  vos digo que já receberam seu galaradão.”
2. Mateus 6:5 “E, quando orardes, não sejais como hipócritas; pois se comprazem em orar 
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em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade 
vos digo que já receberam o seu galardão.”
3. Mateus 6:16 “E quando jejuardes, não vos  mostreis contristados como os hipócritas; 
porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos 
digo que já receberam o seu galardão.”

 Jesus não disse se você jejua, se você dar ou se você ora; ele disse Quando. 
Para algumas pessoas isto soa radical mas para um judeu nos tempos de Jesus isso 
era normal. O assunto profundo que Jesus e a graça abordam aqui é a motivação do 
coração. A lei diz para não cometer adultério. Jesus e graça diz que se você olhar para 
uma mulher com desejo você já cometeu adultério. O padrão não é apenas sua ação; 
mas diz respeito aos seus pensamentos e intenções porque agora temos a mente de 
Cristo. A mente de Cristo torna o ministério fácil se não nos inclinarmos no nosso 
próprio entendimento. Nos versos acima Jesus está dizendo aos seus discípulos a não 
fazer as coisas certas com motivos errados porque se você fizer, não terá sua recompensa 
e esta recompensa é imitação se comparado com a recompensa verdadeira que seu 
Pai nos céus quer te dar. Jejum, oração, e doação são partes necessárias da vida dos 
cristãos. Elas são os privilégios da disciplina. Para eles servirem em seus verdadeiros 
propósitos devem fazer com os motivos corretos. Em uma cultura religiosa, jejum 
e oração torna-se mais como pressão ao invés de ser orientação do Espírito e pelos 
olhos do Pai somente. Eu entendo o propósito do jejum e oração corporativo; no 
entanto, abordando o que Jesus dirigiu e esta é a razão pela qual nós fazemos, o que 
fazemos e para quem fazemos isso. Hebreus 4:12 diz,”Porque a Palavra de Deus é viva 
e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois  gumes, e penetra até a divisão da 
alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções 
do coração. A Palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções.” A 
Palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções. A Palavra de 
Deus discerne o que você pensa e o porquê você pensa nisso. A Palavra, que é Jesus, 
que é apto a discernir de fato é o único que pode nos dar discernimento através do 
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Espírito Santo.  Motivos no Reino de Deus significa tanto quanto ações. Devemos 
pedir ao Senhor para purificar nossos motivos mesmo quando nós estamos fazendo 
as coisas certas.

 Quando nós somos imaturos, o Senhor cuidará das nossas ações. Como 
maduros, ele cuida mais das nossas motivações e intenções. Agora é o momento 
em que Deus está amadurecendo seu povo e disciplinas espirituais são uma das 
maneiras que ele traz maturidade na vida dos crentes. A medida que amadurecemos, 
passamos a ver que as disciplinas espirituais são na verdade um privilégio e não um 
fardo. Vou lhe dar um breve exemplo no natural. Alguém que vive em uma república 
democrática pode ver o seu pagamento de hipoteca como um fardo, mas alguém em 
um país comunista ou alguém que vive sob um ditador veria isso como possuir sua 
própria casa como um privilégio que eles desejam que poderiam ter. Perspectiva é 
tudo. Se você vive com um copo quase vazio, você não vai compartilhar sua água por 
medo ou por não ter o suficiente. Se você vive uma vida a partir de uma perspectiva 
do copo estar quase cheio, então você compartilhará sua água com alguém que não 
tem água. A revelação da bondade de Deus nos faz querer compartilhá-lo com os 
outros. Pessoas que não compartilham Jesus com os outros não acreditam realmente 
que ele é bom o suficiente para compartilhar. Quando uma mudança de perspectiva 
vem, então haverá uma mudança em nossos motivos e ações. Maturidade espiritual 
é sobre uma mudança de perspectiva, é ver através dos olhos de Jesus, porque nos foi 
dada a mente de Cristo. As três disciplinas espirituais de dar, orar e jejuar ajudam no 
processo de maturidade, porque nos tornamos menos e menos egoístas,a medida que 
fazemos as coisas com os motivos certos.

 Eu pessoalmente encontro a ordem desses três “quandos” bem interessante. 
Eles são: dar, orar, jejuar. Se você espera receber algo de Deus, dê alguma coisa a 
alguém. Lucas 16:11-12 diz,  “Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos 
confiará as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?” Por 
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ser fiel e por dar no natural, mostramos a Deus que estamos prontos para receber 
algo do sobrenatural. Ao dar o que temos, recebemos aquilo que o dinheiro não 
pode comprar. No Reino de Deus para receber você deve dar, para ser exaltado é 
preciso humilhar-se. As coisas funcionam um pouco diferente no Reino, e temos de 
aprender os caminhos do Rei, se queremos representá-lo adequadamente. Dar aos 
pobres ou dando esmolas, orando e jejuando todos são ministérios para o Senhor. 
Antes de ministrar  as pessoas, ministramos para o Senhor. Isto é o primeiro e 
maior mandamento que nos dá o combustível para o segundo mandamento, que é 
expressado através da grande comissão. As primeiras coisas devem ser feitas primeiro. 
Dando, orando e jejuando são disciplinas que fará você perseverar. Perseverança é 
paciência em movimento. É importante entender que ministrar para o Senhor não 
é para as pessoas verem você, mas para que você comece realmente a conhecer o seu 
Pai celestial que deseja passar mais tempo com seus filhos no lugar secreto. Para viver 
uma vida escondida em Cristo, fazendo as coisas certas pelas razões certas é essencial, 
especialmente quando se trata de viver a vida cristã diante das pessoas. Se vivemos 
para agradar ninguém, mas a Deus, nós encontraremos em um compromisso. Dar, 
orar e jejuar são coisas que fazemos no natural para manter nossa vida espiritual 
alinhado com os propósitos da vontade de Deus. Não se trata de uma rotina rígida 
exatamente de quando fazemos ou quantas vezes as fazemos, é sobre ter um coração 
que diz que meu pai vê e espera no secreto e sobre todas as coisas eu quero agradá-
lo. Para conhecer Deus você deve investir tempo com ele; não existe atalhos no 
relacionamento.
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Perguntas

1. Dar aos pobres , orar e jejuar faz parte da sua vida?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Você alguma vez se encontrou fazendo algo certo com os motivos errados?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Você as intenções de Jesus quando ele nos mandou dar, orar e jejuar ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, você poderia me mostrar as intenções de Jesus quando ele nos ordenou dar aos 
pobres, orar e jejuar. Ajuda-me a entender seu coração e desejo de estar perto de 
mim. Nos ajuda a permanecer em ti e guardar seus mandamentos. Ensina-nos estas 
disciplinas para que assim não precise de uma disciplina desnecessária. Ajuda-nos a 
fazer as coisas certas com as razões certas. Em nome de Jesus nós oramos.

                        
Para Meditação

• Mateus 6:2, “Quando pois, deres esmolas, não façais  tocar trombeta diante de ti, como 
fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em 
verdade vos digo que já receberam o seu galardão.”
• Mateus  6:5, “E, quando orardes, não sejais como os hipócritas; pois se comprazem em 
orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em 
verdade vos digo que já receberam o seu galardão.”
•Mateus 6:16, “E, quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas; 
porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos 
digo que já receberam o seu galardão.”
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 Salmos 91:1 declara, “Aquele que  habita  no esconderijo do altíssimo, à sombra do 
Onipotente descansará.” A palavra “no esconderijo” (lugar secreto) no versículo também 
significa proteção, e no ministério você precisará disso com certeza. A sombra de 
suas asas está perto do seu coração; este é o lugar onde ele é nossa cobertura, mas 
isto é uma mensagem para outro livro. Jesus, no Novo Testamento, define o lugar 
secreto como um lugar onde o Pai olha e espera. No seu discurso antes da sua morte 
no livro de João ele fala sobre permanecer nele. De Mateus 5 a João 15, existe uma 
grande progressão de revelação que nós precisamos entender se nós queremos liberar 
ministério puro. O lugar secreto vai de um lugar que nós visitamos para um lugar 
onde vivemos ou permanecemos. O lugar secreto também é o que nós levamos 
conosco quando deixamos nossas casas e nossas vidas normais. Eu compartilharei 
alguns exemplo sobre este e uma experiência muito pessoal. O lugar secreto não é 
meramente um closet de oração, mas certamente, começa ali. Os discípulos sabiam o 
segredo do ministério de Jesus, por isso eles perguntaram, “Senhor ensina-nos a orar”. 

 O tempo que Jesus ficava no secreto com o Pai dele é o que moldava seu 
ministério. Lembra o que você faz no secreto será recompensado abertamente. Uma 
das primeiras coisas que percebi no ministério era que nenhum demônio ou líder 
religioso poderia ficar no caminho daquilo que o Pai desejou me dar. Devemos viver 
a partir do lugar secreto, e não pela aprovação das pessoas. Devemos viver para o 
prazer para o bom prazer do Pai, não para agradar pessoas. Geralmente se você vive 
para agradar a Deus nem sempre as pessoas ficarão felizes com você, mas no fim 
daquele dia é o que Jesus diz que importa. Quando vivemos para agradar a Deus, 
pessoas de Deus irão te apoiar naquilo que Deus criou em você. Pessoas seguras 
vão afirmar o que eles não podem controlar. Pessoas inseguras irão descartar o que 
não se pode controlar. Jesus estava debaixo de autoridade mas completamente fora 
do controle dos homens; que é onde o Pai deseja que nós estejamos. Será que ele 
quer que nós sejamos responsáveis com as pessoas? Sim! Será que ele quer que nós 
estejamos sob o controle deles? Nem pensar! Quanto mais você investe tempo com 
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o Senhor mais você vai querer fazer as coisas de acordo com a vontade dele e ser 
mais responsável com as pessoas. É através da responsabilidade que integridade é 
construída. O ministério pode ser sustentado quando nos tornamos responsáveis.

 Aqui é uma palavra profética para você. O que você faz em segredo será 
recompensado abertamente. Davi é um grande exemplo dessa verdade. Nos bastidores, 
ele matou um leão e um urso. Na linha de frente, ele matou um gigante chamado 
Golias. Ambas as vezes ele estava cuidando das ovelhas de seu pai .Nas duas vezes 
ele tinha interesse de outra pessoas no coração. Nós fazemos as maiores façanhas 
quando estamos cuidando dos interesses dos outros. O que fez Davi em segredo foi 
recompensado em campo aberto. Na parte de trás da montanha Davi cantou altos 
louvores a Deus. Quando ele veio da batalha, Israel cantou seus louvores quando 
eles cantaram,  “Saul matou mil, e Davi matou 10 mil”. Oração corporativa, louvor e 
adoração, não é o lugar secreto. A presença do Senhor pode vir durante o culto. No 
entanto, geralmente o que nós sentimos é a unção mas na realidade o lugar secreto é 
um lugar de solidão; é um lugar quando estamos sozinhos com o Senhor. Adoração 
corporativa é maravilhoso e necessária mas não pode substituir o lugar secreto. Do 
mesmo jeito o lugar secreto não substitui a adoração corporativa; não é um ou o 
outro. São ambos. Sua história pessoal com Deus desenvolve-se no lugar secreto. O 
lugar secreto é onde nós engravidamos com a promessa; que está no lugar secreto 
onde nós geramos os propósitos de Deus.

Daniel 3:22 -27, “E , porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha 
estava sobremaneira quente a chama do fogo mantou aqueles homens 
que carregaram a  Sadraque,Mesaque, e Abednego. E estes três homens, 
Sadraque, Mesaque e bednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo 
ardente. Então Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa; falou 
dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós,dentro do fogo , três homens 
atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu, 
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dizendo: Eu , porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando 
dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano; e o aspecto do quarto é semelhante 
ao Filho de Deus. Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha 
de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do 
Deus Altíssimo, saí e vinde! Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram 
do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e 
os conselheiros do rei e, contemplando estes homens, viram que o fogo não 
tinha tido poder algum sobre os seus corpos; nem um só cabelo da sua cabeça 
se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha 
passado sobre eles. 

 O lugar secreto é uma pessoa, e seu nome é Jesus. Quando ele apareceu no 
fogo, não poderia queimá-los. Quando ele apareceu, as correntes deles caíram e eles 
ficaram livres. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em lugar secreto, portanto, o 
fogo não podia queimá-los. O lugar secreto é um lugar de proteção divina. Quando 
os leões não podiam comer Daniel, era porque eles estava debaixo da sombra de Suas 
asas no lugar secreto. Uma multidão de pessoas queriam pegar em Jesus e jogá-lo 
de uma montanha, mas mesmo assim ele conseguiu andar pela multidão sem ser 
tocado. Ele estava habitando no Lugar Secreto. A tradição diz que João, o Revelador, 
foi jogado em óleo fervente para ser queimado vivo, duas vezes. O óleo não podia 
queimar o seu corpo físico, porque ele estava no Lugar Secreto. Paulo foi escondido 
durante três anos… O lugar Secreto o capacitou para se tornar um dos maiores 
ministérios apostólicos do mundo que jamais foi visto. Deus tem se escondido em 
você para revelar Seu Filho em você.

 O Lugar secreto é meu lugar favorito para se estar. Investir tempo com o 
Aba é minha atividade favorita. Esta comunhão e comunicação com ele é para o que 
eu vivo e dependo. Tudo mais flui deste lugar. O lugar secreto não é sobre buscar 
ao Senhor; mas sobre investir tempo com ele. Ele veio para buscar e nos salvar, a 
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verdadeira questão não é buscar ao Senhor mas focar nele. O Pai está esperando 
no lugar secreto; ele vê e espera por nós. O lugar secreto é uma mensagem muito 
pessoal para mim. Quando o terremoto atingiu o Haiti no dia 12 de Janeiro de 
2010, eu estava lá mesmo no epicentro do terremoto (Carrefour, Haiti). Christina 
Stewart do Impact Nations e eu estávamos lá ministrando e planejando uma viagem 
de compaixão para aquele verão. Nós ficamos com o Pastor Eddy Francois e sua 
esposa Marlene. No dia 12 de Janeiro de 2010 ela cozinhou um maravilhoso almoço 
haitiano. Foi tão bom que me colocou para dormir. Quando a terra começou a 
tremer de forma violenta, eu estava dormindo. Quando ouvi o primeiro “boom” eu 
vi o muro de concreto à minha esquerda, rasgar como um pedaço de papel. Eu, 
pela graça de Deus, imediatamente pulei da cama. Quando me levantei, a parede 
de concreto que estava em minha cama implodiu e acabou esmagando a cama que 
eu estava dormindo. Eu estava habitando no Lugar secreto - O lugar de proteção. 
Deus divinamente me protegeu e me preservou. Eu estava coberto pela sombra de 
suas asas. Quando eu não podia me proteger, a glória Dele foi a minha retaguarda. 
Ele estava velando sua palavra para a cumprir. Minha vida estava completamente 
em suas mãos e não havia nada que eu pudesse fazer para me salvar. Ele me acordou 
e me levantou do sono imediatamente me guiando pela casa, enquanto o telhado 
de concreto estava desmoronando. Escrevo isso com lágrimas nos olhos ás 3:39 da 
manhã lembrando da fidelidade de Deus. Realmente não há ninguém como Jesus. 
Muitas vezes, nas orações chegamos a um lugar tão especial de intimidade com 
o Pai. Quando estava dormindo, ele estava em um lugar tão íntimo comigo que 
ele me acordou e me levou para fora com segurança. Corri pela casa gritando por 
Christina, a encontrei e meu amigo Jordan Amboise nos ajudou a sair da casa. Cerca 
de 300.000 pessoas não foram felizes aquele dia. Sou muito grato por estar vivo. Esta 
última parte foi sobre a minha história com Deus. Eu compartilho para agitar a sua 
fé e encorajar-vos de que Deus está olhando para você, mesmo que você não esteja 
plenamente consciente disso. Ele está cuidando de você e te protege. Sua vida está 
completamente nas mãos Dele. Você apenas precisa confiar nele. Vivendo a partir 
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do Lugar Secreto sempre produzirá testemunhos. Então permaneça em Jesus e deixe 
que as palavras dele habite em você.

Perguntas

1. Você reserva tempo  com o Pai no Lugar secreto?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Você reservará tempo diário com o Pai ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Se você não gasta tempo com Deus diariamente como você acha que sua vida vai 
ficar daqui 5 anos? O que acontecerá se você investir tempo com Deus?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, em nome de Jesus, libere uma fome sobrenatural e um desejo para te conhecer. 
Deixe minha maior prioridade ser em te conhecer de forma íntima e caminhar 
contigo fielmente. Eu te agradeço pelo Lugar Secreto e pela recompensa aberta 
que você tem para mim em Cristo. Como Jesus conhecia seu Aba, permita-me te 
conhecer da mesma maneira. Pai, isto é em nome de Jesus que eu te peço todas estas 
coisas.

Para Meditação

• Salmos 91:1, “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente 
descansará”.
• Salmos 91:4, “Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua 
verdade será o teu escudo e broquel.” 
• Salmos 25:14, “O segredo do SENHOR é com aqueles que o temem; e ele lhes mostrará 
a sua aliança.”
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Uma Mudança de Vida de Oração

 Para realmente conhecer Deus você deve ler sua palavra e orar. Investir tempo 
em adoração e esperar ouvir a voz de Deus é essencial se você quer verdadeiramente 
conhecer a Deus por si mesmo. Todo ministério é gerado no secreto. O primeiro 
mandamento abastece o segundo mandamento. A grande comissão, que é ir por todo 
o mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as 
coisas que Jesus ordenou, é uma das expressões primárias de verdadeiramente amar 
ao próximo. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais a verdade 
se põe nos nossos corações mais isto se expressa através de nossas vidas. Os discípulos 
verdadeiramente entenderam o segredo do ministério de Jesus, razão pela qual eles 
pediram: “ensina-nos a orar”. A boa notícia é que ele ensinou seus discípulos e a nós.

 Através da leitura e investindo tempo com Jesus ele revelou algo para mim. 
É a sabedoria que faz poder e favor sustentável. Algo que aconteceu com Jesus nas 
escrituras em oração pela liderança do Espírito Santo. Esta oração mudou totalmente 
minha vida e ainda está mudando minha vida e ministério. Lucas 2:52 diz: “E jesus 
crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e do homem”. Aqui 
Jesus cresceu porque seu Reino cresceu, portanto, “o crescimento do seu governo e 
paz não haverá fim”. Ele cresceu em três áreas específicas. Incidindo sobre estas áreas 
são fundamentais, se vamos viver a vontade de Deus para nossas vidas. Lembre-se, 
de Jesus é a vontade de Deus e ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Se ele, 
sendo Deus em carne, necessitou  crescer em três áreas específicas nós obviamente 
necessitamos crescer nestas áreas também. Ele crescia em sabedoria, favor e estatura.

Agora a oração de mudança de vida:
“Pai, eu te agradeço porque estou crescendo em sabedoria, em estatura e em graça 

diante de ti, Pai; e com os homens, assim como Jesus fez.”
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 Precisamos crescer em sabedoria e então saberemos o que fazer com a graça. 
Sabedoria faz o favor sustentável. A medida que isso acontece nós crescemos em 
estatura ou maturidade. No grego, a palavra usada para estatura significa idade e 
maturidade. Na realidade as pessoas envelhecem, mas espiritualmente elas não são 
maduras e assumem responsabilidade para aquilo que Deus as chamou para fazer. 
Maturidade significa responsabilidade. Eu acredito que você é um dos que irão 
crescer e amadurecer em sabedoria em graça diante de Deus e dos homens. Por favor 
ore esta oração com sinceridade e diligentemente por um ano e me envie por e-mail 
para que eu saiba que tipo de crescimento Deus trouxe em sua vida, família, igreja, 
ministério ou negócio.

E-mail – info@weseejesusministries.com  / com o assunto : Oração Lucas 2:52

Nós estamos ansiosos para ouvir boas coisas que Deus vai fazer. Apenas lembre-
se disso, a oração é perigosa. Se você está orando e espera mudanças em sua vida. 
Espere abundantemente mais do que você possa pedir, pensar e imaginar de Deus.
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Perguntas

1. Qunado  foi a última vez que  você pediu a Deus por sabediria?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Se você foi cheio de sabedoria como sua vida deveria ser?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Quais  são os três caminhos para se obter Sabedoria?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                  



Adam LiVecchi

132

Oração de Entrega

Pai, eu te peço que me dê sabedoria. Deixe sua sabedoria me fazer ser um mordomo 
fiel de tudo o que você me faz, diz e me dá. Eu te peço em nome de Jesus.

Para Meditação

• Salmos 111:10,  “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm 
todos os que cumprem os seus mandamentos; o seu louvor permanece para sempre.”
• Provérbios 4:5, “Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te 
aparates das palavras da minha boca.”
• Provérbios 4:7, “A sabedoria é a coisa  principal; adquire pois a sabedoria, emprega tudo 
o que possuis na aquisição de entendimento.”
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Quando o Favor Vem

 FFavor vem quando o pedimos em oração. Ele vem mesmo em tempos onde 
nós certamente não merecemos. Você pode ter escutado alguém dizer: “Favor não 
é justo.” Contudo, há outros momentos onde favor vem sobre nós por causa das 
escolhas que fazemos. O profeta Daniel é um exemplo maravilhoso em fazer escolhas 
e Deus levá-lo á um lugar de favor.

Daniel 1:8-9, “E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a 
porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; portanto pediu 
ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus  fez 
com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos.”

Aqui Daniel fez sua parte e Deus fez a parte Dele. Uma vez o Senhor me disse: 
“Adam, eu não vou fazer o seu trabalho e você não pode fazer o meu.” Lembre-se, 
Daniel fez a escolha e Deus o trouxe para o favor. A posição de Daniel de ser puro 
o levou a um favor de tal forma que um estranho arriscou sua vida por Daniel e seus 
amigos. Favor é obviamente sobrenatural. Favor é aonde o natural e o sobrenatural 
se encontram e estabelecem a vontade e o Reino de Deus que está na terra. Favor é 
quando o sobrenatural vem para o natural.

 A decisão de Daniel fez com que radicalmente os amigos dele fossem 
beneficiados. É muito importante sempre lembrar que as decisões que tomamos 
afetam as pessoas que estão ao nosso redor, e até as gerações que estão por vir. Quando 
vivemos nossas vidas diante de Deus, em pureza e justiça, isto traz outras pessoas 
para o destino delas. Quando nossa luz brilha diante dos homens, o Pai recebe e é 
glorificado a medida que pessoas saem da escuridão. Depois, no capítulo 2, Daniel 
torna conhecido ao Rei Nabucodonosor o sonho que ele teve e sua interpretação. 
Aqui os resultados da interpretação:
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Daniel 2:48-49 declara, “Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe  deu 
muitas e grandes dádivas, e o  pôs por governador de toda a província  de 
babilônia, como também o fez  chefe dos  governadores sobre todos os sábios 
de babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da 
província de babilônia a  Sadraque, Mesaque e Abednego; mas Daniel 
permaneceu na porta do rei.”

 A decisão de Daniel em honrar a Deus fez com que o seu pedido ao rei fosse 
honrado. Aqui o favor de Daniel trouxe seus amigos a um lugar de destaque. O seu 
dom não abre espaço apenas para você, ele abre espaço para os outros. Favor é Deus 
confiando em você para revelar quem Ele é para aqueles que não podem ouvir a voz 
Dele e abrir caminho para os outros. Daniel não pediu por dinheiro ou poder. Ele 
pediu uma posição para os amigos dele. Aqui Daniel realmente revela o propósito 
do favor e o coração do Reino de Deus. O Reino avança quando servimos outros em 
nome de Jesus, portanto faça isso hoje.

Coloque em seu coração o propósito de viver uma vida de pureza e justiça. Com 
a esfera de influência que Deus tem dado a você não esqueça de dar espaço para 
outros. Quando alguém tem o coração certo, favor pode ser bem contagioso.
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Perguntas

1. Peça ao Espírito Santo como  você dar espaço para outros hoje?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Pergunte ao Senhor como você pode servir outros  de tal forma que  traga aqueles  
em sua volta para o destino deles.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Existe alguém específico que vem em sua mente que você deveria ter dado espaço 
mas não fez porque estava com medo ou inseguro? Se sim, peça perdão ao Senhor 
Jesus e peça a ele como lhe dar com esta situação. Não permita que satanás o faça 
sentir-se culpado daquilo que você pode não ter sido avisado.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

               

Practical.Tactical. Supernatural
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Oração de Entrega

Pai, ajuda-me com sabedoria a ser mordomo do seu favor. Senhor, eu estou pedindo 
para me mostrar como dar espaço para outros. Permita que minhas escolhas abram 
as portas para o destino de outras pessoas. Deixe seu favor descansar sobre mim de 
tal maneira que Cristo seja revelado através da minha vida. Pai, nós pedimos todas 
estas coisas em nome de Jesus.

Para Meditação

• Lucas 2:52, “E Jesus  crescia em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os 
homens.”
• Daniel 1:8-9, “E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das 
iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe 
permitisse não se contaminar. Ora, Deus  fez com que Daniel achasse graça e misericórdia  
diante do chefe dos eunucos.”
• Salmos 5:12, “Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo; circuncidá-lo-ás da tua benevolência 
como de um escudo.”
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Amadurecendo em Revelação

 Quanto mais maduro for um ministério mais efetivo ele será em cumprir o 
que Deus tem chamado para fazer. Maturidade significa a ação guiada pelo Espírito 
Santo para o avanço do Reino. Um poderoso homem uma vez disse, “Adam, o 
Espírito Santo guia, mas o inimigo empurra”. A maneira como o Espírito Santo 
guia é pela revelação. Quanto mais maduros em revelação mais ganhamos sabedoria 
e entendimento. Sabedoria é a aplicação da revelação para fazer frutífero o que Deus 
tem revelado. Entendimento, é conhecer o resultado antes que a situação se desenrola. 
Entendimento espiritual é sobrenatural.

      Tudo isso é muito bom, mas primeiro a realidade principal é o amor de Deus 
por pessoas e por nós. Se não discernirmos as raízes ou as intenções de Deus quando 
ele nos dá revelação muitas vezes não usamos isso de forma corretamente. Como eu 
mencionei antes e continuarei falando enquanto houver ar nos meus pulmões, Jesus 
é o nosso exemplo, portanto vamos aprender com ele. João 5:19-20 declara, “Mas 
Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo 
não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o 
faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz; e ele lhe mostrará 
maiores obras do que estas, para que vos maravilheis.” Jesus sabia e entendia que a fonte 
da revelação era o amor do Pai por ele. Ele sabia que o Pai o amou e revelou todas 
as coisas para ele. A Palavra para o amor no verso acima é “phileo”. No grego isso 
significa uma benevolente afeição.
Este é o tipo de amor que cresce a medida em que você passa tempo com uma 
pessoa. Esta revelação que ele recebeu foi no contexto do ministério. Deixe-me 
aplicar essa verdade para você e eu. O Pai mostra a seus filhos e filhas o que eles 
precisam fazer, a verdadeira questão é se estamos prestando atenção aos sussurros e 
orientações do Espírito Santo? Isso não é algo para se sentir culpado se você não está 
prestando atenção, é um novo convite a todos que Deus tem planejado para vocês em 
Cristo Jesus. Se você quer viver o plano dele, você precisa prestar atenção a sua voz e 
obedecer o que ele tem dito em sua Palavra e está dizendo pelo seu Espírito Santo. 
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É isso que é Revelação. Revelação é uma cooperação baseada no amor entre céu e 
a terra. A única distancia entre um cristão e o Pai celestial é a sua própria mente. 
Efésios 2:6-7 diz, “E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares 
celestiais, em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da 
sua graça  pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.”  O Pastor ou Profeta não 
é o único que está em lugares celestiais; desculpa por ter que dizer isto, perdoe-me. 
Como podemos estar assentados com Cristo nos lugares celestiais e ainda estar na 
terra? Boa pergunta, a resposta é a mente de Cristo. Teremos uma mente tão celestial 
quanto estarmos na terra. Quando a nossa mente é renovada nós somos úteis para 
nós mesmos e para os que estão ao nosso redor. Quando o véu da carne de Jesus foi 
rasgado, toda a separação foi eternamente embora para aqueles que acreditaram. Isto 
é uma notícia muito boa.

 Da mesma forma que o Pai revelou coisas para Jesus e para os Apóstolos que 
ele desejava revelar-no-las. Se seu Reino está crescendo continuamente, na realidade, 
não estamos vivendo com uma realidade inferior, ou estamos? Eu quero mostrar com 
o que maturidade em revelação se parece.  Mateus 5:3 diz, “Bem aventurado os pobres 
de espírito, porque deles é o reino dos céus.” Jesus é personificado em pobre de espírito, 
basta ouvir a sua total dependência no pai dele. João 5:19 declara, “Então respondeu 
Jesus e disse-lhes: Em verdade, em verdade vos digo, O Filho nada pode fazer de si mesmo, 
senão o que vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, também faz  o Filho igualmente.” 
Esta realidade na vida de Jesus o levou a dizer isso aos discípulos. João 15:5 diz, “Eu 
sou a videira, vós sois os ramos: Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá fruto e 
produz muito: porque sem mim nada podeis fazer.” Entender esta realidade significa 
que somos pobres em espírito. Alguns cristãos levam 20 anos para entender que 
eles podem fazer nada sem Jesus. Meu conselho é apenas acreditar em Jesus quando 
ele fala você vai livrar você mesmo de tanta dor e sofrimento. Devemos amadurecer 
a partir do lugar onde nós fazemos nada sem Ele, para, podermos fazer todas as 
coisas através Dele. Se esta verdade não se torna a nossa realidade e experiência nós 
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iremos fazer acrobacias com o nosso crescimento, por assim dizer. É vontade de 
Deus que você cresça em revelação e caminhe de forma frutífera. Portanto, quando 
o Espírito Santo revelar algo a você, haja sobre ela porque muitas vezes o seu ato de 
obediência irá ativar o milagroso. Quando você age na revelação que Deus tem dado 
a você, alguém vai encontrar Jesus de uma maneira poderosa e transformadora de 
vida, então vá, faça isso hoje em nome de Jesus.

Perguntas

1. Você  sabe como posicionar você mesmo para receber  revelação de Deus?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Que revelação você tem recebido do Senhor Jesus ultimamente?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Como você pode agir nesta revelação?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, dai-me um espírito de Sabedoria e de Revelação em Conhecimento do seu 
precioso Filho Jesus. Mostra o seu amor por mim revelando seu Filho Jesus para 
mim. Deixe me amadurecer em revelação para que eu possa fazer tudo que você 
tem me ordenado. A medida que você me dá revelação, deixe-me cuidar disto com 
sabedoria e entendimento. Permita que eu seja frutífero em toda boa palavra e que 
eu cresça no Conhecimento do Deus Pai, eu peço todas estas coisas pelo seu Espírito 
Santo em nome de Jesus.

Para Meditação

• Efésios 1:17-18, “Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê 
o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele:  os olhos do vosso 
entendimento sendo iluminados; para que saibais qual seja  a esperança da sua vocação, e 
quais as riquezas da glória da sua herança nos santos”
• Efésios 2:6-7, “E nos ressuscitou juntos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo 
Jesus: Que nos séculos vindouros, ele pode mostrar a suprema riqueza da sua graça, em 
bondade para conosco em Cristo Jesus.”
• Filipenses 4:13, “Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.”
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Como o Evangelho Vem

 Como o Evangelho vem está diretamente ligado a quem é enviado para 
pregá-lo. Não existe Evangelho sem poder. Se ele é impotente, não é o Evangelho 
que Jesus e os Apóstolos pregavam. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação 
de acordo com o Espírito Santo através da caneta do Apóstolo Paulo aos Romanos.
Não há tal coisa como uma igreja sem poder também. Se as portas do inferno estão 
prevalecendo, não é a igreja. O Evangelho vem de duas maneiras: Ela vem através de 
proclamação e de demonstração, ou de demonstração e explicação. Irei qualificar essa 
afirmação biblicamente. 
  
• Lucas 9:2, “E enviou-os a pregar o reino de Deus , e para curar os enfermos.” (Esta é a 
proclamação e a demonstração)
• Lucas 10:9, “E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: O reino de Deus é chegado 
a vós.” ( Esta é a demonstração e explicação)

(Por favor tenha em mente que Lucas foi o único Evangelho escrito por gentios e 
para os gentios. Portanto, deve haver algumas formas e padrões para que o Evangelho 
alcançasse o perdido. Apenas um pensamento.)

 Quando Jesus estava no ofício de professor ou rabino, ele demonstrou e 
então explicou o Reino de Deus em Marcos 2:1-13. Quando ele estava no ofício 
de Evangelista, ele proclamou e então demonstrou o Reino em Mateus 4:23 e 
Lucas 9:11. O ministério de Jesus é o mais puro olhar para os 5 dons ministeriais 
que você jamais vai ver outro igual. O modelo de Jesus de equipar é semelhante ao 
slogan da Nike “just do it” (“apenas faça”). Ele liderou pelo exemplo e, em seguida, 
criou oportunidades para os seus discípulos para realmente fazer o que ele ensinava. 
Eles, e nós, foram os beneficiários do seu estilo verdadeiro de liderança do Reino. 
Mateus 5:19 declara, “Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, e assim ensinar 
aos homens, será chamado grande no  Reino dos céus.” Para ser grande no reino, primeiro 
suas prioridades devem estar em ordem. Primeiro você faz o que é certo e depois 
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você ensina os outros a fazer o que é certo. No Reino de Deus, a única forma de 
liderar é pelo exemplo. O Reino diz respeito a fazer discípulos, não amigos. Ele não 
é um clube social com um toque de Jesus. E Jesus não é alguém que deve apenas ser 
lembrado no Domingo.

 Discípulos verdadeiros são feitos através de um evangelho autêntico. Lembre-
se, de um falso e enfraquecido evangelho não pode produzir discípulos verdadeiros. 
Agora você vê o problema? Você tem pessoas em igrejas tentando discipular pessoas e 
nem sequer são discípulas. Isso cria uma hipocrisia sustentável. Verdadeiros discípulos 
apenas são produzidos com o intuito de serem enviados para pregar o Evangelho e 
demonstrar o Reino de Deus. Discípulos não são feitos em um estudo bíblico ou em 
uma casa de oração, ou mesmo através da leitura deste manual. Todas essas coisas 
são boas, e gosto de estudo bíblico e oração corporativa. No entanto, os discípulos 
são feitos em estradas e nos atalhos. Não é só oração , estudo ou extensão; mas é a 
combinação dos três. O único tipo de Evangelismo encontrado no Novo Testamento 
é onde sinais e maravilhas seguem aqueles que crêem. Se o elemento sobrenatural 
do evangelho é tirado do evangelho, isto não representa Jesus de forma apropriada. 
Tanto o nascimento quanto a morte Dele foi completamente sobrenatural. Amor 
é sobrenatural em um mundo cheio de ódio. Generosidade é sobrenatural em um 
mundo de luxúria e ganância. A parte espiritual do cristianismo não é apenas curas 
e milagres; mas diz respeito a uma vida que é sobrenaturalmente transformada e 
radicalmente diferente. Deixe me dizer isto assim --- Muitos cristãos precisam sair 
da cama do mundo. Nossa vida é uma mensagem se estamos falando ou não. A 
pergunta mesmo é se alguém olhasse nossas vidas, elas veriam Jesus?

 Há momentos em que a pregação do Evangelho cria fé porque a fé vem 
pelo ouvir. No entanto, há também momentos em que a demonstração de milagres 
é necessária para chamar a atenção dos incrédulos. Isso é verdade especialmente 
entre os povos não alcançados ou entre aqueles que viram alguma palhaçada ou  
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cristianismo sem  poder. Existe um conceito semelhante no Velho Testamento. 
Antes Deus deu uma lei a Israel, ele os entregou. A lei foi para mantê-los livres não 
presos. Foi dado a Israel a lei para que meditando nela e fazendo, eles reconheceriam 
o Cristo ou Messias que viria cumpri-la. A lei foi um professor para Cristo (Gálatas 
3:24), significando que isso servia para nos ensinar que precisamos dele e fazer com 
que o reconhecêssemos e o que ele fez. Deus demonstrou seu poder e deu-lhes uma 
razão para obedecer a sua Palavra. Mostrou-lhes que tinha seu melhor interesse no 
coração. Muitas vezes, quando o Reino de Deus é demonstrado as pessoas realmente 
elas querem o Rei. O poder de Deus ilustra o amor de Deus em caminhos que 
pessoas podem experimentar e lembrar. Nós estamos eternamente em dívida com o 
Senhor Jesus para nos redimir. 

 Devemos ao mundo um encontro com Jesus, e devemos Jesus as nações, 
porque elas são sua herança de acordo com Salmos 2:8. Ele apenas enviou-nos a 
recolher o que ele já comprou com seu sangue na Cruz. Se você acredita ou não, você 
é um missionário e você foi ordenado e enviado para fazer o trabalho do Reino. O 
Reino vem quando o Evangelho é pregado. Isto é, onde você e eu entramos. Jesus 
confiou-nos com a boa notícia do seu Reino. Mateus 13:11 declara: “Ele respondeu 
e disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles 
não lhes é dado.” Portanto, devemos ser bons mordomos dos mistérios que foram 
confiados. De acordo com Mateus 25:14-30, um bom administrador é aquele que 
assume riscos em nome de seu mestre.     



Adam LiVecchi

150

Perguntas

1. Você está disposto  a se arriscar pelo Reino?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Você foi chamado para pregar o Evangelho? Se sim, existe algum lugar específico 
que você sente Deus te guiando?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. De acordo com o Novo Testamento os milagres são normais quando o Evangelho 
está sendo pregado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, em nome de Jesus, te agradeço por ter me chamado, escolhido, me ordenado 
e enviado este filho seu para pregar e manifestar seu Reino. Eu oro para que esteja 
disposto a arriscar. Eu oro para que eu não siga sinais e maravilhas, mas que os sinais 
e maravilhas me sigam assim como eu te sigo. Do lugar de intimidade permita que 
um ministério autêntico do Reino flua. Espírito Santo, me leva a lugares e pessoas 
específicas para que o Pai seja glorificado a medida que obedeço o teu Filho Jesus.

Para Meditação

• Romanos 10:13-15, “Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, 
pois, invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram 
falar? e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? 
como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, e trazer 
boas novas de coisas boas!”
• Lucas 9:2, “E enviou-os a pregar o reino de Deus, e para curar os enfermos.”
• Lucas 10:9, “E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: O reino de Deus é chegado 
a vós.”
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 O ministério do Senhor Jesus Cristo foi intencional, estratégico, e sobrenatural. 
Você é chamado para continuar seu ministério. Aqueles que continuam na sua Palavra 
são seus discípulos, porque permanecer em sua Palavra nos leva a continuar no seu 
trabalho. A palavra e o trabalho devem ser sinônimos. Quando a palavra é declarada, 
O Espírito Santo se move, e isto é ministério. A medida que você amadurecer no 
ministério que Deus o chamou para fazer, seu ministério será exatamente como o de 
Jesus porque a vida dele estará vivendo através de você. Ministério é a vida de Deus 
fluindo através dos humanos em nome de Jesus.

 Lucas 14:28 diz: “Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta 
primeiro a calcular o custo, se tem com que terminá-lo?”  No Reino de Deus devemos ser 
intencional naquilo que estamos construindo. Quando contamos o custo, devemos ser 
intencionais e estratégicos, em termos de onde e com quem estamos construindo. Às 
vezes, pessoas podem construir as coisas certas com pessoas erradas e isso certamente 
não dará certo no final. No Reino, relacionamentos são cruciais. Também nada no 
Reino é construído naturalmente. Tudo que Deus faz é sobrenatural porque somos 
participantes da natureza Divina.

Lucas 10:1-3 afirma: “Depois destas coisas o Senhor designou ainda outros 
setenta, e os enviou dois a dois diante do seu rosto em todas as cidades e 
lugares aonde ele havia de ir. Por isso disse-lhes: A seara é realmente grande, 
mas os trabalhadores são poucos: orardes pois, ao Senhor da messe, que mande 
operários para sua messe. Ide: eis que vos envio como cordeiros ao meio de 
lobos.”

Aqui vemos o estratégico, o intencional, e o sobrenatural, todos trabalhando juntos. 
Deixe-me dizer isto assim, a vontade de Deus é estratégica, intencional e sobrenatural. 
Quando Jesus disse que a seara é grande mas os operários são poucos, ele estava 
dizendo que o problema não está no edifício, mas fora do edifício. Não é que Deus 
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não queira salvar ou que as pessoas não queiram ser salvas, mas que as pessoas não 
querem ir, pregar e manifestar o Reino de Deus. Aqui Jesus distingue a natureza 
do problema e as condições do seu povo. Ser intencional e estratégico começa com 
discernimento. Então este discernimento é expressado através do conhecimento 
do que é discernido. Depois, isto é aplicado através da sabedoria. Entendimento 
muitas vezes faz com que um saiba os resultados antes da sabedoria ser aplicada. 
Jesus sabia que o problema era a falta de trabalhadores para a grande seara, portanto, 
ele sendo intencional fez com que os discípulos fossem a solução para o problema. 
Ele, sendo estratégico, enviou seus discípulos a lugares que ele mesmo mais tarde 
viria a aparecer. Deus ainda é estratégico e envia-nos a lugares que ele próprio 
pretende mostrar-se. Quando Deus envia um crente, ele tem predeterminado sua 
manifestação. Quando um cristão aparece, Cristo manifesta sua presença através 
dele. Isto é completamente sobrenatural. Jesus enviou os discípulos para curar o 
enfermo e expulsar os demônios, ele ordenou que eles fossem sobrenaturais. Quando 
obedecemos Jesus, nos tornarmos sobrenaturais. Não tem como obedecer a Jesus de 
acordo com as escrituras e não ser sobrenatural. Sem Jesus não podemos fazer nada, 
mas através dele nós podemos fazer todas as coisas porque ele nos fortalece. Agora 
é tempo de ação e demonstração; agora é tempo de fazer algo com aquilo que nós 
temos recebido de Deus. A chave para receber no Reino é dar. Ser fiel é intencional 
e estratégico. Fidelidade traz crescimento sobrenatural e aceleração espiritual.

 Deus é eterno e tudo sabe, portanto, tudo o que ele faz é intencional. Quanto 
mais amadurecemos espiritualmente mais intencional e estratégicos nos tornamos. 
Ser conduzido pelo Espírito Santo é estar prestes a ser intencional, estratégico e 
sobrenatural. Se você quiser ver o que parece ser guiado pelo Espírito Santo basta 
olhar para Jesus, ele é nosso exemplo perfeito em todas as coisas. Se você não pode 
mostrar para mim com Jesus, eu  simplesmente não estarei interessado. Jesus é o 
nosso manual vivo e audível. Ele veio para nos mostrar o Pai, e quando a nossa luz 
brilhar diante dos homens, o Pai recebe glória. O Filho de Deus e os filhos do Reino 
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são enviados para fazer as obras do Pai para que ele pudesse ser revelado.  João 15:15 
diz: “De agora em diante eu chamo você não servos, porque o servo não sabe o que faz o 
seu senhor:. Mas tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que ouvi de meu Pai 
vos dei a conhecer-vos.”  Revelação muda a nossa identidade e nos faz estratégicos. Se 
queremos fazer parceria com Deus na terra, precisamos saber o que ele está fazendo. 
Como cristãos que ouvem a voz de Deus e o seguem, devemos saber onde ele está 
nos levando. Se não, não é culpa de Deus, é realmente o nosso problema. A questão 
não é “é Deus falando.” A verdadeira questão se estamos ouvindo? 1 Timóteo 4:1 diz: 
“Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando 
ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios.” Entendo que este versículo 
está falando sobre os últimos dias. No entanto, há um princípio sobre o ministério 
do Espírito Santo que precisamos para agora. Quando se diz que “o Espírito 
expressamente”, isto realmente significa distintamente. Significando que Deus pode 
se comunicar de tal forma que você vai entender claramente o que ele comunica. 
Se podemos nos comunicar claramente com Deus, nós podemos ser intencionais, 
estratégicos e sobrenaturais. Para completar o ministério de Jesus, teremos de ser 
todos os três.

 O amor deve ser sempre a nossa motivação, porque o amor é poderoso e não 
há falta de nada mais para cumprir sua missão. Quando o Pai deu Jesus, foi amor 
em movimento. O amor é intencional, estratégico e sobrenatural. O amor não é 
ignorante ou sem propósito com o que Deus está fazendo. O amor cresce, tanto no 
conhecimento como no discernimento. Filipenses 1:9 diz: “E peço isto: que o vosso 
amor cresça mais e mais em conhecimento e em todo o julgamento.”  A palavra julgamento 
realmente aqui significa discernimento. Nós crescemos no conhecimento e no 
discernimento para que possamos ser mais eficazes no ministério e vir a conhecer Jesus 
mais intimamente. A medida que fazemos a obra do ministério, nós crescemos no 
conhecimento de Deus. Trabalhando com Deus nos leva a conhecer a Deus. Quando 
realmente conhecemos a Deus, nós nos tornamos seus amigos e nós claramente 
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conhecemos e discernimos o que ele está fazendo. Quando temos amizade com 
Deus, o mistério da vontade de Deus transforma-se no conhecimento da sua vontade. 
Revelação é revelar o invisível. Quando Deus libera a revelação, muda quem somos 
e como pensamos e vivemos. Crescendo em sabedoria e entendimento espiritual 
também nos permite ser intencionais, estratégicos e intencionais. A vontade de Deus 
não deve permanecer  um mistério para você a vida toda, porque se isso acontecer 
você não poderá fazer nada com Jesus ou para as pessoas. Muitas pessoas vivem 
como se elas não sabem o que Deus disse em sua Palavra, o que os leva a não ser 
conduzidos pelo Espírito Santo por causa da incredulidade. Falsa humildade é muitas 
vezes manifestada por causa da incredulidade. Muitas vezes falsa humildade diz: “Eu 
não sei o que Deus está fazendo?” Se você é amigo dele, então você deve saber o que 
ele está fazendo. Saber o que Deus está fazendo é um privilégio, e também libera 
uma responsabilidade. Para ajudar nisso, a solução é ler a sua bíblia e praticar o que 
ele claramente nos ensina a fazer. Saber o que ele disse vai ajudá-lo a saber o que 
ele pode e vai fazer. Revelação muda nossa identidade e amizade nos faz ver a nossa 
atribuição. Em Gênesis 18:17 e Êxodo 32:10-11, há vários exemplos de amizade 
com Deus. Em ambos os exemplos, relacionamento ou amizade com Deus libera a 
responsabilidade de quem é seu amigo. Outros devem sempre ser beneficiados com 
o nosso relacionamento com Deus. Através da amizade com Deus nos tornamos 
intencionais, estratégicos e sobrenaturais.                                                                                     
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Perguntas

1. Você pode encontrar outro exemplo de um personagem da Bíblia sobre ser 
estratégico, intencional e sobrenatural?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.  Qual o resultado deste  personagem que foi  estratégico, intencional e sobrenatural?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Peça ao Senhor como você pode ser estratégico, intencional e sobrenatural.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega
Pai, oro para que eu cresça no amor e em discernimento. Deixe-me ser preenchido 
com sabedoria, conhecimento e entendimento. Faça com que eu seja intencional, 
estratégico e sobrenatural. Deixe-me crescer tanto no conhecimento de Deus quanto 
em parceria contigo. Peço essas coisas em nome de Jesus.

Para Meditação

• Lucas 10:1-3: “Depois destas coisas o Senhor designou ainda outros setenta, e os enviou 
dois a dois diante do seu rosto em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Por isso 
disse-lhes: A seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos: orardes pois, ao 
Senhor da messe, que mande operários para sua messe. Ide: eis que vos envio como cordeiros 
ao meio de lobos.”
• João 15:15: “De agora em diante eu chamo você não servos, porque o servo não sabe o que 
faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que ouvi de meu 
Pai vos dei a conhecer-vos.”
• Filipenses 1:9: “E peço isto: que o vosso amor cresça mais e mais em conhecimento e em 
todo o juízo;”
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O Grande Mandamento e a Grande Comissão

 A chave para dar amor é primeiro recebê-lo de Deus e então, o seu amor 
pode fluir através de nós. O grande mandamento é o combustível para a grande 
comissão. Algumas pessoas pensam que a grande comissão é o combustível para 
o grande mandamento, mas isso não é verdade. Jesus ordenou aos seus discípulos 
primeiro a amar a Deus e amar uns aos outros, em seguida, ordenou-lhes para ir a 
todo o mundo e pregar a todos em toda parte. O primeiro mandamento de amar a 
Deus com tudo o que você é, é expressado em amar pessoas. Quando separamos o 
nosso amor por Deus e nosso amor para com as pessoas, temos, na verdade deixado 
o nosso primeiro amor. De acordo com Jesus e Paulo o amor é uma ação. João 3:16 e 
1 Tessalonicenses 1:3 fala sobre o amor como uma ação. Em 1 Coríntios 13, vemos 
que o amor faz e o que ele não faz. Apocalipse 2:4-5 declara: “Tenho, porém, contra ti 
que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica 
as primeiras obras;. Ou se não, virei a ti, e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não 
te arrependeres.” Aqui vemos que a igreja em Éfeso (Turquia moderna) deixou o 
seu primeiro amor, que os levou a não fazer suas primeiras obras. O primeiro amor 
- Ligação primeiras obras é biblicamente inseparáveis. A questão é o que era seu 
primeiros trabalhos? Grande questão! Em Atos 19:1-12, vemos que é Evangelismo 
de Poder. Aqui o Apóstolo Paulo treinou 12 homens e eles alcançaram cada um da 
cidade com o Evangelho.

 O Evangelho que Paulo pregou foi demonstrado com milagres “especiais” 
.Houve um testemunho irrefutável de poder inesquecível, demonstrando o verdadeiro 
Jesus. Isto é pelo o que a criação está gemendo. Toda a criação está gemendo para que 
nos tornemos como o Jesus que vive no interior de nós. A criação deseja filhos que 
manifestem o Filho. Maturidade significa manifestar Cristo a quem precisa dele, o 
que implica sabedoria, poder e caráter piedoso. Paulo argumentou durante três meses, 
mas ele também demonstrou o Reino de tal forma que todos os argumentos cessaram. 
No cumprimento da grande comissão,teremos de ser capazes de defender a nossa fé 
e demonstrar a nossa fé. Nos erguendo para a nossa fé, defendendo e demonstrando 
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que é ofensivo e para ganhar teremos de fazer as duas coisas. Defendemos a nossa 
fé por nossas reações; demonstramos nossa fé pelas nossas ações. Ambos defender e 
demonstrar a nossa fé é crucial quando se trata de trazer as pessoas para Jesus. Bill 
Johnson disse: “Devemos ao mundo um encontro com Jesus.” Quando o reino chega 
uma decisão deve ser tomada. Steve Stewart disse: “Quando o Reino chega, muda 
tudo.” As pessoas terão que optar por aceitar Jesus ou rejeitá-lo. Quando o Reino 
de Deus é manifestado, o rei é revelado. Nosso privilégio é conhecer a Deus, a nossa 
responsabilidade é torná-lo conhecido.

 Quando você ama pessoas você não quer que elas fiquem doentes, sob a 
opressão demoníaca, e você certamente não quer que eles vão para o inferno. Portanto, 
a grande comissão se torna uma expressão de seu amor por Deus e pelas pessoas. 
Quando valorizamos o que Jesus fez na cruz, nós levamos a ele a recompensa do seu 
sofrimento. Jesus é o desejo das nações e elas são a sua herança.Vivemos a distância 
entre Ele e eles. Nossa missão é convidá-los para uma festa de casamento, para que 
a casa do Pai fique cheia. Meu Pai espiritual Steve Stewart, uma vez me disse: “A 
igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja.” A grande comissão tem duas 
expressões primárias. Elas são os seguintes

• Mateus 28:18-20 “E Jesus veio e falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade é dada a mim 
no céu e na terra. Ide, pois, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e, 
eis que estou convosco todos os dias , até o fim do mundo. Amém.”
• Marcos 16:15-18 “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda 
criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes 
sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; 
pegarão em serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e 
porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. “



165

O Grande Mandamento e a Grande Comissão

 No Evangelho de Mateus, estamos focados em ensinar nações ou ensinar 
as pessoas a obedecer a todas as coisas que Jesus ordenou. Em Marcos somos 
ordenados a pregar o Evangelho a todos em toda parte. Mateus é claramente focado 
em discipulado e Marcos está centrado na evangelização. Não é um ou o outro, é 
ambos. Simplificando, muitas vezes as pessoas perdem a vontade de Deus quando 
elas se desviam do seu plano ou missão. Muitas vezes, a vontade de Deus e nossa 
agenda simplesmente não funcionam em conjunto, por isso devemos escolher. Para 
encontrar a vontade de Deus, devemos entregar a nossa. Ou Jesus é o Senhor e nós 
o obedecemos ou tornamo-nos um deus de nós mesmos, fazendo o que queremos, 
quando quisermos. A chave para a total miséria é apenas para fazer o que quisermos 
e depois ir à igreja no domingo. Uma das chaves para a alegria é fazer aquelas coisas 
que são agradáveis a Deus e então sentiremos ou experimentaremos o seu prazer 
através de nossas escolhas que o honram. Quando os discípulos foram enviados em 
Lucas 10, eles voltaram com alegria. Quando amamos Jesus e servimos os outros, 
ficamos cheios de alegria como se tirássemos os olhos de nós mesmos e colocássemos 
em Jesus e naqueles que ele pagou com seu próprio sangue.

 Jesus ordenou aos seus discípulos para irem por todo o mundo e pregar a toda 
criatura, porque ele não estava querendo que nenhum perecesse, portanto, ele provou 
a morte por todo homem. Podemos provar e ver que ele é bom, porque ele provou a 
morte por todo homem. A Grande Comissão é simplesmente trazer a Jesus o que já 
pertence a ele de qualquer maneira. Este é o seu trabalho, você deve escolher dizer 
sim. A boa notícia é que uma geração de pessoas vão dizer que sim, e o trabalho será 
feito. Jesus vai receber a recompensa do seu sofrimento. Honestamente, eu acredito 
que você faz parte deste povo e o tempo é agora. Para agitar ainda mais a sua fé para 
a colheita, vamos olhar brevemente para o livro do Apocalipse.
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 Apocalipse 5:6-10 afirma: “E olhei, e eis que no meio do trono e 
dos quatro seres viventes, e no meio dos anciãos, um Cordeiro como tinha 
sido morto, tendo sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus 
enviados por toda a terra. E ele veio e tomou o livro da mão direita daquele 
que estava assentado sobre o trono. E quando ele tomou o livro, os quatro 
animais e vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo 
cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações 
dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o 
livro e de abrir os seus selos; porque foste morto, e remiste-nos a Deus com o 
teu sangue de toda a tribo, e língua, e povo, e nação; E nos fizeste para nosso 
Deus reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.”

 Os 7 Espíritos de Deus são enviados por toda a terra porque a Igreja é enviada 
a toda a terra. Um dos resultados finais do Espírito Santo ter sido enviado por toda a 
terra é para que pessoas de toda tribo, língua, raça e nação fossem redimidas. Haverá 
uma geração totalmente dominada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus 
disse, “está consumado”, ele literalmente quis dizer isso. Isso é incrível, mas tem 
muito mais.  Apocalipse 11:15 afirma: “E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu 
grandes vozes, dizendo: Os reinos deste mundo são tornados os reinos de nosso Senhor e do 
seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.”

Isso é incrível, mas  ainda  há mais.
Apocalipse 21:1-4 declara: “E vi um novo céu e uma nova terra, pois o 
primeiro céu e a primeira terra passaram, e não havia mais mar. E eu, João, 
vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce de Deus do céu, adereçada 
como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz 
do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Ele 
habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles e será 
o seu Deus. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais 
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morte, nem pranto, nem clamor, nem haverá mais dor alguma: porque as 
primeiras coisas são passadas “.

 
Esta é uma notícia muito boa. Quando o sangue de Jesus pingou neste planeta, ele 
pagou por todas as coisas para que fossem feitas novas. Deus está fazendo tantas 
coisas incríveis na terra em nossos dias.

Perguntas
(Estas perguntas são feitas duas por uma razão)

1. Você vai?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.Aonde Deus está dizendo para ir?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.Quando você irá?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, deixe o fogo do sacrifício de seu Filho queimar sobre o altar do meu coração. 
Faça-me andar na revelação do sacrifício de Jesus. Deixe-me ser totalmente tomado 
pelo Evangelho do teu Reino. Deixe-me ser um participante do poder da época que 
está por vir a medida que trabalho na sua colheita. Que eu nunca olhe para trás. Peço 
essas coisas em nome de Jesus.

Para Meditação

• Salmo 2:8 “Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua 
possessão.”
• Salmo 22:27-28 “Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao SENHOR: 
e todas as famílias das nações se prostrarão diante de ti. Porque o reino é do SENHOR, e 
ele é o governador entre as nações.”
• Salmo 110:1 “Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu 
ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.”
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Prático. Tático. Sobrenatural

Nesta seção do manual, vamos tocar em aspectos práticos, táticos e do sobrenatural 
do ministério. Devemos sair do lugar onde apenas se faz evangelismo para se tornar 
um fora de alcance. Nós não precisamos de mais programas. Precisamos chegar a 
bordo com o Reino que é cada vez maior. A medida que amadurecemos em fazer 
evangelismo de forma consistente, nós realmente criamos um estilo de vida e uma 
cultura de alcançar. No Reino há uma direção que é para a frente. A próxima seção vai 
lhe dar algumas maneiras práticas e sobrenaturais de seguir em frente no ministério.

AVISO:
Proceda com cautela; se você colocar a verdade em movimento pode causar alguns 

problemas!
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Dicas práticas para gastar tempo com Deus, no lugar secreto:

Vá para um lugar onde você pode ficar quieto e sem interrupções por pessoas ou 
distrações. O momento mais importante da sua vida é o tempo que você gasta a sós 
com Deus e completamente focado nele. Algumas pessoas chamam isso buscando 
a Deus. Eu não chamo assim porque ele não está perdido e nem você, se você é um 
cristão. Em vez de procurar um Deus que nos encontrou quando não estávamos 
procurando por ele, temos de nos concentrar nele e ter comunhão ininterrupta com 
ele. Isso precisa ser diário e consistente.

1. Vá para um lugar onde você pode estar sozinho.

2. Desligue o telefone, programas,  e-mail, no seu computador.

3.  Pegue uma agenda/diário para você, caneta e papel, uma agenda ou um computador, 
laptop livro, netbook ou iPad. Quando você tem algo para escrever você está realmente 
se preparando para ouvir de Deus. Lembre-se que é muito mais importante o que ele 
pode dizer para você, do que aquilo que você pode dizer a ele. Ele já sabe tudo o que 
você vai dizer. Então, vá para o lugar secreto com a postura de ouvir primeiro. O Pai 
diz segredos no lugar secreto então esteja disposto a ouvir.
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Diário/Agenda

 Diário é um dos hábitos mais importantes que você irá desenvolver. Onde a 
Bíblia está, lá o seu diário deve estar também. Se realmente valorizamos o que Deus 
diz nos anotávamos. A chave para receber mais é ser fiel com o que você tem. Antes de 
pensar em escrever um livro, eu tinha cerca de 80-10 diários preenchidos com o que 
eu estava fazendo, com o que Deus estava dizendo e com o que Deus estava fazendo. 
Derramar seu coração em um papel para Deus é um investimento rentável. Em um 
lado mais prático se eu fosse você eu não iria comprar um diário simples. Se eu fosse 
você eu compraria um diário agradável que você vai querer escrever e guardar. O que 
Deus diz e faz é impagável. Dez ou quinze “dólares” é um preço pequeno a pagar 
para ter o que Deus disse a você em um bom livro organizado que irá durar. Existem 
algumas pessoas que simplesmente compram um notebook barato, e as chances deles 
terem seus diários em 25 anos são menos do que provável. As chances de eu ter meus 
diários em 25 anos são tão certos quanto que o riacho não sobe. Gostaria de saber 
se todas as pessoas que escreveram as Escrituras Hebraicas e o Novo Testamento 
em grego que sabiam sua escrita fariam o que chamamos de Sagradas Escrituras. 
Quando eu digo Sagradas Escrituras, quero dizer a inspirada e infalível Palavra de 
Deus. 2 Timóteo 3:16 diz: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para 
ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça.” Eu não estou sugerindo 
que a minha escrita ou a sua escrita é igual a Escritura que seria herético. O que eu 
estou simplesmente afirmando mais uma vez é que aqueles que valorizam o que 
Deus diz e fazem a sua vontade, elas irão anotá-la. Praticamente falando em diário é 
parte do legado que deixará para seus filhos. Muitas vezes quando as pessoas pensam 
de herança tudo o que eles pensam é dinheiro, mas, na realidade, uma herança é mais 
do que dólares e centavos. De acordo com as escrituras, o que Deus revela pertence 
a você e seus filhos. Deuteronômio 29:29 declara: “As coisas encobertas pertencem ao 
SENHOR nosso Deus, porém as coisas que são reveladas nos pertencem e a nossos filhos 
para sempre, para que possamos fazer todas as palavras desta lei.” Se algo pertence a 



Adam LiVecchi

174

você e seus filhos, talvez você pode querer tê-lo em arquivo. Ok, vou parar de tentar 
convencê-lo a comprar um diário.

Aqui estão algumas coisas práticas sobre journaling.

(Aqui está um exemplo)
Data - Mês / Dia / Ano
Lugar - onde está você quando você era diário.
Jejum - se você estiver em jejum incluir que no topo de seu diário. Incluem o tipo 
de jejum.
Comunhão(ceia) - se você tomar a comunhão sozinho ou em sua casa escrever o que 
está acontecendo em seu coração antes de tomar a comunhão. Eu sugiro que você 
tome a comunhão sozinho em casa, se você não já. Você não precisa esperar por um 
pastor ou líder para dar-lhe um pedaço de pão.

Sobre o que escrever no Diário?
• Escreva brevemente destaques ou os pontos baixos de seu dia.
• Se você quiser fazer a confissão de pecado, escrevendo-o pode ajudar. Se você sentiu 
o Espírito Santo levando-o a confessar o seu pecado para uma pessoa tenha certeza 
de que é alguém que você pode confiar.
• Sempre que Deus faz algo sobrenatural em sua vida anote.
• Anote suas orações para que Deus as responda, você pode ter evidência de que 
Deus está envolvido em sua vida. Esta, na minha opinião realmente vai fortalecer a 
sua fé, especialmente quando você voltar e olhar para o que Deus tem feito.
• A maioria dos crentes realmente não sabem como derramarsua alma diante 
de Deus. Aprender a fazer isso é o valor máximo. Aqui está um bom exemplo: 1 
Samuel 1:15 declara: “E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, eu sou uma mulher de 
espírito triste, não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o 
SENHOR.”  Uma das chaves de uma consciência limpa e uma vida saudável é a alma 
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ser derramada diante de Deus. Leitura da palavra de Deus diariamente, confessando 
o pecado e orar em línguas são alguns outros.
• Anote sonhos, visões e profecia. Teste o Espírito e a Palavra para ver se eles são de 
Deus.
• Anote as perguntas que você possa ter sobre as circunstâncias em sua vida.
• Anote qualquer impressão que você tenha tido sobre eventos atuais. Outra coisa, se 
você olhar para trás naquilo que você escreveu em seus diários antigos pode ser que 
Deus possa lhe dar uma nova impressão.

Ao escrever estas coisas para você vai precisar de um código, de modo que quando 
você voltar a olhar para o que Deus tem dito e feito você pode fazer isso de forma 
ordenada e oportuna.
Você pode usar o lado esquerdo da página para as abreviaturas. O círculo abreviações 
para tornar mais fácil para você encontrar o que você está procurando. Quanto mais 
disciplinado é o seu diário, mais frutífero será o seu diário com o tempo.
(Tenha em mente estes são apenas exemplos para ajudar a alavancar os seus hábitos 
diários. Também eles não estão em nenhuma ordem específica de prioridade.)

T - para ensaio, ou mesmo tribulação.
P - por proteção divina.
H - para a cura.
S - para quando você levar alguém a Jesus.
G - para quando Deus diz a você para dar algo que parece estar fora do comum. Pode 
ser dinheiro ou algo material, mas não se limita a.
Pr - para quando você receber algo profético de Deus ou uma pessoa.
V - para quando você começa uma vitória em sua vida privada.
J - para quando você fazer justiça. Lembre-se de uma das expressões do amor é a 
justiça.
$ - Para quando você recebe um avanço financeiro ou milagroso.



Adam LiVecchi

176

Modelo - 5 Passos de Cura

 Este modelo de cinco passos de cura tem sido usado por John Wimber, Randy 
Clark, Steve Stewart e muitos outros no corpo de Cristo. É prático. Não é uma regra, 
é uma ferramenta. Ele lhe dará uma grade para orar pelos enfermos se estão na 
rua ou no altar na igreja. Dá-lhe um contexto para orar por um estranho. Se, você 
conhece a pessoa ou o que está de errado com a pessoa que você for orar, pode pular 
algumas etapas.

1. Introdução - Oi meu nome é ______________, você é?
2. Diagnóstico - descubra o que está de errado com a pessoa. A condição pode ser 
visível, mas pode não ser.
3. Convide o Espírito Santo - ouvir a Deus e delicadamente colocar suas mãos sobre 
a pessoa.
4. Comando - a cura em nome de Jesus!
5. Testá-lo – peça que a pessoa faça algo que não podia fazer antes de orar.

Introdução - ser educado e sorridente. Deus está de bom humor e você deveria estar 
também. Se esta parte não for bem você pode nunca chegar aos passos 2-5.

Diagnóstico - ser sensível e compassivo, a condição pode ter atormentado a pessoa 
por algum tempo. Muitas vezes as pessoas que estão aflitas por um longo tempo são 
sensíveis por causa da dor. Não faça suposições apenas faça perguntas.

Convide o Espírito Santo -você pode até dizer: “Jesus deixa (pessoa que recebe a 
oração) a experimentar do seu amor agora.”Sempre pedi permissão antes de impor 
as mãos sobre alguém. Ser sempre gentil. (A pressão Pentecostal é um desligamento 
real.) Se for alguém do sexo oposto sempre colocar suas mãos em um local apropriado. 
Ao orar por alguém do sexo oposto permitir espaço suficiente entre você e a pessoa 
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para que outras pessoas vejam que suas mãos estão em um lugar honroso. Durante 
todo o processo de ouvir a Deus. Se você receber uma impressão em sua mente, 
pergunte a pessoa sobre a impressão que você está recebendo. Não lhes diga “assim 
diz o Senhor.”Se é um “assim diz o Senhor” você não vai dizer nada disso. Muitas 
vezes você pode ter uma palavra de conhecimento sobre o passado de alguém ou 
presente ou uma palavra profética sobre o seu futuro. Isso realmente edifica a fé, 
assim lembre-se de ouvir a Deus. Se a sua impressão é feita em forma de pergunta 
que você pode dizer que eu sinto muito sobre isso e prossiga para a cura de comando. 
(Este é um exemplo muito breve, vou compartilhar mais detalhes mais tarde em se 
movendo no profético.)

Comando – determine a Cura em nome de Jesus! Nós não estamos pedindo a Deus 
para curar os doentes. Ele nos mandou em Mateus 10:7-8. As marcas em Jesus 
mostra-nos a vontade de Deus. Estamos falando em condição de autoridade que 
Jesus nos deu. Ora, aqui está uma lição que eu aprendi no México. Quando você 
ordena a cura e a dor se manifesta, é um demônio. Em vez de ordenar cura você 
precisa ordenar que o espírito de enfermidade deixe o corpo da pessoa. Mais uma 
vez: não estamos pedindo para o demônio sair, estamos ordenando-lhe para sair em 
nome de Jesus. Não ore uma oração longa. Sempre mantenha seus olhos abertos. 
Manter os olhos abertos pode permitir que você veja o movimento do espírito em 
alguém ou de protegê-lo de qualquer movimento brusco da pessoa que você está 
orando. Em nenhum lugar na Bíblia diz que é para fechar seus olhos quando você 
orar.

Testá-lo - não forçar ninguém a fazer nada. Pode dizer-lhes para testá-lo, mas se 
disserem não, procede de uma forma suave. É a obediência da fé que ativa o milagre. 
Esteja em alerta e cauteloso. Se alguém não podia andar e agora eles têm fé para 
caminhar esteja pronto para saltar para cima e para baixo e celebrar com eles, ou pegá-
los. Ter alguém caindo seria realmente trabalhar de uma forma negativa. Não tenha 
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medo, mas seja cauteloso. A dignidade de outras pessoas é muito importante. Randy 
Clark disse isso e eu adoro: “Nem todo mundo é curado, mas todos são amados!” 
A parte mais importante de todo este processo é comunicar o amor de Deus para 
eles em tudo o que dizemos e fazemos. Se suas mãos não curarem as pessoas, a sua 
sombra nunca irá, então tome um passo de fé e veja o mover de Deus em poder.

Perguntas

1. Cura é para os dias de hoje ou Deus mudou de opinião?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Biblicamente falando você foi chamado para curar o doente?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Você tem que aceitar a Jesus como Salvador para ele te curar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, em nome de Jesus revela-me continuamente o preço que Jesus pagou para 
as pessoas serem curadas. Espírito Santo libere o dom de cura, o dom da fé e de 
milagres. Que eu funcione em palavras detalhadas de conhecimento, especialmente 
quando estou ministrando cura. Deixe o profético estar em plena operação, a medida 
que eu ministrar cura e libertação. Faça-me mover com o discernimento de espíritos 
quando estiver ministrando aos doentes. Me usa poderosamente para avançar seu 
Reino através do ministério de cura. Que as pessoas nasçam de novo continuamente 
ao passo que eu ministrar cura aos enfermos e os perdidos. Peço essas coisas em 
nome de Jesus.

Para Meditação

• Salmo 103:3 “Quem perdoa todas as tuas iniqüidades, quem sara todas as tuas 
enfermidades;”
• Isaías 53:5 “Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniqüidades: 
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.”
• Mark 2:9-12 “Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados te são perdoados, ou 
dizer: Levanta-te, e toma o teu leito e anda? Mas, para que saibais que o Filho do homem 
tem na terra poder para perdoar pecados (disse ao paralítico), eu te digo: Levanta-te, toma 
o teu leito, e vai-te em tua casa. E imediatamente ele se levantou, pegou a cama, e saiu à 
vista de todos, de sorte que todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, dizendo: 
Nunca vimos coisa semelhante.”
• Atos 10:38 “Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder:. O 
qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com 
ele.”
• 1 Tessalonicenses 5:23 “E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e peço a Deus 
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todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a 
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.”
• Apocalipse 22:1-2 “E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que 
procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua dele, e em ambos os lados do rio, 
estava a árvore da vida, que produz doze frutos , dando seu fruto de mês em mês, e as folhas 
da árvore são para a cura do nações.”
 

Seus Testemunhos de Cura
Abaixo estão algumas linhas para que você preencha com testemunhos de cura. 
Lembre-se curas físicas são realmente vidas resgatadas das garras do inimigo.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Libertação

 JJesus expulsou demônios e ele nos ordenou a fazer o mesmo, portanto, 
devemos fazer. Jesus que determina isso. Sua palavra está selada no céu, agora ela 
precisa ser selada em nossos corações e cabeças também. Quando a palavra de 
Deus é selada em nossos corações e em nossas cabeças, isto vai ser manifestado 
e estabelecido em nossas vidas. Você pode ouvir alguém dizer: “Cura e libertação 
não é para hoje.” Alguém que diz isso pode ter alguma incredulidade então eles 
precisam ser vacinados contra isso. Não é só a incredulidade, é também decepção. 
Incredulidade sempre conduz ao engano. Dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, 
hoje e para sempre e não acreditar que ele ainda faz o que ele fez através de pessoas 
fracas nos Evangelhos e no livro de Atos, isso hoje é negar o que Jesus realmente é. 
É um insulto para o sangue de Jesus  dizer que ele não cura ou livra as pessoas de 
demônios hoje. A incredulidade é um pecado contra Deus. Na minha opinião, é um 
dos maiores, se não uma das maiores manifestações de maldade na igreja de hoje.

 Marcos 16:17 diz: “E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão 
os demônios; falarão novas línguas;” Aqui libertação é classificado como um sinal. Um 
sinal aponta para uma verdade maior. Satanás foi expulso do céu e foi para a terra. 
Quando ele veio à Terra após a queda do homem, ele então se alimenta com o 
pó da terra. O homem veio do pó da terra e, portanto, a humanidade tornou-se 
literalmente o almoço do diabo. No entanto, houve uma profecia sobre uma semente 
que iria esmagar a cabeça da serpente  e a serpente feriria o seu calcanhar. De acordo 
com o Comentário de Matthew Henry, essa profecia se manifestou quando os pés 
de Jesus foram pregados no madeiro. Os pés de Jesus estavam machucados e a cabeça 
da serpente foi esmagada. A cruz e a ressurreição manifestou a vitória profetizada 
no livro de Gênesis no terceiro capítulo e no versículo 15. Jesus, que é a Palavra de 
Deus, expulsou o diabo do céu para a terra. Ele também veio à Terra repreendendo 
demônios das pessoas. Os demônios que estavam nas pessoas sabiam quem era Jesus, 
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talvez por causa da autoridade de sua voz. Não é apenas Jesus que expulsa os demônios, 
ele também nos mandou fazer a mesma coisa. Quando um demônio ou demônios 
são expulsos de uma pessoa, é um sinal que aponta para um dia em que o diabo e 
todos os seus asseclas serão atirados para fora da terra para sempre lançados no lago 
de fogo. Talvez agora você veja porque satanás não gosta de libertação? Apocalipse 
20:10 afirma: “E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está 
a besta eo falso profeta é, e será atormentado dia e noite para todo o sempre.” Até que isso 
aconteça, é nosso trabalho, expulsar demônios das pessoas e desfazer a autoridade de 
satanás através do crescimento do Reino de Deus.

 Vou compartilhar com você um testemunho do Haiti. Foi em abril de 2010, 
apenas alguns meses após o terremoto, tremor que levou mais de 300.000 vidas. Minha 
família inteira foi para o Haiti comigo e foi uma viagem missionária inesquecível. 
Fiquei muito grato por estar em uma viagem com minha família inteira. Nós todos 
ficamos em tendas na casa de um Pastor, em Carrefour, Haiti. Certa tarde, um jovem 
que estava possuído por demônios agarrou uma mão cheia de pedras e começou a 
engoli-las. Imediatamente alguns dos homens no Haiti, meu irmão, e eu pulamos em 
cima dele, deitamos ele e começamos a puxar as pedras para fora da boca. Realmente 
o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Pela graça de Deus fomos capazes de 
obter todas as pedras para fora da boca antes que ele pudesse engolir. Havia parte 
do nosso grupo de pé ao redor. No grupo havia um homem não salvo observando 
a atividade demoníaca. Os demônios estavam realmente falando através do jovem 
rapaz, que era um cristão professo. Isto pode desafiar sua teologia ou doutrina, mas é 
uma história verdadeira. Os braços do homem não salvo foram cruzados, enquanto 
ele observava, provavelmente não sabia o que pensar. O menino possuído pelo 
demônio bateu na perna do homem não salvo e disse: “se salva hoje ou venha para 
o inferno comigo.” Naquele momento eu me virei para o homem e apontei para ele 
e disse: “hoje é o dia da salvação.” Imediatamente, ele caiu de joelhos, se arrependeu 
de seus pecados e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Toda vez que penso 



183

Prático. Tático. Sobrenatural

nessa história eu fico maravilhado com a bondade e sabedoria de Deus. Deus pode, 
literalmente,usar o diabo, usar para fazer avançar o seu Reino. Eu não farei e não 
estou fazendo nenhuma doutrina nova, tudo que eu realmente estou dizendo é que 
Deus está realmente no controle.

 Mais um breve testemunho. Se minha memória não me falha era 2005. Eu 
estava em uma reunião de oração em uma igreja em Nanticoke, Pensilvânia. Havia 
uma menina que não estava se sentindo bem. Ela foi colocada para fora em um 
banco da igreja em direção ao lado esquerdo do templo. Eu senti o Espírito Santo 
me dizer para “ir soprar o meu shofar em seu rosto.” Então, eu fiz como me foi 
orientado, assim que eu soprava o shofar (ou chifre de carneiro)o demônio começou 
a manifestar e a menina começou a vomitar. Ela não foi liberta dos demônios por 
causa do sopro de um shofar ou porque eu sou ungido, mas ela foi liberta por causa 
da fé obediente. A verdadeira fé é obediente ao que Deus está dizendo no momento 
presente. É a obediência da fé que ativa o milagre e manifesta o poder e a autoridade 
de Deus. O Reino chega quando obedecemos o que o rei está dizendo.

 Ouvir Deus é sempre essencial para o ministério, especialmente quando se 
trata do ministério de libertação. Da mesma forma o Espírito Santo fala à alma do 
homem e também ao demônio. Expulsar os demônios pode ser diferente quase todo 
tempo, porque as pessoas são diferentes e os demônios também lidam com o reino 
da alma.

Algumas Dicas Práticas ao Fazer Trabalho de Libertação

• Ao expulsar o demônio deve haver uma pessoa para que conduza o processo. 
Ter pessoas para interceder é bom. Jesus não precisava de intercessores e nem os 
Apóstolos, mas não é uma má ideia ter outras pessoas para orar também.
• Lembre-se que não estamos pedindo ao demônio ou demônios para sair, estamos 
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ordenando-lhes a sair em nome de Jesus.
• Lembre-se de ouvir o Espírito Santo quando estiver ministrando aos que estão 
possessos. Ele vai lhe dar instruções. Se as suas instruções vêm através de outra 
pessoa seja humilde e aberto para receber de um irmão ou irmã, mesmo que você seja 
o único líder neste trabalho.
• O dom de discernir espíritos funcionará enquanto você estiver expulsando os 
demônios. Se o Espírito Santo lhe diz o nome do espírito do mal use  quando 
for ordenar para sair. Se você não obter o nome do demônio ou demônios apenas 
continue a usar a autoridade que Jesus deu-lhe em seu nome.
• O que é interessante é que muitas das práticas do atual ministério de libertação 
estão longe de ser encontrada no ministério de Jesus ou os Apóstolos. Você pode 
ouvir as pessoas dizerem que você não precisa levantar a sua voz ao falar com um 
demônio ou demônios em uma pessoa. Sim talvez seja verdade, mas a Bíblia não diz 
que não é. Apenas permita que o Espírito Santo  o conduza, porque onde o Espírito 
do Senhor está, há liberdade. Ele vai te conduzir perfeitamente quando se trata de 
pessoas recebendo a liberdade que Jesus pagou tanto para elas obterem.
• Lembre-se a libertação é uma vida salva, e não apenas um testemunho legal.
• Em libertação, você está lidando com o diabo e do livre arbítrio de alguém. 
Infelizmente haverá momentos em que as pessoas vão querer prender o demônio 
ou o diabo para si. A realidade sóbria é que a pessoa tem o livre arbítrio e Deus vai 
respeitá-la. De acordo com Mateus 17:01 há alguns demônios que só saem com 
oração e jejum. Neste verso creio que Jesus está falando sobre um estilo de vida de 
oração e jejum, em vez de uma oração ou um tempo rápido para se libertar de um 
demônio.
• O próprio Jesus não olhou para as causas profundas de como ou por quê um 
demônio tomou residência em uma pessoa, ele simplesmente repreendia. Eu não 
sou contra a identificação da raiz das causas,apenas Jesus nunca olhou para elas. 
Algumas causas podem ser a imoralidade, pecado sexual, luxúria, abuso, bruxaria e 
vodu. Estes são apenas alguns.
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(Só para deixar claro, esta não é a lei de libertação. A melhor maneira de aprender a 
reagir é através da experiência.)

Perguntas

1. Você pode orar por Libertação sobre você mesmo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Você tem medo de orar para expulsar demônio de alguém?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Depois de repreender um demônio você pode dizer aonde ele deve ir?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Adam LiVecchi

186

Oração de Entrega

Pai, em nome de Jesus, você  poderia me usar para expandir o seu Reino através do 
ministério de libertação. Deixe que o dom de discernir espíritos opere a medida que 
eu ministro para os oprimidos e aos possuídos. Permita que muitos sejam livres e 
curados através do meu ministério de libertação. Senhor venha o teu Reino,quando 
eu orar e profetizar. Dá-me o amor, sabedoria, compaixão e perseverança necessária 
para ver o opresso ser livre. Peço essas coisas em nome de Jesus Cristo.

Para Meditação

• Salmo 18:2 “O SENHOR é a minha rocha, a minha fortaleza eo meu libertador; meu 
Deus, meu rochedo, em quem confio;. O meu escudo, a força da minha salvação, eo meu alto 
refúgio”
• Salmos 18:19 “Ele trouxe-me para um lugar espaçoso; livrou-me, porque tinha prazer 
em mim.”
• Salmo 34: 4 “Busquei ao SENHOR, e ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores.”
• Lucas 11:20 “Mas, se eu com o dedo de Deus expulsar os demônios, sem dúvida, o reino 
de Deus vem sobre você.”
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A Simplicidade do Evangelho

O Evangelho é uma boa notícia. Alguns pregadores precisam contar isso pra eles 
mesmos! Quando a mensagem que pregamos deixa de ser uma boa notícia, não é o 
evangelho. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Romanos 2:4 diz: “Ou 
desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade 
de Deus te leva ao arrependimento?” Vamos ver essa verdade em ação.

Lucas 5:2-9 diz: “E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores 
haviam descido deles, estavam lavando as redes. E ele entrou em um dos 
barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E 
sentou-se e ensinou o povo para fora do navio. Agora, quando ele tinha 
deixado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas 
e lança as redes para a pesca. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, 
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos; mas, sobre tua palavra, 
lançarei a rede. E quando o fizeram, eles pegaram uma grande quantidade 
de peixes que as redes começaram a rasgar. E fizeram sinal aos companheiros 
que estavam no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e 
encheram ambos os barcos, de modo que eles começaram a afundar. Quando 
Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Apartai-vos de 
mim, porque sou um homem pecador, ó Senhor. Pois ele   e todos estavam 
perplexos, com a pesca que haviam feito:”

 
Jesus nunca mencionou uma palavra sobre o pecado de Pedro, mas ele acaba de 
joelhos reconhecendo o seu pecado. A bondade ou carinho de Deus verdadeiramente 
leva ao arrependimento. Pedro passou de um pescador inocente e trabalhador que 
pescava a noite toda e não pegava nada, a um pescador culpado de joelhos na frente de 
seus empregados. A bondade de Deus é um negócio muito sério. Isso provavelmente 
foi a grande sacada da vida de Pedro, tudo o que podia ver era o seu pecado. Seria 
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como alguém ganhar o Grammy e recebendo de joelhos na TV e pedir a Deus para 
perdoá-lo. A graça de Deus e a bondade tem uma maneira de nos fazer ver a nossa 
verdadeira condição. Misericórdia e a graça de Deus também tem um modo de nos 
transformar totalmente , se nos entregarmos ao processo.

 Aqui é o Evangelho em poucas palavras. Todos em toda parte pecaram, todos 
nós somos culpados. Jesus não estava querendo que nenhum perecesse. Por isso, 
ele provou a morte por todo homem. Ele morreu por nós quando ainda estávamos 
pecando. Ele não esperou até que disséssemos que estávamos arrependidos. Ele 
disse: “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.” É uma boa notícia. Jesus foi 
completamente consciente da nossa cegueira e nossa ignorância arrogante. Mas ele 
simplesmente não poderia viver sem nós. O Amor do Pai por nós foi tão grande que 
Jesus decidiu ir. Ele se fez carne. Ele foi despido, açoitado, espancado e perfurado. 
Seu coração rompido e seu sangue foi derramado. Então ele ofereceu seu Espírito. 
Ele fez tudo isso por nós, para que pudéssemos ter a vida eterna nele. Aqueles que 
não podem receber as boas novas estão em sérios problemas. A boa nova, quando 
rejeitada, torna-se uma péssima notícia. Aqueles que não acreditam e não recebem, 
nem reconhecem e obedecem a Jesus irão queimar no inferno para sempre. Deus 
não vai enviar-lhes uma carta de desculpas, porque Jesus era suficiente. Aceitá-lo ou 
rejeitá-lo. É sua escolha. Ele já escolheu você, é por isso que ele enviou Jesus. A nossa 
fé em Jesus não é o nosso próprio trabalho. Deus coloca a sua graça para conosco 
para que possamos colocar nossa fé nele, que é a salvação. Nós somos salvos dos 
nossos pecados, das opiniões de outras pessoas, do diabo, das chamas eternas e de 
nós mesmos. Essa é uma notícia muito boa. Podemos estar livre de tudo, o que nos 
torna livres para obedecer a tudo o que Jesus ordenou. O Evangelho do Reino é que 
devemos obedecer a tudo que Jesus ordenou. Não é uma oração e você vai para o céu. 
É aceitar Jesus e sua obra consumada na cruz e viver no seu Reino no aqui e agora. 
Ele é o rei, tão somente faça o que ele diz. Não é tão complicado. Religião sempre 
quer complicar as coisas que são simples.
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 A simplicidade do Evangelho é a seguinte :Deus é um criador e o homem é 
um pecador. Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Ele veio do ventre de 
uma Virgem de acordo com a profecia de Isaías. Jesus viveu uma vida sem pecado. 
Ele ofertou sua respiração da cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu ao céu e 
está assentado a direita de Deus, até que todos os seus inimigos tornam-se escabelo 
de seus pés. Ele está vindo de novo e quando ele vier todo olho o verá. Ele julgará os 
vivos e os mortos. Ele fará novas todas as coisas, tanto o céu e como a terra. Aqueles 
que o receberam e lhe obedeceram será com ele para sempre no paraíso ou céu. 
Aqueles que o rejeitam vão queimar no inferno para sempre. Biblicamente falando, 
a simplicidade do Evangelho não está em discussão.

 Viver o Evangelho é muito necessário, especialmente se queremos pregá-lo 
e não ser um hipócrita. Quando pregamos o Evangelho, devemos trazer as pessoas 
para o lugar da decisão. Mesmo se não tomarem uma decisão eles acabam de tomar 
uma. A Bíblia diz: “Hoje é o dia da salvação.” Nem todo mundo tem um amanhã. No 
Haiti em 12 de janeiro de 2010 por causa do terremoto mais de 300.000 pessoas não 
têm mais um amanhã. Eu sei que você entendeu meu ponto. Não devemos jamais 
esquecer a urgência do Evangelho. O Evangelho é uma questão de vida ou morte, 
céu ou inferno. Nós não queremos ser a razão para alguém queimar no inferno para 
sempre. Deus não vai abençoar o nosso silêncio. Jesus tem o Evangelho que nos foi 
confiado e temos que ser fiel a qualquer custo. Quando as pessoas realmente acreditam 
em seus corações e confessarem com suas bocas, suas vidas darão testemunho de suas 
palavras. Uma autêntica conversão sempre produz um testemunho. O Evangelho é o 
poder de Deus para a salvação, e há sempre evidências manifestadas de salvação na 
vida de um crente.
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Perguntas

1. Para quem é o Evangelho?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. As pessoas que não recebem o sacrifício de Jesus são de fato culpadas pelo seu 
sangue?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Se você não pregar o Evangelho quem irá?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, eu estou orando para que eu seja tão cheio do Amor de Jesus para que eu pregue 
o Evangelho sem medo. Deixe seu amor e os encargos dos perdidos totalmente me 
alcançar. Deixe a paixão de Jesus Cristo me consumir totalmente. Deixe o poder de 
seu Reino se manifestar a medida que ousadamente eu declarar Cristo como o único 
caminho para o Pai. Peço essas coisas em nome de Jesus Cristo, o único nome em 
que os homens podem ser salvos.

Para Meditação

• Isaías 61:1-3 “O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o SENHOR me 
ungiu para pregar boas-novas aos mansos; enviou-me a curar os quebrantados do coração, 
a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura da prisão para aos presos; a apregoar o 
ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos que choram; 
nomear-lhes que choram em Sião, para dar-lhes glória em vez  de cinzas, o óleo da alegria 
em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado; que eles se chamem árvores 
de justiça, plantação do Senhor, que ele seja glorificado.”
• Atos 2:21-24 “E hão de acontecer, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: Jesus de Nazaré, um homem aprovado 
por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, 
como vós mesmos bem sabeis: Ele, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência 
de Deus, tendes tomado, e pelas mãos de injustos ter crucificado e morto: A quem Deus 
ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele deve ser retido por
ela .”
• Romanos 6:23 “Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a 
vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.”
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O Significado de Dar

 Muitas vezes, quando alguém se torna nascido de novo ele vai de ganancioso 
para generoso quase que da noite para o dia. Isso aconteceu comigo. Quando eu era 
um pecador de primeira, eu não iria dar-lhe a mínima. Quando Jesus entrou em 
minha vida, imediatamente tornei-me generoso, porque ele é generoso. Nosso Pai é 
o maior doador, ele nos amou tanto que nos deu o que era mais valioso para ele, Jesus. 
Não há tal coisa como um cristão mesquinho. Gostaria de questionar seriamente 
as pessoas que se dizem cristãos, mas não são doadores generosos. Dar é adoração, 
e não, eu não estou tirando uma oferta. Nem todo mundo é rico monetariamente. 
Outra forma de dar é hospitalidade. Aprendi isso com meus pais, que são uma 
das pessoas mais doadoras que eu já conheci. O dom deles da hospitalidade é 
realmente a generosidade manifestada através deles dando tempo, dinheiro e serviço. 
Hospitalidade não é apenas a doação de dinheiro, mas a doação de si mesmo. Trata-
se de um convite para uma atmosfera onde você é amado, valorizado e aceito. Há 
pessoas que falam sobre o Reino, mas elas não são hospitaleiros. Precisamos nos 
tornar hospitaleiro, porque Deus é hospitaleiro. Muitas vezes as pessoas querem falar 
sobre discipular as nações, mas não querem alimentar uma família pobre depois da 
igreja no domingo. Amigos, é hora de acordar e amar em obras e em verdade.

 No campo missionário eu estive em alguns dos lugares mais pobres do planeta. 
Eu fui para lixões, onde milhares de pessoas vivem e comem. Tenho estado em campos 
de refugiados e favelas onde você provavelmente não gostaria de estar em qualquer 
lugar próximo ao pôr do sol. Eu acho que você entende que eu fui a alguns lugares 
largados. O que é interessante sobre as pessoas é que lá  o que eles têm eles vão dar. 
Os pobres e os perseguidos são frequentemente os mais generosos. Eles são aqueles 
que vão dar até que doa e então, eles vão se dar, se necessário. Vou lhe contar uma 
história muito comovente sobre o meu bom amigo Jordan Ambroise de Carrefour, 
Haiti. Em 12 de janeiro de 2010, tanto ele e eu, pela graça de Deus sobrevivemos 
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ao terremoto. Como os tremores continuaram e as casas em torno de nós ainda 
estavam em colapso no bairro, ele voltou para a casa que foi dividida ao meio, e mais 
da metade desmoronou. Eu disse a ele especificamente não ir lá, mas ele foi pegar 
minhas coisas de qualquer maneira. Ele pegou meu passaporte, computador, maleta, 
netbook, Bíblia, dois relógios e meu anel de casamento. Fiquei muito chateado que 
ele foi lá e arriscou sua vida pelos meus bens materiais, mas eu também era muito 
grato por ter minhas coisas de volta. Mais tarde eu lhe perguntei : “Por qual razão fez 
você voltar lá? Ele sorriu olhou para mim e disse: “Você é meu convidado.” Comecei 
a chorar, e assim como eu estou escrevendo eu estou chorando. No seu mundo, o 
amor assume riscos para os hóspedes. Isto teve um impacto profundo em mim e 
ainda continua a ser se eu parar para pensar nisso. Que é a verdadeira hospitalidade 
no Reino. Dando sentido não é apenas sobre o dinheiro, mas sobre a doação de nós 
mesmos. Povo do Reino de Deus são generosos e dispostos a dar do seu tempo, 
dinheiro e posses de si mesmo, se necessário. Deus espera  de nós que venhamos 
a dar aos outros a misericórdia que não merecem. Ele espera que  alimentemos a 
multidão com o nosso almoço. Na economia de Deus, sempre tem o suficiente. Uma 
das coisas que marcam as histórias de avivamento é a generosidade radical. Todos 
os meus bons amigos são doadores radicais, eu não quero ter amigos gananciosos. 
Encorajo vocês a serem doadores. Lembre-se, o amor dá, então ame alguém hoje em 
nome de Jesus. 
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Perguntas

1. Você compraria comida para um estranho na próxima vez que você fosse  comer 
fora? (Ou você pode economizar dinheiro e então na próxima vez que você saísse 
você pagaria pra algum estranho)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Você procuraria e encontraria um mendigo ou alguém para  levar para comer em 
sua casa ou em outro lugar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Se Deus te pedisse, você esvaziaria seu bolso ou sua conta no banco?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, peço-lhe para dar-me o dom da generosidade e hospitalidade. Permita que as 
minhas escolhas de vida abram portas de destino de outros a medida que abraço 
aqueles que outros não abraçarão. Pai, seja glorificado no meu dar. Que seja feito 
no espírito certo e deixa meus motivos permanecerem puros. Confirma a obra das 
minhas mãos e me deixa ser o que empresta e não o que toma. Permita que as pessoas 
encontrem Jesus através deste dom que você acabou de liberar para mim. Peço essas 
coisas em nome de Jesus.

Para Meditação

• Marcos 6:36-37 “Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e 
comprem pão para si; porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-
lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós, e compraremos duzentos dinheiros de pão 
para lhes darmos de comer?”
• Lucas 21:1-4 “E ele olhou para cima e viu os ricos deitarem as suas ofertas na arca do 
tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E ele disse: Em 
verdade vos digo, que esta pobre viúva lançou mais do que todos: Para todos estes têm do 
seu elenco em abundância até as ofertas de Deus, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o 
sustento que ela tinha.”
• 1 Timóteo 6:17-18 “Manda aos ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos, nem 
confiam nas riquezas incertas, mas no Deus vivo, que nos dá abundantemente todas as 
coisas para desfrutar; que pratiquem o bem, que eles sejam ricos em boas obras, pronto para 
distribuir, querendo comunicar; “
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Dicas para Operar nos Dons Proféticos
(Palavra do Conhecimento, de Sabedoria e Profecia)

 Evangelismo profético é o tipo de evangelismo mais fácil. Quando você tem 
informação de Deus sobre alguém que você nunca conheceu antes isso muda tudo. 
Inúmeras vezes eu tenho visto o Senhor abrir e suavizar os corações mais duros 
através de uma palavra profética. Muitas vezes o resultado de uma palavra profética 
de Deus realmente é cura e salvação,é o que no grego é uma palavra “sozo.”Jesus se 
moveu nos dons proféticos que Apóstolo Paulo lista em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 
14:31 declara: “Porque todos podereis profetizar, cada um por um, para que todos 
aprendam e todos sejam consolados.” Paulo queria que todos aprendessem a profetizar. 
Aprendizagem envolve erros. Controladores têm medo de erros; pessoas inseguras 
têm medo de erros. Pessoas com um temor doentio do Senhor estão com medo 
de fazer qualquer coisa fora do que eles estão certos de que vai funcionar. Tantas 
pessoas, especialmente líderes, têm medo de cometer erros. Se você tem medo de 
cometer erros como líder, você irá criar uma atmosfera estéril. Algumas pessoas têm 
tanto medo de errar que nem sequer tentam. Estar bem  quando se erra, não é estar 
bem em ficar errado.

 No Corpo de Cristo, o Profético tem sido abusado, na utilização indevida e até 
mesmo vendido. Profetas lucrando e muito no movimento profético nos dias de hoje 
é realmente uma piada. Por isto, eu me desculpo. Só porque há um movimento nutri-
grão profético que isso seja doido e esquisito, não significa que não é um movimento 
profético autêntico e saudável que Deus quer estabelecer na igreja dele hoje. Repare 
que eu disse a igreja dele e não, seu ou minha. Lembre-se disto, o que é que vos foi 
confiado não pertence a você pertence a Jesus, então seja cuidadoso como lidar com 
isso. O ato profético que Jesus operou e que é visto no Novo Testamento foi usado 
para construir e expandir o Reino de Deus na Terra. Aqui estão alguns exemplos: 
Atos 10, Atos 13:02, Atos 16:9-10. A aplicação mais saudável e mais fiel do profético 
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é para a expansão do Reino. Reino de Deus expande através da proclamação do 
Evangelho. O profético declara quando, onde e como. O Espírito Santo nos leva 
profeticamente. Nisto,a igreja cresce e é edificada. No entanto, a edificação não é 
apenas cócegas aos ouvidos do povo e dizer-lhes que eles são a melhor coisa desde 
que  o pão é  fatiado. A maioria das profecias que você vai ouvir hoje, no edifício 
da igreja é realmente a lisonja com uma agenda por trás dele. É ok. Deus vai lidar 
com tudo isso e ele está lidando com isso agora. O melhor caminho para o falso ou 
contaminado ser exposto é a pureza, a real e a prima a ser demonstrada em amor e 
verdade. Com isso dito, vamos definir algumas coisas.

(Estas são as minhas definições. Eles não estão na Bíblia. Vou explicá-las brevemente 
e dar-lhe um contexto que o ajudarão a compreendê-los e operar neles ao passo que 
o Espírito Santo leva você.)

Palavra do Conhecimento - o conhecimento divino sobre o passado ou presente.
Palavra de Sabedoria - uma palavra específica que ajuda a alguns  chegar onde Deus 
os pegou. Sabedoria é um veículo para o destino.
Profecia - predizendo eventos futuros. Profecia é um convite para o que poderia ser,  
e nem sempre uma previsão do que será.

Agora que esses três termos foram definidos brevemente vamos vê-los em ação na 
Bíblia. De lá, vai aprender a recebê-los e dar-lhes. Tudo isso é sobre o relacionamento 
com Jesus e não apenas sobre os viciados em conferência de entretenimento.

Palavra de Conhecimento - João 1:41-42 afirma: “Ele achou primeiro a seu irmão 
Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que é, sendo interpretado, o Cristo. E ele levou-o a 
Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas: tu serás chamado Cefas, 
que é de interpretação, uma pedra.”
• A palavra de conhecimento era - “Tu és Simão, filho de Jona.” Aqui Jesus sabia o 
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nome de Pedro sem Pedro ter dito a ele. Além disso, Jesus sabia o nome do pai 
também. A palavra de conhecimento tinha detalhes específicos porque está em linha 
com a forma como o Espírito Santo fala  “de forma expressa ou distintamente.”
• A profecia foi - “Serás chamado Cefas” Profecia dá identidade. Jesus estava dizendo a 
Pedro o que ele iria se tornar. Identidade precede atribuição. Antes de Jesus dizer a Pedro 
que ele iria fazer dele um pescador de homens, ele disse que ele era Simão e ele seria chamado 
Cefas. Jesus sabia quem Pedro era, de onde ele era e quem ele estava se tornando.

Palavra de Sabedoria - John 2:3-5 declara: “E quando eles queriam vinho, a mãe de 
Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? a minha 
hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Tudo o que ele vos disser, fazê-lo.”
• A Palavra de Sabedoria foi - “tudo o que ele vos disser, fazei.” A Palavra da sabedoria 
é também algo que ativa o dom dos milagres. Sabedoria é um veículo que estabeleceu 
os propósitos de Deus.

Profecia - João 1:51 diz: “E disse-lhe: Em verdade, em verdade eu vos digo: vereis o 
Céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem”.
• A Profecia foi - “vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o 
Filho do homem.” Aqui Jesus está profetizando sobre algo que será visto em relação 
a ele. O profético e o céu encontram o seu propósito em Cristo e seu corpo. A 
profecia é revelar Jesus e fortalecer seu corpo e fazer avançar o seu Reino. Aqui Jesus 
profetizou  aquilo que viria a acontecer em Lucas 22:43.

Exemplo Destes Três dons Operando em Conjunto: 
Digamos que eu estou andando em uma rua de Nova York. Eu vejo um homem 
sentado na parada de ônibus lendo em seu iPad 2. Ao passar, eu tive um pensamento 
em minha mente que ele estava tendo problemas conjugais. Eu paro e o envolvo 
em uma conversa amigável. Ela começa muito casual do tipo: “O quanto você gosta 
do seu iPad2?” Ele responde: “eu adoro!” Eu, então, perguntei se ele estava tendo 
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alguns problemas no casamento? Ele então começa a perguntar “você é um vidente?” 
Eu respondo “não senhor.” Ele então me pergunta: “Como você sabia disso?” Eu 
respondo: “Deus te ama e ele gosta de você e se preocupa com sua vida e família, e 
então ele decidiu dizer-me isso porque ele quer restaurar seu casamento. “Eu, então, 
de forma natural  comento com ele sobre um livro surpreendente que mudou minha 
vida”Amor e Respeito.”Ele mostra algum interesse no livro porque ele ama a sua 
mulher e seus filhos. Pergunto-lhe se eu posso ver o seu iPad 2, ele disse: “para quê?” 
Eu respondo: “Eu vou comprar esse livro e  entregar à sua casa”. Ele diz apreensivo “, 
ok muito obrigado.” Depois que eu comprei o livro, eu lhe perguntei se eu podia orar 
por ele. Ele respondeu: “Claro.” Oro por ele e dou o cartão do meu amigo Pastor que 
é um conselheiro matrimonial. Eu mencionei que este homem faz aconselhamento 
matrimonial e se ele gostaria, porque era grátis. Ele disse, “grátis?” Eu respondo: 
“Sim camarada”. Ele disse: “Bem, eu pensei que todos os cristãos eram criminosos 
como os pregadores de TV sempre pedindo dinheiro.” Eu digo: “Não, existem muitos 
cristãos genuínos.” Digo-lhe que Deus vai restaurar seu casamento! Ele sorriu com 
uma lágrima em seus olhos e disse obrigado. Seu ônibus chega e ele entra e vai para 
o trabalho.

Palavra de Conhecimento foi - quando o pensamento veio à minha mente que ele 
estava tendo problemas de casamento. Não despreze os pensamentos em sua mente, 
porque você tem a mente de Cristo. Às vezes, ignorando os seus pensamentos você 
está realmente dizendo a Cristo para ficar quieto porque você não acredita nele.
Palavra de Sabedoria foi - quando eu lhe disse sobre o livro e mencionei a ele sobre 
o meu amigo Pastor que faz aconselhamento matrimonial grátis.
Profecia foi - quando eu lhe disse que Deus iria restaurar seu casamento.

A palavra de conhecimento era para chamar sua atenção. A palavra de sabedoria foi 
para que a palavra profética fosse manifestada e experimentada. Se o homem trai sua 
esposa com sua secretária, não é que a palavra profética era falsa, é que ele não ouviu 
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e não agiu sobre a sabedoria que lhe foi dado. Profecia vem de duas maneiras. Não 
importa o que; a profecia é como a segunda vinda de Jesus. Vai acontecer goste ou não. 
Então não há profecias que podem acontecer, mas nos obriga a andar em obediência. 
Por exemplo, Deus disse a Moisés que ele ia liderar o povo na terra prometida, mas 
não o fez. Deus não é um mentiroso e ele não deu uma falsa profecia. Moisés bateu 
na rocha quando Deus lhe disse para falar com ele. O povo ainda bebeu porque Deus 
é bom. No entanto sua desobediência fez com que ele e seus seguidores o seu destino 
na terra prometida. Se você quer viver a palavra profética sobre sua vida ouve com 
atenção a Deus e obedeça exatamente o que ele comanda.

(Isto tem sido muito breve para  explicar completamente os dons proféticos. Num 
futuro próximo estaremos criando um Manual Profético intitulado “Escute.Aprenda.
Obedeça” será mais abrangente sobre o profético eu recomendo que você coloque 
suas mãos sobre ele. Ele estará disponível em www.weseejesusminstries.com na 
página da loja).

Como Receber de Deus

• Muitas vezes é preciso ficar quieto, se queremos ouvir a Deus.
• A postura de humildade nos faz ouvir a Deus. A humildade nos torna irresistível 
para o Pai como Jesus foi.
• Deus fala através das Escrituras. Não desanime se você está lendo a Bíblia e se 
sentir como quem não está recebendo muito dele. Basta manter a leitura, você está 
realmente fazendo um depósito na sua conta espiritual. O Espírito Santo vivifica 
você e vai fazer um saque, por assim dizer, quando necessário.
• Deus fala através de sonhos e visões então preste atenção a seus sonhos e visões. 
Anotá-las, orar por eles e encontrar uma pessoa madura profética para ajudá-lo 
entrar em um claro entendimento do que Deus está falando com você. Jó 33:15-16 
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declara: “Em um sonho, numa visão da noite, quando cai em sono profundo sobre os 
homens, quando adormecem na cama; Então abre os ouvidos dos homens, e sela a 
sua instrução “Deus sela conselhos em seu coração enquanto você dorme. Portanto, 
não desacreditar em seus sonhos, porque Deus dá sentido às pessoas em seus sonhos. 
Muitas vezes o que Deus fala de noite ele confirma durante o dia. Sonho de José 
salvou o mundo. Seu sonho foi profético sobre a fome que estava por vir. Mais uma 
vez Deus pode e vai lhe dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria 
e de uma palavra profética através de seus sonhos, então preste atenção.

Algumas Regras de Compromisso
(Eu tenho aprendido através de erros e assim estou compartilhando minhas 
experiências com você. Espero que meus erros os salve  de erros desnecessários. Se 
você for esperto, você vai aprender com meus erros.)

• Não diga: “assim diz o Senhor” ou “Deus diz.” Se Deus realmente disse eles vão 
saber, confie em mim. (Dizendo que estas palavras podem ser manipuladoras)
• Não profetizar com motivos errados. Que está entre você e o Espírito Santo. A 
profecia não é bajulação, em nome de Jesus para o seu ganho pessoal.
• Não tenha medo de estar errado. Se você cometer um erro se humilhe e peça a 
pessoa para perdoá-lo. Sua humildade vai impressioná-lo mais do que sua palavra 
profética.
• A chave para um ministério profético duradouro e eficaz  é a integridade.
• A profecia não é para venda! Não prostitua a unção.
• Não utilize o ministério profético para desabafar com alguém publicamente aquilo 
que você deveria ter falado em particular. O púlpito não é para você desabafar sobre 
as pessoas.
• Pergunte a Deus, agora é o momento para dar  a palavra que você me deu? O 
momento é muito grande especialmente no profético.
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• Dar a palavra como você recebeu.
• Não tem problema fazer perguntas em vez de fazer declarações. (Aqui está um 
breve exemplo. Digamos que você está orando por alguém e um pensamento vem 
através da sua mente que essa pessoa odeia o pai dele ou dela. Você não diz que Jesus 
disse que a você que ele ou ela odeia o pai. Você não contribue para a palavra  dizer 
que o pai saiu e é por isso que ele ou ela o odeia. Não adicionar ou tirar a palavra. 
Pergunte  a pessoa se tem algum ódio contra o seu pai?” Sua pergunta permite que 
você esteja errado e dar a eles a oportunidade de responder. Se eles disserem sim, você 
provavelmente terá um tempo de sucesso do ministério depois disso. Se eles disserem 
não, apenas humildemente peça-lhes para perdoá-lo e continue ministrando a eles.
• O profético abre conversas. Jesus e a mulher no poço em João 4 é um exemplo 
perfeito. Uma palavra detalhada de conhecimento levou  uma cidade inteira a receber 
Jesus. A profecia pode abrir cidades e nações com o Evangelho. Então, seja fiel com 
o que Deus lhe mostra e ele irá aumentar a sua influência.
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Metodologia do Ministério

 Como tenho viajado para diferentes igrejas e nações tenho sido capaz de 
ver algumas coisas interessantes. Como um ministro itinerante costumo observar 
algumas coisas que eu faria se eu fosse um Pastor e algumas coisas que eu não faria. 
O que eu tenho visto é que as pessoas fazem coisas de maneira muito diferente, mas 
muitas vezes com o mesmo objetivo em mente para glorificar a Jesus, e fazer avançar 
o seu Reino. Como uma pessoa de Nova Jersey, eu sei que existem várias maneiras 
de ir de Nova Jersey para Nova York. Você pode tomar uma ponte, um túnel, ou 
uam balsa; você pode voar de helicóptero ou mesmo de avião. Se Nova York é o seu 
destino, existem várias maneiras de chegar lá. Sabemos que há apenas um caminho 
para Deus que é através de Jesus Cristo. Não se preocupe, eu não vou acabar com 
qualquer heresia, fique tranquilo. O que estou dizendo é que as pessoas têm métodos 
diferentes de trazer as pessoas para Jesus, ou trazer Jesus para as pessoas. Pessoas 
operam de forma diferentes usando os mesmos dons espirituais. Alguns pensam que 
você deve pregar aos famintos, antes de alimentá-los. Algumas das pessoas acreditam 
que nunca tinham passado fome antes. Algumas pessoas acham que você deve 
alimentar primeiro a fome e então pregar para eles. Isso é bom, mas se o pregador 
não é bom eles vão cair no sono. Enquanto os nossos métodos não violam a Palavra 
de Deus, eles estão ok e não devem ser fonte de divisão. Infelizmente, muitas vezes 
eles são uma fonte desnecessária de divisão, porque algumas pessoas gostam de estar 
no controle. Se você é alguém que gosta de estar no controle, você provavelmente 
não vai ser um jogador de grandes times, até o problema do controle encontrar Jesus 
na cruz.

 Aqui está um exemplo de dois métodos diferentes de chegar as pessoas com o 
mesmo objetivo da salvação em mente: Judas 1:22-23 afirma: “E alguns têm compaixão, 
fazendo a diferença: E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a 
túnica manchada pela carne.” Os métodos são o medo e a compaixão. Às vezes, a sua 
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compaixão fará com que outras pessoas venham a Cristo. Outras vezes, é o medo de 
Deus ou do inferno que vai trazer outros para o Reino. Para mim, foi o último. Eu 
fui salvo porque o Senhor Jesus falou comigo e disse: “Adam, você realmente precisa 
de mim.” O temor do Senhor veio sobre mim, eu fiquei de joelhos e nasci de novo 
no meu quarto. Deus me assustou! O temor do Senhor me fez correr para ele, não 
dele. Não devemos fugir de falar sobre o inferno porque outras pessoas têm usado 
isto de forma errada, ou não estavam sendo guiados pelo Espírito Santo quando 
eles conversaram sobre isso. É o Espírito Santo que vai levar você para o método 
apropriado para o momento. Ele é o Deus de toda a carne e a carne está sujeito ao 
tempo. Ele sabe exatamente como conduzir e quando você somente prestar atenção 
a sua voz. Métodos são bons, mas não coloque sua confiança neles. Deus está fora 
da caixa, mas ele está dentro de sua palavra. Sua palavra é luz para os seus pés, então 
você está indo a lugares, e lembre-se você não está sozinho. O Espírito Santo irá 
revelar a palavra de modo que você poderá aplicar a verdade e ministrar Jesus para as 
pessoas. Tenho a máxima confiança na capacidade do Espírito Santo para levá-lo.
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Perguntas

1. Pense em algumas maneiras criativas que podem trazer o Amor, Poder e Verdade 
de Jesus para aqueles que não o conhecem. Escreva e os aplique. Lembre-se que suas 
ações podem fazer com que alguém tenha um encontro com Deus.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Você acha que  diálogo saudável pode acabar com muita divisão desnecessária?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Se a pessoa com quem você trabalha ultrapassa a linha da Verdade, você deveria 
continuar trabalhando com esta pessoa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, em nome de Jesus me faz colocar a minha confiança total na sua capacidade 
de me levar e me usar para fazer expandir o seu Reino. Deixe-me receber métodos 
criativos que trazem Jesus para as pessoas sem nunca comprometer a verdade de sua 
palavra. Abençoa-me em cada esforço que eu faço para fazer crescer o seu Reino. 
Peço essas coisas em nome de Jesus.
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Transferência-Concessão

 Deixe-me contar uma breve história sobre fome espiritual, risco e transferência. 
Foi na primavera de 2009. Eu estava programado para ir para São Paulo, Brasil, 
para ministrar em algumas igrejas com a Escola do meu amigo Teofilo Hayashi do 
Ministério, “Dunamis”. Estava animado porque era minha primeira vez no Brasil. 
Quando ele me pegou no aeroporto, ele me recebeu e disse que “o homem do céu 
está no Brasil e nós vamos vê-lo esta noite.” Imediatamente após essas palavras que 
saíram da boca dele, eu sabia que este homem devia impor as mãos sobre mim e orar 
por mim. Então nós fomos para a igreja e houve mais de 3.000 pessoas. O lugar estava 
lotado. Enquanto nós estávamos andando no meio da multidão eu sarcasticamente 
disse: “T, não sei por que eles não guardaram um lugar para nós na primeira fila.” 
Enquanto nós continuamos a andar por entre a multidão, percebi o que eles tinham 
feito. Irmão Yun, também conhecido como o homem do céu, estava pregando. Ele 
estava pregando em chinês e estava sendo traduzido do chinês para o alemão e para 
o Português, ou seja, eu não tinha ideia do que ele estava dizendo. Tudo que eu sabia 
era que você poderia ter deixado cair um alfinete no quarto e você seria capaz de 
ouvi-lo. Todos os olhos estavam sobre este homem e como eu olhei em volta notei 
que as pessoas estavam ouvindo com muita atenção. O que foi interessante é que eu 
sentei lá chorando, mas não tinha a mínima ideia de que diabos o cara estava dizendo. 
Houve uma grande lição de que o Espírito Santo pode se mover em você mesmo 
quando você não entende o que está acontecendo. Deus realmente está no controle. 
T, meu amigo brevemente resumiu o sermão. “Ele estava basicamente dizendo que 
você é os cinco pães e dois peixes nas mãos de Jesus. E o quanto ele pode te quebrar 
e passar adiante para alguém? “Ai, isso não é muito amigável, hein?
 
 Quando o irmão Yun acabou de pregar, corremos para frente do altar para 
tentar ver se ele iria orar por nós. A fome era por causa do homem, mas pudemos 
ver neste homem Jesus e nós queríamos que ele impusesse as mãos sobre nós e rogar 
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por nós. Nós éramos dois jovens com fome pelas coisas verdadeiras por assim dizer. 
Então, o irmão Yun nem sequer olhou para nós, seu assistente apenas o levou de 
volta ao púlpito. Então T, e eu ficamos como: o que vamos fazer? Nós dois estávamos 
decididos em não sair antes que ele orasse por nós. Então T disse: “Rápido, me siga.” 
Então passamos a apressar os passos. “Para onde vamos?”- Eu pensei para mim 
mesmo. Para fazer uma história longa curta, nós literalmente nos enfiamos atrás 
do púlpito. Um obreiro olhou para nós com o olhar que parecia dizer: “Eu sei que 
você realmente não está trabalhando aqui”, mas graças a Deus ele apenas continuou 
andando. Outra obreiro passou e T, começou a falar com ele em Português. Cerca de 
dois minutos T, e eu estávamos na sala de espera para receber oração pelo homem 
do céu. Eu nunca vou esquecer essa parte. Na sala havia um empresário alto e magro 
brincando com seu Blackberry, enquanto ele estava falando com o homem do céu. 
Esse cara na minha opinião desrespeitou totalmente o Irmão Yun. O meu lado de 
Nova Jersey, queria dar um tapa na cabeça desse cara em amor, é claro! Foi então 
quando Jesus me disse: “Adam, você está em pé diante de mim agora, você vê que o 
homem está completamente morto.” Assim que o Senhor Jesus disse isso para mim 
eu só comecei a chorar. O temor do Senhor veio sobre mim de uma maneira muito 
forte. Irmão Yun colocou a mão direita sobre mim e começou a profetizar. Ele disse: 
“O Espírito de Profecia está em cima de você, você vai para lugares escuros. Você 
vai implantar igrejas, você vai ser perseguido “ Eu caí no chão chorando, tremendo 
e rindo... Ele então colocou as mãos e profetizou a T,dizendo que Deus iria usá-lo 
em sua geração e que ele iria ser famoso na TV, pelo o que me lembro. Ele também 
acabou no chão tremendo e chorando também.

 Mais tarde, depois que nos levantamos, fomos para fora e comemos um 
pedaço de milho grelhado na espiga na rua do outro lado da igreja. Naquele dia, sabia 
que Deus nos marcou para sempre. Irmão Yun colocou em seu corpo as marcas do 
Senhor Jesus Cristo. O governo chinês quebrou suas duas pernas enquanto ele estava 
preso por causa do Evangelho. O homem tinha uma rede de igrejas domésticas de 



209

Prático. Tático. Sobrenatural

mais de 1 milhão de pessoas antes que ele tivesse 50 anos. No Reino de Deus, ele 
é um herói. Foi um privilégio ter alguém como ele colocar as mãos em mim e orar 
por mim. Eu preferiria ser orado pelos perseguidos do que um famoso qualquer. 
Encorajo-vos a ler seu livro, intitulado “O Homem do Céu.” No Reino, às vezes você 
tem que pressionar e romper a fim de receber o que Deus tem para você. Encorajo-
vos a ser conduzido pelo Espírito Santo especialmente quando se trata de ter pessoas 
fazendo uma oração de tranferência para você. Muitos amigos incríveis de Deus têm 
orado por mim e eu estou realmente grato por suas vidas. Aqui estão apenas alguns 
deles Pastor John Murray, Heidi e Rolland Baker, Steve e Christina Stewart, Leif 
Hetland, Leslie Anne - Leighton, Bill Johnson, Randy Clark, David Greco, Dr. Kirk 
Sandy, o irmão Yun, e Omar Cabrera Jr. Estas são as pessoas que brilham Jesus, e eu 
sou grato pela a graça em suas vidas. Minha oração é que esta geração que Deus está 
levantando leve o Reino e a missão de Jesus para o próximo nível, o que quer que 
isso se pareça. Espero, pela graça de Deus que eu tenha causado em você um pouco 
de fome de Jesus e pelo seu Reino.

 Talvez este manual tenha abençoado você. Talvez você até aprendeu algumas 
coisas. Agora é a hora de colocar em prática o que você aprendeu. Depois que 
você começa a consistentemente fazer o que você aprendeu, você está qualificado 
e responsável para ensinar aos outros o que você aprendeu. Lembre-se no Reino 
de Deus toda a liderança é pelo exemplo. Seu trabalho, que você deveria escolher e 
aceitá-lo,é ensinar aos outros pelo seu exemplo e estilo de vida. Que é um começo 
muito bom, mas há mais. Como alguém que aprendeu que agora é chamado para 
facilitar o crescimento dos outros. As pessoas não apenas aprendem através da 
leitura. As pessoas aprendem, indo e fazendo o que eles aprenderam. Nós realmente 
não podemos dizer que sabemos algo até que possamos demonstrar o que temos 
aprendido. Demonstrar é a chave para abertura. Agora que você pode demonstrar o 
Reino de Deus com sinais e maravilhas, você precisa criar oportunidades para que os 
outros a façam o que você aprendeu e ensinar-lhes. Não é suficiente para você apenas 
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conhecê-lo e fazê-lo. Você deve criar oportunidades para que outros aprendam e 
façam. A razão pela qual você deve fazer isso como crente, é simplesmente porque 
Jesus fez.

 Jesus fez sinais e maravilhas e, em seguida, ordenou aos discípulos a fazê-las 
também. Mais tarde, antes dele subir, ele ordenou que eles ensinassem os outros 
a guardar todas as coisas que ele ordenou. Para simplificar, você foi chamado e 
ordenado para fazer estas coisas e ensinar os outros a fazê-lo também. Vou dar-
lhe alguns pequenos exemplos com Jesus e Paulo, que vai ajudá-lo a sair desta fase 
seguinte do ministério que Jesus te chamou. (Eu estou supondo que você aprendeu a 
viver piedosamente em Cristo Jesus, e que você prega e demonstra o Reino de Deus, 
curando os doentes e expulsando os demônios.)

 Agora é o momento de transferir o que aprendeu para os outros. Transferência 
é para edificação mútua e multiplicação para o Reino. Tudo começa e termina com 
Jesus, então vamos começar com ele.  Mateus 10:1 diz: “E quando ele tinha chamado 
a si os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsá-los, e 
para curar toda sorte de doenças e toda sorte de doenças.” Aqui Jesus está dando poder 
aos seus doze discípulos. A palavra “deu” significa outorgar, e também indica com a 
palma das mãos. Lucas 9:01 diz: “Então, ele chamou os seus doze discípulos e deu-lhes 
poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças.” Mais uma vez a mesma 
palavra “deu” é usado no grego. 2 Timóteo 1:6-7 declara: “Por isso eu coloquei-te na 
lembrança que tu despertes o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos. 
Porque Deus não nos deu o espírito de temor,. Mas de poder, de amor e de uma mente sã.” 
Aqui Paulo está falando com seu filho espiritual Timóteo. Paulo recebeu a verdade 
da transfência do ministério de Jesus. (Esta verdade também é visto a partir dos 
Patriarcas, de Moisés a Josué e até mesmo de Elias a Eliseu.) Timóteo recebeu uma 
tranferência através da imposição das mãos de Paulo.
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 É o Espírito Santo que dá dons de acordo com sua vontade, mas é através de 
suas mãos que ele lhes dá. Através de sua soberania, ele pode dar dons e ele faz, mas 
segundo sua sabedoria e soberania que ele te escolheu para usar. É o mesmo com 
a cura, Jesus é o que cura, mas em algum lugar entre sua mão e um corpo doente o 
poder do Senhor está presente para curar. Viver com as mãos limpas é uma questão 
séria, então viva em santidade e não brinque com Deus porque ele não é uma piada. A 
medida que você coloca suas mãos sobre os outros, o Espírito Santo vai liberar dons 
segundo a sua vontade. Randy Clark disse algo sobre o tema de transferência que é 
absolutamente maravilhoso: “Deus pode dar o que eu não tenho.” O que eu adoro 
nesta afirmação é que o foco está em Deus e não no homem. Deus usa o homem, 
porque Jesus se fez carne. Cristo veio para que pudéssemos ir. Somos enviados em 
seu nome, assim ele seria o foco. Eu vos abençôo em nome de Jesus para cumprir 
tudo o que Deus tem para você.
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Perguntas

1. Você fará parte do crescimento de outros?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. É da vontade de Deus que você seja usado para impor suas mãos sobre outras 
pessoas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Você está disposto a ser usado por Deus desta maneira?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Oração de Entrega

Pai, em nome de Jesus eu abençoo ____________________ para curar os enfermos, 
pregar o Evangelho, expulsar demônios e até mesmo ressuscitar os mortos em seu 
nome. Concordo com a sua palavra. Libere a graça sobre eles pela transferência. 
Deixe ______________ ser aquele que facilita o poder sobrenatural de Jesus Cristo 
na vida de outros crentes. Espírito Santo, peço que você distribua dons de acordo 
com sua vontade através de suas mãos. (Você também pode usar esta oração em 
alguma outra pessoa, na verdade eu encorajo você a ter cuidado ele só pode mudar 
sua vida)

Oração para ser purificado de qualquer transferência  imunda
(É bastante lamentável que eu tenho que escrever isso mesmo, por isso peço perdão.)

Pai, em nome de Jesus purifica-me de todos as transferências imundas. liberta-me 
e purificar-me. Em nome de Jesus eu quebro qualquer bagagem demoníaca que eu 
possa ter recebido através de uma transferência imunda por alguém que fala sobre 
Jesus e vive como o diabo. Senhor deixa somente o que é puro e santo permanecer 
em mim para que eu possa ser o seu reflexo na terra. Purifica o meu coração e minhas 
mãos em nome de Jesus. (Se o Espírito Santo quer que você mencione o nome da 
pessoa ou pessoas que lhe deram uma transferência impura, ore por eles e peça a 
Deus para maior discernimento. Se você não tem certeza se você já recebeu uma 
transferência imunda, peça ao Espírito Santo para revelar a você. Lembre-se maior 
é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Salmo 51 será um bom 
ponto de referência para a oração sobre este assunto.)
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Para Meditação

• Atos 8:14-17 “Agora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que 
Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João: Quem, quando foram 
descer, orou por eles, para que pudessem receber Espírito Santo: (Porque ainda ele estava 
caído sobre nenhum deles. somente eram batizados em nome do Senhor Jesus) Então lhes 
impuseram as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo.”
• Romanos 1:11-12 “Porque desejo muito ver-te, que eu possa dar-vos algum dom 
espiritual, a fim de que sejais fortalecidos; Isto é, que eu seja consolado juntamente convosco 
pela fé mútua, você e eu.”
• I Timóteo 4:14-15 “Não desprezes o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com 
a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu 
aproveitamento seja manifesto a todos.”

Isto é apenas o começo……….
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