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Manual	do	QualiCamp,			Thomé	Eliziário	Tavares	Filho/		1ª	

Edição.	Manaus,	Am.,	Instituto	Superior	de	Orientações	de	

Pesquisa:	Editora	MASF,	2017.

Inclui	Bibliogra�ia

ISBN

138	P.

Manual	do	QualiCamp	2.Orientação	Espiritual.	4.	

Abordagem	Teológica	e	Doutrinária.	4	TAVARES	FILHO	
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Epígrafe

O	SENHOR	é	a	minha	luz minha	salvação a	quem		e	a	 ;	

temerei?	O	SENHOR	é	a	força	da	minha	vida;	de	quem	

me	recearei?		Salmos	27:1.
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Apresentação

Apresentamos	 aos	 nossos	 Obreiros	 e	 Líderes	 da	

MASF	 o	 Manual	 do	 QualiCamp	 (Acampamento	 de	

Qualidade	 de	 Vida),	 um	 impactante	 Guia	 de	

Orientações	Bíblica	com	os	fundamentos	básicos	de	

nossas	 Doutrinas	 Teológicas	 com	 o	 objetivo	 de	

instruir	os	Novos	Convertidos	nos	primeiros	passos	

da	 Vida	 com	 Jesus	 e	 Reino	 dos	 Céus,	 devendo	 ser	

usado	no	Pré-Qualicamp,	Durante	e	Pós-Qualicamp.

O	conteúdo	dessa	Obra	obedece	a	uma	lógica	formal	e	

progressiva,	 e	 que	 inicialmente	provoca	um	 tremendo	

impacto	 espiritual	 e	 existencial	 para	 aqueles	 que	

gradualmente	vão	adquirindo	o	conhecimento	sobre	a	

origem	 da	 existência,	 sobre	 a	 razão	 de	 viver	 e	 as	

perspectivas	 de	 futuro	 para	 aqueles	 que	 estabelecem	

uma	Aliança	Eterna	com	o	nosso	Criador.		Os	resultados	e	

os	 benefı́cios	 dessa	 Aliança	 nos	 transformam	 ao	

adquirirmos	paz	e	segurança	sobre	a	vida	futura,	além	

dos	 livramentos	 das	 maldições	 e	 da	 perdição	 eterna.	

Grandes	homens	de	Deus	passaram	por	essa	experiência	

como	 o	 Apostolo	 Paulo	 conforme	 declaração	 em	

Filipenses	 3:8	 “Mas	 quanto	 a	 isso,	 considero	 tudo	

como	perda	por	 causa	do	 sublime	conhecimento	de	

Cristo	Jesus	meu	Senhor”.

Portanto,	como	resultado,	o	conhecimento	bıb́lico	dessa	

experiência	nos	conduzirá	a	uma	tomada	de	decisão	que	

in�luenciará	 na	 formação	 de	 novas	 atitudes,	 nas	
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mudanças	estruturais	do	comportamento	e	na	de�inição	

de	uma	�iloso�ia	uni�icadora	de	vida.	Essa	aquisição	de	

um	 novo	 foco	 no	 sistema	 de	 valores,	 chamamos	 de	

Conversão,	 em	 que	 o	 comportamento	 é	 regenerado,	

quando	 adquirimos	 uma	 nova	 identidade	 tal	 qual	

ocorreu	com	Abrão	que	passou	a	chamar-se	de	Abraão	o	

Pai	 de	 Multidões;	 com	 Sarai	 para	 Sara	 que	 se	 tornou	

fecunda;	 com	 Jacó	 que	 lutou	 com	 Deus	 para	 se	

transformar	em	Israel,	o	Prıńcipe	de	Deus,	responsável	

pela	 geração	 das	 12	 Tribos	 de	 Israel;	 e	 com	 Saulo	 de	

Tarso		para	Paulo	o	Apóstolo	das	Nações.	Esse	genuıńo	e	

autêntico	experiência	com	Deus	que	ocorre	nesses	dois	

dias	de	Acampamento	espiritual	no	QualiCamp,	produz	

uma	 relacionamento	 sobrenatural	 indizıv́el	 	 e	 nessa	

perspectiva	o	Espıŕito	Santo	destrói	 	maldições,	perdoa	

nossas		iniquidades	e	nos		proporciona		uma	vida	plena	e	

abundante,	 e	 à	 partir	 de	 então	 passamos	 a	 viver	 em	

novidade 	 de 	 v ida . 	 Ao 	 adquir ir 	 esse 	 Manual ,	

recomendamos	que	você	se	inscreva	para	participar	do	

QualiCamp	 e	 que	 adquira	 	 essa	 mesma	 experiência	

transformadora	de	vida.

Apóstolo	Thomé	Eliziário	Tavares	Filho,	PhD.
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A	logística	do	Qualicamp

A	preparação

A	garantia	dos	bons	resultados	do	QualiCamp	depende	de	uma	

prévia	preparação	espiritual	nos	dias	que	antecede	o	evento.	

Essa	 preparação	 deve	 se	 estender	 por	 90	 dias	 com	 o	

levantamento	dos	recursos	�inanceiros	para	auxiliar	aqueles	

que	 não	 podem	 pagar	 sua	 inscrição;	 com	 os	 40	 dias	 da	

Campanha	de	Oração	 e	 Jejum	em	 favor	do	evento;	 e	 com	a	

ministração	do	Curso	do	Pré-Qualicamp		para	 	os	candidatos	

inscritos.

A	Escolha	do	local

A	escolha	do	local	para	a	realização	do	QualiCamp	deve	ser	

criteriosa,	primando	sempre	pela	excelência	das	instalações	

com	 uma	 cozinha	 ampla;	 	 banheiros	 com	 sanitários	 e	

chuveiros	higienizados;	quartos	e	alojamentos	climatizados;	

salão	 com	 mesas	 e	 cadeiras	 dispostos	 como	 um	 mini	

restaurante;	 um	 (1)	 auditório	 com	 capacidade	 para	 300	

pessoas	 no	máximo;	 uma	 piscina	 com	 água	 tratada	 para	 a	

realização	dos	batismos,	e	uma	área	de	chão	batido	onde	se	

acenderá	uma	fogueira.	No	local	deve	haver	um	espaço	com	

exclusividade	para	a	equipe	de	apoio,	da	coordenação	e	dos	

ministradores.	O	local	também	deve	ser	isolado,	evitando-se	a	

in�iltrações	de	pessoas	estranhas	ou	alheias	ao	Acampamento,	

devendo	 se	 colocar	 pessoas	 que	 atuem	 como	 seguranças	
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diuturnamente.

A	Equipe	de	Apoio

O	 QualiCamp	mobilizará	 	 aproximadamente	 40	 pessoas	 no	

Apoio,	 e	 todos	 os	 Lı́deres	 	 devem	 ser	 devidamente	

credenciadas	pelo	seu	Pastor,	Bispo	ou	Apostolo	e	treinadas	

pela	Coordenação	do	QualiCamp,	e	obrigatoriamente	deve	ter	

participado	 de	 outros	 Acampamento.	 A	 Equipe	 de	 Apoio	

consta	 de	 um	 Coordenador	 Geral,	 e	 de	 14	 Comissões	

especi�icas,	conforme	a	planilha	abaixo	que	delineia	as	funções	

de	cada	uma	delas.	Independente	da	Comissão	de	Intercessão	e	

da	Cozinha	com	sete	(7)	pessoas	cada,	as	demais	Comissões		

poderão		funcionar	com	duas	(2)	ou	(3)	três	pessoas.	São	essas	

as	atribuições	das	Comissões:
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O	preparo	Pedagógico	dos	Ministradores

Preferencialmente	 os	 Pastores	 e	 Bispos	 serão	

convidados	como	Palestrantes	a	quem	será	entregue	o	

“Manual	do	QualiCamp”	com	bastante	antecedência.	O	

Ministrador	deve	entregar	previamente	o	louvor	de	sua	

preferência	 à	 Comissão	 de	 Sonotécnica.	 Requer-se	 de	

cada	 Ministrador	 a	 excelência	 na	 expressão	 verbal;	

domıńio	 do	 conteúdo;	 manejo	 didático	 na	 exposição	

verbal;	linguagem	clara,	concisa	e	objetiva	na	exposição;	

O	tempo	a	ser	usada	não	deve	ultrapassar	os	50	minutos,	

sabendo	que	15	minutos	extras	poderão	ser	usados	em	

atos	proféticos	e	ministrações	com	imposição	de	mãos	e	

óleo	da	Unção	no	coletivo.

Terapia	de	Grupo

Desde	 o	 inı́cio	 da	 Programação,	 esse	 Encontro	 de	

Qualidade	de	Vida	nos	surpreende	no	seu	passo	a	passo,	

e	 nada	 se	 repete,	 surgindo	 a	 cada	 minuto	 verdade	

ocultas	que	nos	confronta	em	face	da	realidade	de	nossa	

experiência	existencial.	As	palestras,	a	forma	magnı�́ica	

da	presença	e	do	mover	do	Espıŕito	Santo	nos	arrebata	

numa	experiência	nunca	antes	vivida.	As	horas	passam	

que	 nem	 sentimos,	 e	 é 	 como	 se	 estivéssemos	

anestesiados	que	até	perdemos	a	noção	do	tempo	e	nem	

sentimos	 fome.	 	 Nessa	 experiência	 muitos	 recebem	

dons	 sobrenaturais	 que	 permanecem	 indelevelmente	
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marcados	na	personalidade.	No	campo	da	racionalidade	

não	encontramos	explicações	para	elucidar	esse	mistério	

que	 ocorre	 durante	 esses	 dias	 inesquecıv́eis	 que	 tem	

transformado	 centenas	 e	 centenas	 de	 vidas	 desde	 a	

fundação	da	Missão	Apostólica	sem	Fronteiras.	Que	seja	

sempre	assim,	e	esse	canal	tem	sido	a	oportunidade	impar	

de	consolidarmos	os	novos	convertidos.

Promoção	da	Qualidade	de	Vida

E� 	chegado	o	tempo	de	darmos	o	grande	salto	para	a	nossa	
transformação	 (Romanos	 12:1-2);	 e	 se	 não	 ousarmos	
fazê-lo	 teremos	 �icado	 para	 sempre	 no	 entorno	 de	 nós	
me smos 	 onde 	 n ada 	 a c on t e c e . 	 O 	 Qua l i C amp	
simbolicamente	 é	 o	 motor	 que	 nos	 impulsiona	 à	 esse	
grande	salto,	onde	se	recrudesce	a	 	nossa	Fé	(1	João	5:4),	
que	inexoravelmente	nos	garante	 	a	vitória	que	vence	o	
mundo	 e	 isso	 agrada	 a	 Deus	 (Hebreus	 11:6).	 Todas	 as	
ministrações	 e	 palestras	 foram	 preparadas	 para	 nos	
impactar,	quando	vislumbramos	o	outro	lado	do	mundo	
espiritual	que	não	conhecıámos	e	que	estava	adormecido	
em	nós.	 	E� 	 como	que	tivéssemos	que	nascer	de	novo,	e	
nessa	descoberta	da	nossa	vida	espiritual	 as	maldições	
são	anuladas,	e	passamos	conhecer	a	verdade	de	Deus	que	
nos	liberta	do	mal,	dos	vıćios,	do	medo,	da	angústia	e	da	
vida	 carnal	 e	 pecaminosa	 que	 nos	 escravizava.	 Nessa	
conversão	passamos	a	vivenciar	grandes	vitórias	e	toda	a	
sorte	de	bênçãos	das	regiões	celestiais	(Efésios	1:3),	e	sem	
duvida	 que	 isso	 nos	 garante	 a	 qualidade	 de	 vida	 para	
viveremos	sempre	em	novidade	de	vida.
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O	impacto	dos	resultados	sociais	e	espirituais

Os	frutos	dessa	experiência	com	o	QualiCamp	são	palpáveis	

em	 função	dos	 resultados.	Nossa	 liderança	 entre	Diáconos,	

Evangelistas,	Pastores,	Pastoras,	Bispos	e	Apóstolo	passaram	

por	essa	experiência	e	seus	frutos	nos	fazem	dizer	que,	depois	

disso	 a	 nossa	 vida	mudou	 e	 à	 partir	 de	 então	 nunca	mais	

somos	 os	 mesmos.	 O	 que	 há	 mais	 de	 concreto	 é	 que	 a	

conversão	nos	faz	nascer	de	novo,	com	uma	nova	identidade,	

com	 a	 aquisição	 de	 um	 novo	 sistema	 de	 valores.	 O	 nosso	

caráter	 é	 forjado	e	 é	quando	então	experiênciamos	a	nossa	

vida	abundante,	vivendo	sempre	em	novidade	de	vida.	Sob	o	

ponto	 de	 vista	 social,	 somos	 considerados	 como	 crentes,	

irmão,	passando	a	somar	com	um	grande	exército	de	pessoas	

regeneradas,	convivendo	e	congregando	na	comunidade	dos	

salvos.	 A	 totalidade	 dos	 irmãos	 hoje	 são	 novos	 lı́deres	 e	

recebem	 dignidade	 de	 tratamento,	 muitos	 são	 lideres	 nos	

mais	diversos	ministérios	de	nossas	Congregações.	O	nıv́el	de	

t ra tamento 	 é 	 por 	 exce l ênc ia 	 quando 	 dec id imos	

voluntariamente	romper	com	a	vida	carnal	e	pecaminosa,	e	à	

partir	de	então	temos	dignidade	como	cidadãos		do	Reino	dos	

Céus.	Sem	dúvida,	Deus	abre	portas	e	oportunidades	para	uma	

vida	digna	e	abençoada.	No	geral,	temos	ouvido	testemunhos	

de	 pessoas	 que	 abandonaram	 a	 vida	 do	 trá�ico,	 da	

prostituição,	 da	 corrupção,	 do	 desregramento	 e	 do	 desvio	

social.	Pessoalmente,	como	Apóstolo	tenho	celebrado	muitos	

casamentos	 das	 pessoas	 que	 se	 regeneraram;	 tenho	

participado	de	comemorações	de	casamentos;	de	bodas/	de	
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concıĺios	para	a	consagração	de	Obreiros;	e	até	de	formatura	de	

muitos	que	concluıŕam	cursos	Acadêmicos	de	Graduação,	de	

Especializações,	de	Mestrado	e	Pro�issionalizantes.

A	lógica	das	Ministrações

Se	 prestarmos	 atenção,	 as	ministrações	 do	 QualiCamp	

obedecem	 a	 uma	 lógica	 formal,	 impactante	 em	 seus	

conteúdos,	 com	 12	 passos	 crescentes	 e	 contı́nuos	 de	

abordagens	 entrelaçadas	 e	 interdependentes	 entre	 si,	

com	 a	 utilização	 de	 variáveis	 intervenientes	 que	 nos	

conduzem	 ao	 ápice	 de	 uma	 profunda	 experiência	

espiritual	 que	 nos	 conduz	 a	 uma	 avaliação	 das	 nossas	

condições	materiais	e	espiritual,	requerendo	assim	uma	

tomada	 de	 decisão.	 E� 	 muito	 comum	 as	 pessoas	 se	

expressarem	 através	 desse	 impacto	 declarando	 que	 é	

“MARAVILHOSO	E	EXTRAORDINARIO”.

No	primeiro	momento	o	qualicampista	é	conduzido	a	um	

campo	 de	 Batalha	 Espiritual,	 em	 que	 sua	 vida	 é	

desnudada	com	as	ameaças	destruidoras	de	Satanás	que	

ao	longo	de	sua	história	lhe	impôs	maldições,	miséria	e	

enormes	prejuıźos	ao	longo	de	sua	jornada;

Num	segundo	momento	apresentamos	as	estratégias	de	

luta	 para	 se	 deter	 Satanás,	 com	 as	 ferramentas	

adequadas	 que	 irão	 conter	 as	 investidas	 violentas	 do	

inimigo,	 que	 vem	 com	 a	 missão	 de	 roubar,	 matar	 e	
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destruir	(João	10:10).

No	 terceiro	 ato	 apresentamos	 o	 único	 viés	 que	 nos	

direciona	a	libertação	e	à	conversão	para	a	anulação	das	

artimanhas	diabólicas,	indo	à	cruz,	num	referencial	ao	

sacrifıć io	vicário	do	Senhor	Yeshua	como	Nosso	Salvador,	

onde	se	vence	todos	os	nossos	inimigos	como	o	mundo,	o	

pecado,	o	Diabo,	a	morte	e	o	inferno.	A	cruz	se	apresenta	

como	a	fonte	de	nossa	con�issão,	perdão	e	reconciliação	

com	Deus;

Em	quarto	lugar,	direcionamos	o	qualicampista	quanto	

à	 necessidade	 de	 de�inir	 uma	 experiência	 pessoal	 e	

sobrenatural	 diretamente	 com	 o	 seu	 Criador,	 e	 nesse	

confronto	 acontece	 o	Peniel,	 o	 lugar	 da	 benção,	 numa	

condição	 única	para	uma	nova	vida	 espiritual,	 onde	 se	

depara	com	uma	luta	de	vida	ou	morte;

Em	quinto	lugar,	se	ministra	a	Cura	Interior,	em	que	a	

pessoa	 é	 ministrada	 numa	 análise	 diagnóstica	 por	

completa	e	profunda	do	seu	interior,	em	que	se	identi�ica	

e	 se	 pontua	 os	 traumas,	 as	 neuras,	 os	 recalques	

armazenados	arbitrariamente	no	inconsciente	e	que	lhe	

provocam	 uma	 sıńdrome	 dos	 transtornos	 emocionais,	

com	a	identi�icação	e	a	cura	das	feridas	da	alma;
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Após	 o	 diagnóstico 	 realizado	 anteriormente,	 a	

ministração	alcança	o	seu	ápice	com	o	enfoque	sobre	a	

Libertação,	e	a	partir	desse	momento	o	Qualicampista	se	

encontra	num	 limiar	de	 tomada	de	decisão,	de	romper	

com	 o	 mundo	 das	 trevas,	 com	 as	 forças	 infernais	 da	

iniquidade	 que	 amarrou	 sua	 vida.	 Nesse	 momento	

acontece	a	mais	genuıńa	e	completa	conversão	espiritual,	

recrudescendo	 a	 sua	 real	 e	 verdadeira	 identidade	

espiritual,	com	o	começo	de	um	novo	nascimento.

No	 sétimo	 ato,	 quando	 ocorrer	 essa	 experiência	

sobrenatural	e	quebrantamento,	ministramos	o	Batismo	

no	Espírito	Santo,	em	que	os	dons	são	manifestos,	e	a	

pessoa	é	tomada	por	um	arrebatamento	sobrenatural	e	

extrassensorial,	 extremamente	 terapêutico	 para	 uma	

transformação	completa	do	corpo,	da	alma	e	do	espıŕito.

A	partir	das	cinco	(5)	últimas	ministrações,	iniciamos	

uma	etapa	de	orientações	bıb́licas	e	espirituais	ao	novo	

convertido,	 com	 a	 �inalidade	 de	 se	 perpetuar	 a	

experiência	 magnı́�ica	 que	 recebeu	 no	 QualiCamp,	

ministramos	 sobre	 a	 necessidade	 de	 se	 	 “Restaurar	 a		

Visão	Espiritual”,	quando	então	explicamos	como	ocorre	

o	novo	nascimento	que	muda	por	completo	o	estilo	de	

vida;	enfatizamos	como	devemos	nos	manter	cheios	do	

Espírito	 Santo	 para	 vencermos	 a	 tentação;	 e	 as	

intempéries	da	vida;	ministramos	sobre	 	“A	Nova	Vida	

em	 Cristo	 Jesus”	 com	 embasamentos	 sobre	 nossas	
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doutrinas,	 principalmente	 sobre	 os	 frutos	 do	 Espıŕito	

Santo,	 em	 que	 delineamos	 novos	 valores,	 novas	

concepções	 da	 ética	 e	 da	 moral;	 e	 sobre	 as	 nossas	

heranças	 através	 das	 promessas	 para	 quem	 esta	

aliançado	com	o	Senhor	Jesus.	Nessa	perspectiva	sobre	a	

nova	criatura,	o	qualicampista	recebe	uma	ministração	

importante	sobre	a	Oração	como	Estilo	de	Vida,	em	que	

explicamos	sobre	a	maneira	magnı�́ica	de	mantermos	a	

mais	perfeita	e	 intima	comunhão	com	Deus	através	da	

Oração,	e	�inalmente,	concluıḿos	com	a	12ª	Ministração	

sobre	O	que	o	Senhor	nos	faz	durante	o	QualiCamp,	

com	uma	sinopse	conclusiva	e	completa	das	maravilhas	e	

das	experiências	magnı�́icas	que	recebemos	durante	os	

dias	 desse	 Retiro	 Espiritual,	 e	 de	 seus	 resultados	 que	

muda	a	nossa	vida	por	completo.
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Ministração	1ª	-	Batalha	Espiritual
(Efésios	6:10-18)

Introdução

O	povo	de	Deus	é	um	povo	guerreiro,	pois	sendo	Adonai	o	

nosso	 General,	 desde	 o	 inıćio	 da	 história	 que	 fomos	

comissionados	para	compor	o	seu	exército.	E	foi	assim	

que	aconteceu	com	o	povo	de	Israel,	que	durante	toda	a	

sua	história	sempre	foi	orientado	por	Deus	para	vencer	

as	 nações	 adversárias.	 Quando	 falamos	 de	 guerra	 no	

mundo	 fıśico,	 as	 repercussões	 são	 	 geradas	 no	 reino	

espiritual,	onde	há	guerra	entre	anjos	e	demônios,	entre	

luz	 e	 trevas,	 entre	 	 Deus	 e	 o	 Diabo.	 Essa	 guerra	

originalmente	 foi	 criado	 por	 Satanás,	 nas	 regiões	

celestes,	 de	 onde	 foi	 expulso	 por	 sua	 rebeldia	 contra	

Deus,	e	com	isso,	ele	trouxe	consigo	mirıádes	de	anjos	

rebeldes,	 e	 que	 são	 inimigos	declarados	de	Deus	 e	de	

toda	a	sua	criação.		Quem	são	os	anjos	maus?	Em	2	Pedro	

2:4	ouvimos	que,

“porque	se	Deus	não	perdoou	aos	anjos	que	pecaram,	

mas	 havendo-os	 lançado	 no	 hades,	 os	 entregou	 as	

cadeias	da	escuridão,	�icando	reservados	para	o	juízo.

A	origem	do	Mal

Lúcifer	e	os	 seus	anjos	demônios	estão	vivos	e	ativos,	

escolhendo	a	Terra	como	o	seu	alvo	para	tentar	destruir	
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as	 coisas	 de	 Deus,	 e	 de	 um	 modo	 especı́�ico	 a	 vida	

humana.	 E� 	 assim	 que	 encontramos	 em	 1	 João	 5:19	 a	

declaração	de	que	“o	mundo	inteiro	jaz	no	maligno”.		Em	

Apocalipse	12:12	lemos:

“	Ai	dos	que	habitam	na	terra	e	no	mar,	porque	o	Diabo	

desceu	 	a	vós,	e	tem	grande	ira,	sabendo	que	já	tem	

pouco	tempo”.

Portanto,	 estamos	 em	 tempo	 de	 guerra	 espiritual.	 E	 é	

assim	que	o	apóstolo	Paulo	considera	em	Efésios	6:12		

“Porque	a	nossa	luta	não	é	contra	o	sangue	e	a	carne,	e	

sim	 contra	 os	 principados	 e	 potestades,	 contra	 os	

dominadores	 deste	 mundo	 tenebroso,	 contra	 as	

hostes	espirituais		do	mal		nas	regiões	celestes”.		Nessa	

escritura	paulina,	conseguimos	identi�icar	a	hierarquia	

do	mal.	Regiões	Celestes	é	um	território	espiritual	onde	

se	travam	as	grandes	batalhas	pela	posse	da	terra	e	do	

homem.	 Satanás	 conseguiu	 organizar	 uma	 hierarquia	

organizacional	 treinada	 com	 uma	 missão	 especı́�ica,	

conforme	o	Senhor	Jesus	registrou	em	João	10:10,	que	o	

Diabo	vem	senão	para,	matar,	roubar	e	destruir.

A	Organização	Satânica

Essa	organização	Satânica	é	constituıd́o	por	Principados,	

que	 são	demônios	 	 que	dominam	sobre	determinadas	

regiões;	 	 Potestades,	 constituı́do	 por	 demônios	 que	

possuem	poder	de	destruição	em	grandes	proporções;	
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Hostes,	 que	 são	 legiões	 de	 demônios	 que	 oprimem	 e	

incorporam	no	homem,	nos	animais,	que	perturbam	as	

famıĺias,	que	causam	opressão,	e	provocam	 	distúrbios	

sexuais,	 toxicomania,	 alcoolismo,	 e	 que	 estão	 nos	

inferninhos,	terreiros	de	umbanda,	candomblé,	centros	

espıŕitas,	 que	 causam	 acidentes	 no	 trânsito	 etc.	 	 Ao	

descrever	 as	 caracterı́sticas	 do	 Diabo,	 a	 Bı́blia	 o	

descreve	como	“o	enganador”,	 conforme	registro	em		

Apocalipse	 12:9	 “E	 foi	 precipitado	 o	 dragão	 a	 antiga	

serpente	chamada	o	Diabo,	e	Satanás,	que	engana	todo	o	

mundo”;	 	 O	 tentador,	 procurando	 suas	 vıt́imas	 para	

induzi-las	á	prática	do	pecado;	como	o	Pai	da	mentira;		

como	o	deus	deste	século,	que	cega	o	entendimento	das	

pessoas,	 para	 que	 não	 lhes	 resplandeça	 à	 luz	 do	

Evangelho;		como		prıńcipe	da	potestade	do	ar,	visto	que	

há	milhões	 de	 demônios	 que	 povoam	a	 atmosfera	 da	

terra;	 	como	o	 	devorador,	�igurado	como	o	gafanhoto	

que	destrói	a	economia,	as	�inanças	e	os	bens	materiais;		

como	o		que	arma	cilada,	visto	que	o	inimigo	age	sempre	

traiçoeiramente;	 	O	que	brama	como	leão,	procurando	

alguém	para	tragar;	 	como	o	opressor,	que	perturba	a	

mente	 das	 pessoas	 provocando	 medo,	 insegurança,	

pânico,	angústia,	tristeza	e	desânimo;	O	possuidor,	cujo	

objetivo	maior	é	de	dominar	as	pessoas,	até	possui-las	

em	seus	corpos;	como	Astuto	que	arma	ciladas,	usando	

pessoas	como	adversárias.
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A	ação	territorial

Convém	 salientar	 que, 	 os	 demônios	 atuam	 em	

determinadas	 áreas	 territoriais,	 como	 estratégia	 para	

dominar	a	terra	e	seus	habitantes.	Há	muitos	movimentos	

afro	 que	 se	 constituem	 em	 templos	 de	 Satanás,	 onde	

pessoas	deliberadamente	são	possuıd́as,	dominadas,	e	se	

dispõem	 ao	 serviço	 do	 mal,	 usados	 como	 verdadeiros	

cavalos	 do	 Diabo,	 praticando	 feitiçarias,	 dedicando	

oferendas	em	encruzilhadas	e	sacrifıć ios	de	animais	e	de	

vidas	 de	 pessoas	 inocentes,	 tais	 como	 os	 terreiros	 de	

macumba;	 	 as	 mesas	 brancas;	 	 as	 cachoeiras;	 nas	

encruzilhadas;	 	 nos	 centros	 espıŕitas;	 	 nos	 presıd́ios,		

onde	predomina	o	ódio,	a	revolta	e	a	própria	morte;	 	nos	

cemitérios,	 onde	 se	 oferecem	 oferendas	 com	 uso	 de	

cadáveres;	nos	motéis	e	casas	de	prostituição;	nas	bocas	

de	fumo,	onde	jovens	e	adolescentes	são	seviciados	para	

se	iniciarem	na	carreira	das	drogas	e	do	crime;		nos	locais	

em	que	são	oferecidos	oferendas;	 	nos	inferninhos	e	nos	

bailes	funks.	Como	se	sabe,	a	fúria	do	Diabo	é	tão	feroz,	

que	são	capazes	de	dominar	uma	nação	inteira,	como	o	

Haiti,	tão	devastada	pela	guerrilha;	como	a	A� frica,	paraıśo	

dos	 demônios,	 tão	 devastado	 pelas	 doenças	 e	 pela	

miséria.

As	implicações	na	vida	humana

Vale	salientar	que,	muitos	demônios	são	conhecidos	pelo	
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nome	 e	 que	 de�ine	 determinadas	 funções	 malé�icas	 e	

in�luências	que	exercem	na	vida	das	pessoas,	tais	como	

os	espıŕitos	de	enfermidade	que	escravizam	as	pessoas	

até	 a	morte;	 espıŕitos	 imundos,	muitos	deles	 expulsos	

por	Jesus,	que	levam	os	incautos	a	miséria,	à	perturbação	

mental,	e	à	promiscuidade	sexual,	ao	alcoolismo	e	outras	

drogas;	Alguns	deles	são	conhecidos	como	Pomba	Gıŕia,	

Maria	Mulambo,	Maria	Padilha.	Espıŕitos	de	morte,	que	

provocam	 acidentes,	 incêndios	 em	 edifı́cios	 e	 na	

natureza;	Tranca	Rua,	que	provoca	acidentes	de	trânsito,	

principalmente	nas	encruzilhadas.

As	heranças	malditas

Há	 uma	 coisa	 que	 precisa	 ser	 dita	 neste	 estudo,	 são	

acerca	das	Maldições	Satânicas,	que	deixam	um	rastro	de	

prejuıźos	e	destruição	na	vida	das	pessoas,	das	famıĺias,	

de	instituições,	e	até	de	uma	geração	inteira.	Um	pai	ou	

uma	 mãe	 que	 serviu	 a	 Satanás	 no	 espiritismo,	 no	

Candomblé	 ou	 qualquer	 outro	 movimento	 Afro,	 pode	

criar	 oportunidades	 a�im	 de	 que	 esses	 demônios	
aacompanhem	 seus	 familiares	 até	 a	 4 	 geração,	

provocando	 entre	 seus	 familiares	 às	 conhecidas	

“maldições	 hereditárias”,	 com	 espı́ritos	 imundos	 de	

enfermidades,	 de	 prostituição,	 de	 alcoolismo,	 de	

dependência	de	drogas,	de	perturbações	neurológicas	e	

psiquiátricas,	de	miséria,	pobreza,	fracassos	pro�issional,	

fracassos	 na	 vida	 conjugal	 e	 amorosa,	 além	 de	 muita	
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confusão	e	infelicidades.	Muitas	vezes,	Satanás	se	acha	no	

direito	de	entrar	em	nossas	vidas	quando	damos	brechas,	

quando	praticamos	coisas	que	desagradam	a	Deus,	abrindo	

portas	de	entrada	para	as	ações	do	Diabo	na	vida	do	homem,	

como	as	consultas	a	cartomantes,	a	quiromantes,	a	gurus	e	

pais	 de	 santos;	 	 como	 visitas	 a	 terreiros	 	 de	 umbanda,	

candomblé	e	centros	espıŕitas;	como	a	prática	de	despachos	

em	 encruzilhadas;	 como	 práticas	 sexuais	 desviantes,	 tais	

como	a	prostituição,	o	homossexualismo,	o	lesbianismo,	a	

prática	do	adultério,	a	masturbação,	a	prática	do	aborto,	a	

in�idelidade,	o	namoro	em	motéis,	e	tantos	outros	 	desvios	

da	 conduta,	 como	 a	 prática	 da	mentira,	 da	 corrupção,	 da	

fraude,	do	roubo,	do	vıćio,	que	deram	a	Satanás	a	legalidade	

para	trazer	maldições	ao	nosso	viver.	A	Bıb́lia	nos	assegura	

em	1	 João	3:8	Aquele	que	pratica	o	pecado	procede	do	

Diabo,	porque	o	Diabo	vive	pecando	desde	o	início.

As	armas	de	nossa	defesa

A	 Palavra	 de	 Deus	 nos	 orienta	 em	 adotarmos	 medidas	

preventivas	para	nos	libertar	os	das	garras	do	Diabo,	como	o	

registro	de	1	Pedro	5:8	“Sede	sóbrios	e	vigilantes,	o	vosso	

adversário	o	Diabo	anda	em	derredor	como	um	leão	que	

urge,	procurando	alguém	para	devorar”.	Em	1	João	3:8b,	

podemos	ler	que	Jesus	Cristo	se	manifestou	para	destruir	

as	obras	do	Diabo;	E	isso	é	reiterado	em	Tito	2:14,	onde	diz	

que	“o	qual	a	si		mesmo	se	deu	por	nós	a�im	de	nos	remir	de	

toda	 a	 obra	 do	 maligno.	 Jesus	 mesmo,	 durante	 o	 seu	
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ministério	 terreno,	 declarou	 em	 João	 12:31,	 dizendo	

que,	 	“chegou	o	momento	de	ser	julgado	este	mundo,	e	

agora	o	prıńcipe	das	 trevas	 será	 expulso”.	Escrevendo	

em	no	capıt́ulo	6	do	livro	de	Efésios,	o	Apóstolo	Paulo	

nos	 dá	 alguns	 indicativos	 como	 estratégias	 de	 guerra	

contra	Satanás.	No	verso	10,	o	apóstolo	fala		“	Fortalecei-

vos	 no	 Senhor	 e	 na	 força	 do	 Seu	 poder”	 ,	 e	 assim	

entendemos	 que	 nossa	 única	 arma	 para	 derrotar	 o	

império	do	mal	e	de	toda	astúcia	do	Diabo	contra	a	nossa	

vida,	 reside	 na	 força	 daquele	 que	 já	 venceu	 o	 nosso	

inimigo	e	que	nos	deu	poder	a	autoridade	contra	toda	a	

in�luência	do	mal,	em	O	Nome	de	Jesus.	No	verso	11	ele	

diz:	“revesti-vos	de	toda	a	armadura	de	Deus	para	estar	

�irmes	contra	as	astutas	ciladas	do	Diabo”.	 	E	em	II	Cor.	

10:4	Paulo	declara	que	“as	armas	da	nossa	milícia	não	

são	 carnais,	 mas	 poderosíssimas	 em	 Deus	 para	

destruir	fortalezas.

Acerca	dessas	armas,	em	Efésios	capıt́ulo	6,	o	apóstolo	

Paulo	 descreve	 a	 Couraça	 da	 justiça,	 como	 um	

instrumental	 para	 viver	 em	 santidade,	 praticando	 as	

obras	justas	entre	Deus	e	os	homens;	Os	calçados	com	a	

preparação	 do	 evangelho	 da	 paz,	 para	 	 pisarmos	 em	

serpentes	e	escorpiões,	e	quando	passarmos	pelas	águas	

e	pelo		fogo,	não	sucumbiremos	e	nem	nos	emergiremos;	

o	 apóstolo	 fala	 do	 	 Escudo	 da	 fé,	 como	 uma	 arma	

poderosa	 para	 nos	 livrar	 das	 setas	 e	 das	 tentações	

demonı́acas;	 do	 capacete	 da	 salvação,	 protegendo	
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nossas	mentes	 dos	 	 maus	 pensamentos,	 da	 angústia,	 do	

medo,	 e	 de	 toda	 opressão	 do	 inimigo;	 no	 verso	 17,	 o	

apóstolo	Paulo	nos	apresenta	a		Espada	do	Espıŕito,	que	é	a	

arma	representada	pela	palavra	de	Deus,	a	ser	proferida	em	

nossos	 lábios,	nos	momentos	dos	ataques,	das	afrontas	e	

das	investidas	do	Diabo	contra	nossas	vidas;	e	no	verso	18,	

nos	é	mencionada	uma	das	armas	mais	poderosas	e	práticas	

para	vencermos	os	demônios,	que	é	a		Oração	de	súplica	no	

Espı́rito.	 Nessa	 perspectiva,	 a	 oração	 é	 nosso	 elo	 de	

constante	 e	 permanente	 comunhão	 com	 Deus,	 para	

recebermos	 toda	 a	 orientação	 para	 nos	 defendermos	 do	

inimigo	e	preservamos	a	nossa	vida	de	santidade.

A	vitória	em	O	Nome	de	Jesus

Jesus	 é	a	nossa	única	arma	para	destruir	as	fortalezas	do	

Diabo.	 	 Jesus	 tem	 o	 Poder	 	 sobre	 a	 morte	 e	 o	 inferno.		

Apocalipse	1:18	“Eu	sou	Aquele	que	vive,	Estive	morto	mas	

eis	 que	 estou	 vivo	 pelos	 séculos	 dos	 séculos	 e	 tenho	 as	

chaves	da	morte	e	do	inferno”.	Jesus	tem	autoridade	no	céu	e	

na	 terra,	 conforme	 o	 relato	 de	 Mateus	 28:18	 “Toda	

autoridade	 me	 foi	 dada	 nos	 céus	 e	 na	 terra”.	 Jesus	 é	 o	

herdeiro	de	todas	as	coisas.		Hebreus	1:1-5	“Havendo	Deus	

outrora	falado	muitas	vezes	e	de	muitas	maneiras	aos	

pais	pelos	profetas,	nestes	últimos	dias	nos	 falou	pelo	

Filho,	a	quem	constituiu	herdeiro	de	todas	as	coisas,	pelo	

que	também	fez	o	universo,	Ele	é	o	esplendor	da	glória	de	

Deus	e	a	expressão	exata	do	seu	ser,	sustentando	todas	as	
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coisas	pela	Palavra	do	seu	poder,	depois	de	Ter	feito	a	

puri�icação	 dos	 pecados,	 assentou-se	 a	 direita	 da	

majestade	nas	alturas	tendo	se	tornado	tão	superior	

aos	anjos,	quanto	herdou	o	mais	excelente	Nome	do	

que	eles”.	O	nome	de	Jesus	está	acima	de	todos	os	nomes.	

Filipenses	 2:9-11	 “Pelo	 que	 também	 Deus	 o	 exaltou	

sobremaneira	e	lhe	deu	o	Nome	que	está	acima	de	todo	o	

nome,	para	que	ao	Nome	de	Jesus	se	dobre	todo	o	joelho	

de	seres	nos	céus	e	na	terra	e	debaixo	da	terra,	e	toda	

lıńgua	confesse	que	Jesus	Cristo	é	o	Senhor,	para	a	glória	

de	Deus	o	Pai”.	Jesus	tem	o	seu	poder	no	Nome	adquirido	

na	 batalha,	 Colossenses	 2:15	 “E	 despojando	 os	

principados	 e	 potestades	 publicamente	 os	 expôs	 ao	

desprezo,	triunfando	deles	na	cruz	do	calvário”.	O	nome	

de	 Jesus	 é	 apoiado	 na	 Deidade	Divina,	 Hebreus	 1:4-5	

“Tendo	se	tornado	tão	superior	aos	anjos,	quanto	herdou	

o	mais	excelente	Nome	do	que	eles.	Pois	a	qual	dos	anjos	

disse:	Tu	és	o	meu	Filho,	eu	hoje	te	gerei”.	E� 	o	Nome	que	é	

a	única	fonte	de	Salvação	para	a	humanidade,	Atos	4:12	

“E	não	há	salvação	em	nenhum	outro	nome	dado	entre	os	

homens	pelo	qual	importa	que	sejamos	salvos”.

Nome	 que	 é	 a	 nossa	 arma	 poderosı́ssima	 contra	 os	

nossos	adversários.	 	Efésios	1:17-23	“Para	que	o	Deus	

de	 nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo	 o	 Pai	 da	 	 glória	 vos	

conceda	 o	 espírito	 da	 sabedoria	 e	 da	 revelação	 no	

pleno	 conhecimento	 dele,	 iluminados	 os	 olhos	 do	

vosso	coração	para	sabermos	qual	é	a	esperança	nos	
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santos,	e	qual	a	suprema	grandeza	do	seu	poder	para	

com	os	que	cremos	segundo	a	e�icácia	da	força	do	seu	

poder,	 o	 qual	 exerceu	 Ele	 em	 Cristo,	 quando	 o	

ressuscitou	dentre	os	mortos,	 fazendo	assentar-se	à	

sua	 direita	 nos	 lugares	 celestiais,	 acima	 de	 todo	

principado	e	potestade	e	poder	e	domínio.	E	de	todo	

nome	que	se	possa	referir,	não	só	no	presente	século	

mas	 também	 no	 vindouro.	 E	 pôs	 todas	 as	 coisas	

debaixo	de	seus	pés,	e	para	ser	o	cabeça	sobre	todas	as	

coisas,	o	deu	à	Igreja,	o	qual	é	o	seu	corpo,	a	plenitude	

daquele	que	a	tudo	enche	em	todas	as	coisas”.	Nome	

para	 ser	 usado	 no	 combate,	 Marcos	 16:17,18	 “Estes	

sinais	hão	de	acompanhar	aqueles	que	creem.	Em	MEU	

NOME	 expulsarão	 demônios,	 falarão	 novas	 línguas,	

pegarão	 em	 serpentes,	 e	 se	 alguma	 coisa	mortífera	

beberem,	não	vos	fará	mal,	e	se	impuserem	as	mãos	

sobre	os	enfermos	eles	�icarão	curados”.	Para	usar	esse	

Nome	contra	o	Diabo,	é	necessário	que	você	O	aceite	e	O	

declare	como	o	seu	Senhor	e	Salvador,	convertendo-se	à	

Ele.	Sendo	�iel	e	obediente	a	Ele,	de	modo	que	você	diga	

como	disse	o	Apóstolo	Paulo:	 “Vivo	não	mas	eu,	mas	

Cristo	vive	em	mim!”.

Orientações:

1.	 Convide	as	pessoas	a	virem	à	frente,	entregando	

suas	vidas	ao	Senhor	Jesus;

2.	 Faça	com	que	as	pessoas	repitam	uma	oração	de	
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con�issão	 e	 arrependimento,	 entregando	 e	

consagrando	suas	vidas	ao	Senhor	Jesus;

3.	 Faça	 uma	 ministração	 a	 cada	 Qualicampista,	

impondo-lhes	as	mãos	para	receberem	a	Unção	

do	Espıŕito	Santo.
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Ministração	2ª	-	Como	deter	Satanás?
(1	Pedro	5:8)

Como	 vimos	 no	 estudo	 anterior,	 à	 ação	 do	 Diabo	 é	

avassaladora	 neste	 planeta,	 e	 desde	 o	 inıćio	 da	 nossa	

história	 no	 Jardim	 do	 E� den,	 que	 Satanás	 e	 seus	 anjos	

trabalham	para	destruir	a	criação	de	Deus,	e	sua	fúria	

infernal	não	dá	trégua	aos	seres	humanos.	Lúcifer	e	os	

seus	 anjos	 demônios	 estão	 vivos	 e	 ativos	 no	 Planeta	

Terra,	e	o	Senhor	Jesus	nos	alertou	acerca	disso	em	João	

10:10,	 quando	disse	que	o	Diabo	 vem	para	matar,	

roubar	e	destruir.	Com	o	mesmo	aviso	de	prevenção,	o	

Apóstolo	 João	 registrou	 em	 sua	 Primeira	 Epıśtola,	 no	

capıt́ulo	5,	verso	19,	onde	a�irma	que	“o	mundo	inteiro	

jaz	no	maligno”.	Portanto,	desde	o	inıćio	da	história	que	

está	declarado	uma	guerra	no	reino	espiritual,	e	não	há	

como	o	homem	permanecer	neutro	nesse	estado	de	luta	

entre	o	bem	e	o	mal,	entre	anjos	da	luz	e	anjos	das	trevas,	

entre	Deus	e	o	Diabo,	entre	o	destino	�inal	para	o	homem	

que	é	o	céu	ou	o	inferno.	Vale	salientar	nesse	estudo	que,	

se	há	algo	que	dá	 legalidade	e	 argumentos	para	o	

Diabo	 investir	 contra	 nossas	 vidas,	 é	 a	 prática	 do	

pecado.	 O	 pecado	 é	 uma	 invenção	 Diabólica	 que	

signi�ica	rebelião	contra	Deus.	Pela	prática	do	pecado,	o	

homem	está	totalmente	isolado	de	Deus,	porque	Deus	é	

justo	e	santo,	e	não	tolera	o	pecado.	Em	1	João	3:4		vimos	

que,	 todo	 	aquele	que	comete	pecado	 transgride	a	 lei,	

pois	o	pecado	é	transgressão	da	lei.	E	ainda	em	1	João	5:7	



40

se	diz	que:	“toda	injustiça	é	pecado”.

Precisamos	 entender	 que	 o	 pecado	 é	 congênito,	 ou	 seja,	

qualquer	pessoa	ao	nascer	herda	esse	mal,	por	causa	de	sua	

origem	na	queda	do	homem	no	inıćio	da	criação.	Está	escrito	

em	1	João	3:8	que,	todo	aquele	que	pratica	o	pecado	procede	

do	Diabo,	porque	o	Diabo	vive	pecando	desde	o	 inıćio.	O	

Apóstolo	 Paulo	 nos	 a�irma	 isso	 em	Romanos	 3:23	 que,	 “	

todos	 pecaram	 e	 destituı́dos	 estão	 da	 glória	 de	 Deus.”	

Também	está	escrito	em	1	João	1:8	“Se	dissermos	que	não	

cometemos	pecados	somos	mentirosos”	;		E	o	Profeta	Isaias	

no	passado	já	nos	declarava	isso	em	seu	Livro,	no	capıt́ulo	

64,	verso	6,		“Em	pecado,	todos	nós	somos	como	o	imundo...	

e	em	Isaias	53:6	“Todos	nós	andávamos	desgarrados	como	

ovelhas”...

O	que	é	mais	complicado	é	o	fato	de	que,	o	homem	pecador,	

que	 não	 se	 arrependeu	 e	 nem	pediu	 perdão	 a	Deus,	 tem	

consigo	muitas	maldições	de	origem	Satânica,	pois	o	Diabo	é	

o	 pai	 do	 pecado,	 pois	 peca	 desde	 a	 fundação	 do	mundo.	

Podemos	 ver	 pelas	 escrituras	 uma	 série	 de	 maldições	

relacionadas	com	a	prática	pecaminosa,	como	em	Genesis	

3:19	 	“Do	suor	do	teu	rosto	comerás	o	teu	pão,	até	que	

tornes	a	terra,	pois	dela	foste	tomado,	pois	és	pó	e	ao	pó	

tornarás”.		O	pecado	separa	o	homem	de	Deus,	Genesis	3:9	

“Mas	chamou	o	Senhor	Deus	ao	homem	e	lhe	perguntou:	

onde	 estás?,	 Isaias	 59:2	 “O	 pecado	 gera	 a	 morte”	

Romanos	 5:12	 “Por	 um	 homem	 entrou	 o	 pecado	 no	
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mundo,	e	pelo	pecado	a	morte,	e	a	morte	 	passou	a	

todos	os	homens,	porque	todos	pecaram”.		Romanos	

6:23	“Pois	o	salário	do	pecado	é	a	morte”.	A	alma	que	

pecar	essa	morrerá.		O	pecado	mutila	a	personalidade.		O	

pecado	 tira	 a	 beleza	 da	 vida	 .	 O	 pecado	 rouba	 a	 paz,	

Salmos	42:	5	“Porque	estás	abatida	oh	Minh'alma?	

Porque	te	perturbas	dentro	de	mim?”	O	pecado	cega	2	

Corıń tios	4:4	“Porque	o	Diabo	cegou	o	entendimento	

dos	incrédulos	para	que	não	vejam	a	glória	que	há	

em	Cristo	Jesus,	o	qual	é	a	imagem	de	Deus”.		O	pecado	

escraviza,	João	8:34	“Todo	aquele	que	comete	pecado	

é	escravo	do	pecado”.

Prevenção	do	crente	contra	os	ataques	diabólicos

1	Pedro	5:8	“Sede	sóbrios	e	vigilantes,	o	vosso	adversário	

o	 Diabo	 anda	 em	 derredor	 como	 um	 leão	 que	 urge,	

procurando	alguém	para	devorar”.	Efésios	6:11	“Revesti-

vos	 de	 toda	 a	 armadura	 de	 Deus	 para	 poderdes	 �icar	

�irmes	contra	as	astutas	ciladas	do	Diabo”.

Portas	de	entrada	para	as	ações	do	Diabo	na	vida	do	

homem

As	 portas	 de	 entrada	 com	 consultas	 a	 cartomantes,	

quiromantes,	gurus	e	pais	de	santos;	visitas	os	terreiros	

de	umbanda,	candomblé	e	centros	espıŕitas;	despachos	
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em	encruzilhadas;	portas	de	entrada	em	desvios	sexuais	

–	prostituição,	homossexualismo,	adultérios;	portas	de	

entradas	através	de	palavras	de	maldição.

Jesus	Cristo	veio	para	libertar	o	homem	e	destruir	as	

obras	do	Diabo	

I	 João	3:8b	 “Para	 isso	 se	manifestou	 o	 Filho	 de	Deus	 para	

destruir	as	obras	do	Diabo”;

Tito	2:14		“O	qual	a	si		mesmo	se	deu	por	nós	a�im	de	nos	remir	

de	toda	a	obra	do	maligno”;

João	12:31	“Chegou	o	momento	de	ser	julgado	este	mundo,	e	

agora	o	prıńcipe	das	trevas	será	expulso”.

Ilustração:	“pessoas	que	fazem	pactos	diabólicos;	que	fecham	

seus	corpos	contra	a	morte;	pessoas	que	oferecem	despachos	

e	dão	oferendas	a	entidades”.

Deus	levantou	o	remédio	para	o	pecado

João	 3:14	 “Assim	 como	 Moisés	 levantou	 a	 serpente	 no	

deserto,	da	mesma	forma	importa	que	o	Filho	do	homem	seja	

levantado”;

João	3:16,17	“Porque	Deus	amou	o	mundo	de	tal	maneira	que	

deu	o	seu	�ilho	unigênito	para	que	todo	aquele	que	nele	crê	não	

pereça,	mas	tenha	a	vida	eterna.	Deus	enviou	o	seu	�ilho	para	

que	o	mundo	fosse	salvo	por	Ele”.

João	3:18	“Quem	Nele	crê	não	é	julgado”.

Tito	2:14		“O	qual	a	si	mesmo	se	deu	por	nós,	a�im	de	nos	remir	
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de	todo	o	pecado”.

João	15:13	“Ninguém	tem	maior	amor	do	que	este,	de	dar	a	

sua	vida	pelos	seus	amigos”;

Isaias	53:4	“Verdadeiramente	Ele	 levou	sobre	si	os	nossos	

pecados”.

I	 Pedro	 2:24	 “ele	 mesmo	 levou	 em	 seu	 corpo	 os	 nossos	

pecados	para	que	mortos	para	o	pecado	pudéssemos	viver	

para	a	justiça”.

O	perdão	para	os	nossos	pecados,	A	necessidade	da	

con�issão	–	I	João	1:9

“Se	confessarmos	os	nossos	pecados,	Ele	 é	 �iel	 e	 justo	

para	nos	perdoar	os	pecados	e	nos	puri�icar	de	toda	a	

injustiça”.

A	certeza	do	perdão

Salmos	 103:3	 “Ele	 é	 quem	 perdoa	 todas	 as	 tuas	

iniquidades”.

O	signi�icado	do	sangue	de	Jesus

Efésios	1:7	“Nele	temos	a	redenção	pelo	Seu	sangue,	e	a	

remissão	dos	nossos	peados,	segundo	as	riquezas	de	sua	

graça”.

Qual	deve	ser	a	nossa	atitude	quando	pecarmos?

I	João	2:1	“Filhinhos,	estas	coisas	vos	escrevo	para	que	não	

pequeis,	mas	se	alguém	pecar,	temos	um	advogado	para	om	o	

Pai,	Jesus	Cristo,	o	Justo”.
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O	domínio	sobre	o	pecado

Romanos	8:1	“Portanto	agora	nenhuma	condenação	há	

para	os	que	estão	em	Cristo	Jesus”.

Romanos	6:14	“Pois	o	pecado	não	mais	 terá	domıńio	

sobre	 vós,	 porquanto	 estás	 debaixo	 da	 graça,	 e	 não	

debaixo	da	lei”.

Como	posso	deter	Satanás?

Em	 Lucas	 10:19,	 Jesus	 nos	 deu	 toda	 autoridade	 para	

determos	 e	 destruirmos	 suas	 obras.	 Podemos	 detê-lo	

amarrando	suas	forças	das	trevas	(Marcos	3:27,	e	Lucas	

11:21-22).	Prender	as	forças	demonıácas	é	um	ensino	de	

Jesus.	Ele	nos	ensinou	que	quando	um	valente	guarda	a	

sua	casa,	se	faz	necessário	que	um	mais	valente	venha	e	o	

amarre	para	que	sua	casa	seja	saqueada	(Lucas	11:21-

22).	Satanás	se	acha	valente,	mas	há	um	povo	autorizado	

a	pisar	serpentes,	escorpiões	e	toda	a	força	do	maligno	

(Lucas	 10:19).	 Nós	 somos	 esse	 povo	 com	 autoridade	

para	 manietar,	 prender	 e	 amarrar	 o	 diabo.	 Quando	

alguém	está	preso,	por	mais	que	queira	reagir,	ele	não	

tem	 como	 o	 fazer.	 	 Posso	 deter	 satanás	 usando	 a	

autoridade	dada	por	Deus.	A	Bıb́lia	diz	que	Deus	nos	dá	o	

cetro	 de	 autoridade.	 Domine	 o	 inimigo.	 Não	 seja	

dominado	 por	 ele.	 (Lucas	 10:17-19).	 Também	 posso	

deter	 satanás,	 fechando	 todas	 as	 brechas.	 As	 brechas	

representam	os	pecados	cometidos	que	dão	legalidade	



45

a�im	de	que	o	diabo	crie	argumentos	para	atormentar	

nossas	 vidas.	 Podemos	 conferir	 que	 as	 principais	

brechas	 é	 o	medo	 (1	 João	4:18);	 a	 falta	de	 fé,	 quando	

colocamos	em	suspeita	o	caráter	de	Deus	(1	João	5:10).		

Precisamos	entender	que	nossos	principais	adversários	

são:	o	mundo,	a	carne	e	o	diabo.	O	mundo	representa	a	

hostilidade	 criada	 pelas	 pessoas	 contra	 nossas	 vidas,	

além	das	di�iculdades	para	nos	adaptarmos	a	ele,	em	face	

do	 clima,	 da	 cultura,	 dos	 costumes,	 das	 distâncias,	 da	

sobrevivência	e	da	violência	que	impera	na	face	da	terra.	

A	carne	representa	nossas	limitações	fıśicas,	as	doenças,	

as	dores,	as	a�lições	mentais	e	o	nosso	próprio	instinto	

carnal	 que	 possui	 uma	 tendência	 natural	 para	

desagradar	a	Deus.	E	o	diabo	que	atua	no	mundo	e	que	

tenta	 a	 nossa	mente	 para	 dominar	 nossa	 carne,	 para	

cometermos	pecados	que	nos	afastam	de	Deus.

Como	guerrear	contra	Satanás?

Precisamos	entender	que,	o	diabo	é	um	adversário	que	já	

foi	vencido	na	cruz	pelo	poder	remidor	de	Jesus	Cristo.	

No	entanto,	 Satanás	 continua	agindo	na	 face	da	 terra,	

porque	ele	ainda	não	foi	preso	no	abismo,	e	enquanto	

vivermos	estaremos	em	luta	para	amarrarmos	as	forças	

do	mal.	Jesus	concedeu	essa	autoridade	à	sua	Igreja,	e	

para	 isso	 nos	 capacitou	 com	 todo	 o	 armamento	

espiritual.	A	Palavra	de	Deus	nos	assegura	que,	nossas	

armas	 não	 são	 carnais,	mas	 poderosıśsimas	 em	Deus	

para	destruir	fortalezas	(II	Corıń tios	10:7).	Posso	vencer	
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o	 diabo	 pelo	 poder	 do	 sangue	 de	 Jesus	 (Apocalipse	

12:11);	pelo	poder	de	O	Nome	de	Jesus	(Marcos	16:17);	

revestindo-me	de	toda	a	armadura	de	Deus	(Efésios	6:10-

18);	e	fechando	as	brechas	do	medo,	da	insegurança	e	da	

incredulidade	(1	João	4:4).

Como	vencer	Satanás?

Saiba	quem	você	é	em	Cristo	Jesus.	Em	Romanos	8:37	a	

palavra	de	Deus	nos	 assegura	que	 somos	mais	 do	que	

vencedores,	por	Aquele	que	nos	amou.	Maior	é	o	Senhor	

Jesus	que	vive	em	mim,	do	que	o	diabo	que	vive	no	mundo.	

A	autoridade	do	Espıŕito	Santo	que	está	na	minha	vida,	

me	dá	autoridade	sobre	principados	e	potestades	do	mal	

(Lucas	10:19).	 	 	Conheça	o	plano	de	salvação	em	Cristo	

Jesus;	Não	baixe	a	guarda.	Mantenha-se	vigilante	o	tempo	

todo,	 não	 dando	 brecha	 para	 dar	 legalidade	 aos	

demônios;	Retenha	a	con�issão	da	esperança.	Deus	é	�iel	

para	cumprir	suas	promessas	em	sua	vida	(Habacuque	

10:23);	 	Feche	as	portas	do	pecado	em	sua	vida.	Anule	

todos	os	argumentos	e	a	condenação	do	inimigo	contra	a	

sua	vida.	Não	dê	lugar	ao	Diabo	(Tiago	4:27).

Como	posso	conservar	a	minha	vitória?	

Confesse	o	poder	da	Palavra	de	Deus	em	sua	vida,	retendo	

a	con�issão	de	fé	e	de	esperança.	Filipenses	4:13	“Posso	

todas	 as	 coisas	 Naquele	 que	 me	 fortalece”;	Romanos	
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8:37	 “Em	todas	as	coisas	sou	mais	do	que	vencedor”;	

Filipenses	 4:19	 “Minhas	 necessidades	 são	 supridas	

segundo	as	riquezas	de	Cristo	Jesus”;	Isaias	53:5	“Pelas	

pisaduras	de	Jesus	eu	fui	sarado”.
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Ministração	3ª	-	Indo	à	Cruz
(Mateus	10:38,	16:24,		Gálatas	2:20)

Porque	a	cruz?	

Jesus	disse:	“quem	não	toma	a	sua	cruz	e	vem	após	

mim	não	é	digno	de	mim”	(Mateus	10:37).	Devo	negar-

me	a	mim	mesmo,	cruci�icar	a	minha	carne	e	render-me	

ao	Espıŕ ito	Santo.	O	meu	propósito	é	estar	na	cruz	todos	

os	dias.	Eu	não	posso	descer	da	cruz.	O	propósito	da	cruz	

é	de	pagar	nossas	dıv́idas;	de	trazer-nos	reconhecimento	

dos	 nossos	 pecados;	 de	 trazer-nos	 arrependimento	

genuıńo;	de	anular	a	maldição	que	estão	sob	a	nossa	vida;	

de	nos	conceder	remissão	de	nossos	pecados	pelo	poder	

do	sangue	de	Jesus;	e	de	recebermos	a	vida	eterna	com	

Deus.

Signi�icados	da	Cruz

–	A	cruz	para	o	mundo	é	loucura	(1	Cor.	1:18-20).	A	cruz	

para	nós	que	somos	crentes	é	sıḿbolo	da	nossa	salvação	

(1	Cor.	1:18-20).	A	Bıb́lia	diz	em	Gálatas	2:19-2,	0	que	

estamos	 cruci�icados	 com	Cristo;	 cruci�icamos	 a	 carne	

com	suas	paixões	(Gálatas	5:24);	todo	escrito	de	dıv́ida	

que	 era	 contra	 nós	 foi	 	 cravado	 na	 cruz,	 e	 agora	 não	

devemos	mais	nada.	Estamos	livres!

A	cruz	nos	reconcilia	com	Deus.	O	pecado	nos	abriu	um	
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profundo	abismo	de	separação	entre	Deus	e	os	homens.	O	

sacrifıć io	de	Jesus	Cristo	na	cruz	do	calvário	nos	serviu	

como	ponte	de	religação	com	o	nosso	Criador.	O	Apostolo	

Paulo	escreve	isso	em	Colossenses	1:20	quando	diz	que:	

“havendo	por	ele	feito	a	paz	pelo	sangue	de	sua	cruz,	por	

meio	Dele	reconciliasse	 	consigo	mesmo	todas	as	coisas	

que	estão	na	terra	e	as	que	estão	nos	céus.”

A	cruz	bloqueia	a	maldição	na	terra.

Na	cruz	está	a	solução	completa	para	nossa	vida	pessoal	e	

para	a	humanidade	inteira.	Tudo	muda	pelo	sacrifıć io	da	

cruz.	Foi	lá	que	Jesus	abriu	o	caminho	de	acesso	a	Deus.	

Na	cruz	toda	maldição	 é	quebrada,	todo	argumento	do	

diabo	 é	 encerrado.	 Ainda	 na	 cruz	 Jesus	 disse:	 está	

consumado!	Eu	só	posso	fechar	a	porta	da	legalidade	para	

o	pecado	permanecendo	na	cruz.	Quando	eu	vou	à	cruz,	

deixo	 lá	 meus	 pecados.	 Por	 isso,	 preciso	 permanecer	

cruci�icado	na	cruz	de	Cristo.	A	cruz	é	um	lugar	de	dor,	de	

sangue,	de	renúncia,	mas	somente	pela	cruz	é	que	somos	

redimidos.

A	cruz	me	leva	ao	perdão.

Eu	recebo	o	perdão	e	a	capacidade	de	perdoar.	Deixo	tudo	

na	cruz.	O	que	eu	�iz	e	o	que	�izeram	comigo.	Perdão	é	uma	

decisão,	 mas	 o	 ressentimento	 é	 um	 caminho	 para	 eu	
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voltar	 ao	 pecado.	 Libere	 perdão	 aos	 seus	 ofensores.	

Deixe	tudo	na	cruz.	O	sacrifıć io	da	cruz	é	o	princıṕio	e	o	

�im	da	restauração	na	sua	vida.

A	cruz	é	a	fonte	de	nossa	vitória

Foi	na	cruz	que	Jesus	venceu	os	nossos	maiores	inimigos.	

Sua	ressurreição	venceu	o	mundo,	o	pecado,	o	Diabo,	a	

morte	e	o	inferno.	Acerca	disso,	na	epıśtola	de	1	Cor.	55-

57,	o	apóstolo	Paulo	levanta	um	canto	de	vitória	que	diz	

assim:	 “Tragada	 foi	 à	 morte	 na	 vitória.	 Onde	 está	 oh	

morte	o	teu	aguilhão?	Onde	está	oh	morte	a	tua	vitória?	

Ora,	o	aguilhão	da	morte	é	o	pecado,	e	a	força	do	pecado	é	

a	 lei.	 Mas	 graças	 a	 Deus	 que	 nos	 dá	 a	 vitória	 por	

intermédio	de	nosso	Senhor	e	Salvador	Jesus	Cristo”.

Ato	Profético

Este	talvez	seja	o	momento	mais	lindo	e	importante	de	

todo	o	Qualicamp.	Os	Qualicampistas	poderão	sentir	um	

pouco	da	dor	de	ir	 à	cruz,	como	Jesus	Cristo	sentiu	no	

calvário.	O	Ministrador	deverá	pedir	que	todos	fechem	os	

olhos	 e	 imaginem-se	 sendo	 transportados	 para	

Jerusalém.	Eles	estarão	assistindo	tudo,	acompanhando	

cada	momento,	sentindo	as	afrontas	e	as	dores.	Lá	eles	

morrerão	para	si	e	entenderão	pelo	menos	parte	daquilo	

que	 Jesus	 sentiu.	 Permita	 aos	 qualicampistas	 se	

quebrantarem	 diante	 da	 obra	 completa	 de	 Jesus,	
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deixando-os	livres	para	esse	momento	ıńtimo	com	Ele.

O	 Ministrador	 deverá	 mostrar	 bastante	 seriedade	 e	

profundo	pesar	em	cada	momento	que	estiver	narrando	

os	acontecimentos	que	se	relacionam	com	a	cruz.	Deve	

falar	 pausadamente.	 Uma	 música	 de	 adoração	 deverá	

estar	sendo	tocada	ao	fundo;	As	cadeiras	deverão	estar	

afastadas	 para	 que	 as	 pessoas	 tenham	 espaço	 para	 se	

ajoelhar,	deitar	no	chão,	orar,	etc.

O	 Ministrador	 deve	 orientar	 que	 os	 qualicampistas	

liberem	 suas	 emoções,	 com	 choros,	 com	 súplicas	 etc.	

Deverá	iniciar	a	palestra	pedindo	a	cobertura	do	sangue	

do	Cordeiro	sobre	sua	vida	e	então	começar	a	narrar	os	

seguintes	acontecimentos:

Veja	Jesus	sendo	levado	por	Maria	e	José	no	templo	para	

ser	apresentado	a	Deus;	Veja	Jesus	curando	as	milhares	

de	pessoas,	os	cegos	enxergando,	os	paralıt́icos	andando	

e	saltando	de	alegria,	os	mortos	sendo	ressuscitado,	as	

pessoas	maravilhadas.	Ninguém	 jamais	 viu	 coisa	 igual.	

Veja	Jesus	no	Monte	das	bem-aventuranças	ministrando	

para	uma	multidão	sedenta	e	atenta.	Durante	a	época	da	

Páscoa,	Jesus	foi	ao	Getsêmani	com	seus	discıṕulos	e	lá	

suou	 gotas	 de	 sangue.	 Veja	 Judas	 beijando	 Jesus	 e	

entregando-o	aos	soldados.	Veja	Jesus	sendo	amarrado	e	

levado	 à	 casa	 de	 Caifás.	 Veja	 Jesus	 sendo	 vestido	 com	

vestes	reais	e	sendo	coroado	com	coroa	de	espinhos.
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Veja	 Jesus	 sendo	 despido	 e	 recebendo	 sobre	 seus	

ombros	uma	pesada	cruz	de	madeira.	Veja	Jesus	sendo	

levado	para	fora	da	cidade,	saindo	em	direção	ao	Gólgota,	

o	lugar	da	Caveira,	Ele	fez	tudo	isso	por	você.	Veja	Jesus	

caindo	 algumas	 vezes	 por	 causa	 do	 peso	 dos	 seus	

pecados.	 Ele	 está	 muito	 cansado	 e	 com	 sede.	 Veja	 os	

soldados	 cravando	 as	 mãos	 de	 Jesus	 com	 cravos	

enormes.	Eles	cravam	também	os	seus	pés	e	ele	sente	

muita	 dor.	 Jesus	 sangra,	 Sangra	 muito.	 Agora	 a	 dor	

aumenta,	 porque	 estão	 levantando	 a	 cruz	 e	 �ixando-a	

verticalmente.	Jesus	foi	à	cruz	por	minha	causa,	por	sua	

causa,	por	Israel	e	pelo	mundo	inteiro.	Você	está	no	meio	

da	multidão	que	assiste	tudo.	Eles	não	estão	calados,	eles	

blasfemam,	e	gritam.

Imagine	Jesus	dizendo	a	você.	Não	foram	os	romanos	que	

me	cruci�icaram,	não	foram	os	judeus.	Eu	estou	aqui	por	

causa	de	você	(repita	essa	frase	pelos	menos	3	vezes).	

Foram	os	seus	pecados	que	me	trouxeram	à	cruz.	Veja	o	

céu	escurecer.	Ouça	o	que	Jesus	está	gritando:

“Eli,	 Eli,	 Lama	 Sabatcani...	 Deus,	 meu,	 Deus	 meu,	

porque	 me	 desamparastes?”	 Depois	 Jesus	 grita	

novamente	com	grande	voz:	“Pai,	nas	tuas	mãos	entrego	

meu	espıŕito!”.	Agora,	Jesus	morreu.	Ele	está	morto	(Dê	

um	 pequenino	 intervalo	 para	 que	 haja	 re�lexão	 no	

auditório).	Veja	o	soldado	furando	o	lado	do	Senhor	e	de	

lá	 saindo	 sangue	 e	 água;	 Jesus	 é	 tirado	 da	 cruz	 e	 é	
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envolvido	em	um	lençol	de	linho	�ino.	Jesus	de	Arimatéia	

sepulta-o	 num	 túmulo	 novo;	 A	 porta	 do	 sepulcro	 é	

fechado	com	uma	grande	pedra;	A	multidão	se	retira,	eles	

tem	pressa,	porque	o	 sábado	está	 começando;	Você	 se	

retira	também;	Três	dias	passaram;	A	notıćia	se	espalha:	

Jesus	 Nazareno	 ressuscitou!	 Você	 ouviu?	 Jesus	

ressuscitou	 por	 você	 e	 por	mim.	 Agora	 que	 Jesus	 está	

vivo,	ponha-se	debaixo	da	cruz	e	sinta	o	sangue	do	Senhor	

caindo	sobre	você.	Receba	a	remissão	dos	seus	pecados,	

receba	o	perdão	do	Senhor	todo	poderoso;	O	túmulo	está	

vazio:	 não	 há	 mais	 condenação	 para	 os	 que	 estão	 em	

Cristo	 Jesus.	 Você	 ressuscitou	 com	Cristo.	A	morte	 e	 o	

pecado	não	mais	tem	domıńio	sobre	você.

Celebre	 com	 palmas,	 abrace	 seu	 irmão	 e	 dê	 gritos	 de	

vitórias.	Jesus	ressuscitou!	Após	esse	momento,	peça	que	

todos	se	sentem	e	tomem	um	papel	para	as	orientações	

que	 serão	 dadas.	 O	 Ministrador	 deverá	 pedir	 que	 os	

qualicampistas	escrevam	tudo	o	que	o	Espıŕito	Santo	os	

lembrar	sobre	acontecimentos	ruins,	pecados,	 traumas	

etc.	 Em	 uma	 folha	 de	 papel,	 que	 será	 queimada	 na	

fogueira,	exemplicando	o	mesmo	acontecimento	no	livro	

de	Atos	dos	Apóstolos	(Atos	19:19).	Após	escrever	todos	

devem	caminhar	rumo	à	fogueira.
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Caminhando	para	a	fogueira:

Enquanto	 o	 ministrador	 dirige	 a	 oração,	 a	 equipe	 de	

apoio	 do	 Qualicamp	 deverá	 acender	 a	 fogueira,	

previamente	montada	em	um	lugar	seguro,	sem	que	os	

Qualicampistas	 percebam.	 O	 ministrador	 deverá	

também	 informar	 que	 peças	 de	 roupas	 que	 tenham	

sıḿbolos	 de	 Nova	 Era,	 cartas	 de	 pessoas	 com	 quem	

tiveram	 relacionamento	 ilı́cito,	 presentes	 de	 origem	

ilıćita,	CDs	mundanos,	cruci�ixos,	revistas	pornográ�icas,	

cigarros,	 preservativos	 (jovens	 solteiros),	 e	 todos	 os	

objetos	que	se	relacionam	com	algum	pecado,	devem	ser	

queimados.	As	pessoas	podem	ir	ao	dormitório	pegar	os	

objetos	para	que	sejam	destruıd́ os.	Todo	argumento	de	

Satanás	 deverá	 ser	 anulado;	 Diga-lhes	 que	 Deus	 já	

perdoou	e	que	devem	pegar	o	papel,	bem	como	os	objetos	

e	queima-los	na	fogueira,	testi�icando	que	renunciam	a	

tudo	isso	e	ao	que	signi�icam;	Próximo	à	fogueira,	divida-

se	em	grupos	de	7	e	ou	12.	Eles	deverão	jogar	ao	fogo	os	

papéis	e	objetos,	e	juntos	gritarem:

“Estão	anulados	todos	os	argumentos	do	diabo	sobre	a	

minha	vida!”	Deve-se	cantar	um	cântico	de	vitória,	e	em	

comunhão,	abraçarem-se	uns	aos	outros.
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Ministração	4ª	-	Peniel,	o	lugar	da	
benção!

(Gênesis	32:22-32)

1.	A	História	de	Jacó

Jacó	era	�ilho	de	Isaque	e	neto	de	Abraão.		Tratava-se	de	

um	 homem	 com	 muitas	 virtudes	 de	 tenacidade,	

liderança,	mıśtico,	e	afetuoso.	Apesar	dessas	qualidades,	

Jacó	 era	 um	homem	 cheio	 de	 complicações	 e	 trazia	 a	

maldição	 em	 seu	 próprio	 nome,	 que	 signi�icava	 “o	

trapaceiro	 e	 enganador,	 ou	 aquele	 que	 agarra”.	 Jacó	

nasceu	apezinhado	ao	seu	irmão	Esaú,	de	quem	roubou	o	

direito	de	primogenitura,	enganando	ao	seu	pai	Isaque,	

com	 a	 conivência	 de	 sua	 mãe	 Rebeca.	 Isso	 trouxe	

profundas	 implicações	 no	 seio	 de	 sua	 famı́lia,	 e	 foi	

quando	seu	irmão	começou	a	jurá-lo	de	morte,	e	pelas	

caladas	da	noite	teve	que	fugir	para	não	ser	assassinado,	

permanecendo	por	longos	15	anos	distante	de	seus	pais,	

refugiando-se	em	Padã	Arã	junto	aos	familiares	de	sua	

mãe.	E	isso	lhe	custava	muito	caro	em	sua	vida	pessoal;		

Em	Padã	Arã	 também	arranjou	encrencas	 com	Labão,	

para	 quem	 teve	 de	 trabalhar	 por	 	 7	 anos,	 para	 ter	 o	

direito	 de	 esposar	 Raquel,	 por	 quem	 se	 apaixonara.	

Cumprido	o	tempo,	Labão	entretanto	lhe	trouxe	a	�ilha	

mais	 nova	 chamada	 Lia,	 mantendo	 a	 tradição	 de	

primeiro	 esposar	 a	 mais	 jovem.	 Jacó	 então	 teve	 que	

trabalhar	por	mais	7	anos	para	�inalmente	receber	a	sua	
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amada	 Raquel	 como	 esposa,	 e	 a	 partir	 daı	́ foi	 	 muito	

próspero.		Em	Padã	Arã	Jacó	vivia	insatisfeito	com	o	fato	

de	estar	longe	de	sua	terra	e	de	seus	pais;	Vivia	em	crise	

pelos	problemas	de	 seu	 caráter	que	 lhe	 custara	muito	

caro	e	lhe	impunha	sacrifıć io;	Jacó	não	se	contentava	de	

viver	de	tradições	e	das	heranças	religiosa	por	ser	neto	de	

Abrahão;	 Jacó	 decidiu	 partir	 para	 uma	 experiência	

autêntica	com	Deus	antes	de	regressar	aos	seus	pais.

2.	A	Experiência	de	Jacó	em	Peniel

Em	Gênesis	capıt́ulo	32:22-32,	é	narrado	o	drama	de	Jacó,	

que	juntou	tudo	o	que	tinha,	suas	duas	mulheres,	suas	

duas	servas,	seus	onze	�ilhos,	e	passou	o	Vau	de	Jaboque,	

onde	decididamente	queria	ter	um	encontro	com	Deus,	

para	 de�inir	 sua	 vida	 de	 regresso	 ao	 seu	 lar,	 às	 suas	

origens,	querendo	livrar-se	dos	fardos	e	das	maldições	

que	 carregava	 consigo.	 Jacó	 desejava	 ter	 um	 encontro	

pessoal	 com	Deus	 para	 ser	 abençoado,	 e	 romper	 com	

todas	as	fortalezas	do	mal	que	atormentavam	a	sua	vida.

3.	Requisitos	para	sermos	restaurados	por	Deus

3.1.	Temos	que	assumir	uma	postura	de	total	solidão	

No	verso	24,	a	Bíblia	diz	que:	“Jacó	�icou	só”,	para	ter	a	

sua	experiência	com	Deus.	A	experiência	com	Deus	é	algo	

pessoal	e	que	ninguém	pode	viver	em	nosso	lugar.
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3.2.	Temos	que	lutar	para	receber	a	nossa	benção.

V4:	 “E	 lutou	com	ele	um	Anjo”.	 E� 	 uma	 luta	 ambıǵua	

contra	 nossas	 fraquezas,	 contra	 nossas	 contradições,	

contra	os	nossos	desejos	carnais,	contra	as	fortalezas	do	

diabo	que	nos	escraviza	e	que	nos	oprime.	Temos	que	

lutar	 contra	 nossas	 tradições	 religiosas,	 contra	 nossa	

cultura,	contra	nossos	instintos	pessoais,	além	das	forças	

das	 trevas	e	do	mal.	Precisamos	 lutar	e	vencer	nossas	

fraquezas,	 nossa	 insegurança,	 as	 setas	 do	mal,	 nossos	

maus	pensamentos,	as	tentações	e	toda	fúria	do	inferno	

que	nos	ameaça.

3.3.	Nessa	luta	temos	que	ser	persistentes.

V24:	“E	lutava	com	o	anjo	a	noite	inteira”.	Não	se	trata	

aqui	de	uma	experiência	rápida,	efêmera	e	passageira.	

Não	se	 trata	de	uma	emoção	onde	rola	uma	 lágrima	e	

acaba-se.	 Mas	 trata-se	 de	 uma	 luta	 persistente,	

duradoura	 e	 que	 pode	 transformar	 de�initivamente	 o	

destino	 de	 nossa	 vida.	 Jacó	 lutou	 com	 o	 anjo	 a	 noite	

inteira.	Muitas	vezes	não	conseguimos	ser	abençoados	

porque	não	queremos	gastar	tempo	com	o	Senhor,	e	

resumimos	nossa	experiência	de	forma	aligeirada,	sem	

raıźes	e	nem	aprofundamento.	Jacó	decidiu	que	iria	até	

às	últimas	consequências	para	ser	abençoado.
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4.	 As	 Consequências	 dessa	 luta	 que	 transformam	

nossas	vidas

4.1.	Nessa	luta	temos	que	nos	desestruturar	

V25	“O	anjo	tocou-lhe	na	articulação	da	coxa,	e	deslocou-se	

a		junta	da		coxa	de	Jacó”.	Nessa	luta,	devem	�icar	de	fora	tudo	

aqui	que	nos	envaidece.	Nossas	vaidades	pessoais	e	nosso	ego,	

como	honras,	tıt́ulos	e	posições	não	somam	nenhum	valor	para	

Deus.	 Nessa	 luta	 Jacó	 �icou	 completamente	 desestruturado,	

quando	deslocou-se	a	junta	de	sua	coxa.	Quando	Deus	trabalha	

em	 nossas	 vidas,	 somos	 transformados	 em	 vasos	 de	 barro,	

quando	 somos	 quebrados	 para	 sermos	 transformados	 em	

vasos	de	honra	para	glori�icar	o	Nome	do	Senhor.	Precisamos	

nos	 humilhar	 diante	 de	 Deus,	 abrindo	 mão	 de	 nossos	

preconceitos,	nossa	prepotência	e	vaidade	pessoal.

4.2.	 Nessa	 luta	 temos	 que	 nos	 agarrar	 a	Deus	 com	

todas	as	nossas	forças	para	sermos	libertos	e	curados

V26	“Não	 te	deixarei	enquanto	não	me	abençoares”.	

Para	Jacó,	a	presença	do	Anjo	do	Senhor	ali	ao	seu	lado,	

era	uma	experiência	 impar,	e	uma	oportunidade	rara	e	

preciosı́ssima	 para	 que,	 de�initivamente	 ele	 pudesse	

resolver	 de	 uma	 vez	 por	 todas	 os	 seus	 problemas	

pessoais.	 Precisamos	 seguir	 o	 exemplo	 de	 Jacó,	 e	

entendermos	que	Jesus	é	a	única	fonte	de	nossa	salvação	
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e	 restauração	 pessoal.	 Na	 realidade,	 o	 homem	 vive	

desiludido	com	tantas	experiências	infrutıf́eras	que	não	

lhe	 trouxeram	 respostas	 para	 seus	 dilemas.	 Jesus	 é	 a	

única	verdade	que	nos	liberta	e	que	nos	dá	sentido	de	

vida.	 	 Nessa	 luta	 temos	 que	 ser	 autênticos	 para	

confessar	 a	 Deus	 o	 nosso	 verdadeiro	 caráter.	 V27	

“Perguntou-	lhe	pois	o	anjo:	qual	o	teu	nome?	E	Jacó	

respondeu,	 Jacó”.	 A	 resposta	 de	 Jacó	 foi	 bastante	

sincera,	pois	ele	poderia	ser	vaidoso	e	apresentar	suas	

credenciais	familiares	ao	Anjo	do	Senhor,	respondendo	

que	era	neto	do	Patriarca	Abraão	e	�ilho	de	Isaque.	Mas	

como	ele	sabia	que	necessitava	ser	restaurado	de	suas	

mazelas,	ele	então	 foi	humilde	e	sincero,	e	 respondeu	

que	 seu	 nome	 era	 Jacó,	 o	 mentiroso,	 o	 ardiloso,	 o	

amaldiçoado,	 aquele	 que	 agarra.	 Para	 termos	 nossas	

vidas	 transformadas	 pelo	 poder	 de	 Deus,	 precisamos	

confessar	nossas	fraquezas,	a�im	de	que	o	Senhor	nos	

perdoe	e	nos	transforme	em	novas	criaturas.

5.	Os	resultados	dessa	luta

Quando	 decididamente	 marcamos	 um	 encontro	 autêntico	

com	Deus,	grandes	são	os	frutos	e	os	resultados	bené�icos	em	

nossas	 vidas,	 como	 veremos	 na	 experiência	 que	marcou	 a	

vida	de	Jacó.

5.1.	Deus	muda	a	nossa	identidade.

V28	“Não	mais	te	chamarás	Jacó,	mas	sim	Israel,	pois	
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como	Príncipe	lutaste	com	Deus”.	Abraão,	Sara,	Saulo	e	

tantos	 outros	 servos	 do	 Senhor,	 ao	 passarem	por	 essa	

experiência	 foram	 restaurados,	 regenerados	 e	 Deus	

mudou	 sua	 sorte,	 restaurou	 suas	 personalidades	 e	

mudou-lhes	literalmente	o	nome	e	a	própria	identidade.	

E	foi	assim	também	com	Jacó	no	Vau	de	Jaboque.	Não	mas	

Jacó,	o	enganador	ou	aquele	que	agarra,	mas	sim	Israel,	

que	 signi�ica	 “O	 Prı́ncipe	 de	 Deus”,	 o	 abençoador,	 o	

escolhido	de	Deus,	o	merecedor	de	todas	as	bênçãos	das	

regiões	celestes.	Isso	também	está	acontecendo	com	você	

nesse	 Qualicamp.	 Creia	 que	 essa	 obra	 de	 regeneração	

através	 do	 Espı́rito	 Santo,	 além	 da	 justi�icação,	 lhe	

transforma	em	pessoa	idônea	diante	de	Deus.	Você	agora	

faz	parte	de	uma	geração	eleita,	de	um	povo	escolhido,	

enxertado	nas	alianças	feitas	com	a	Abraão,	Isaque,	Jacó	e	

Davi(Rm11,	Atos13:34),	para	quem	Deus	como	Pai	tem	

um	cuidado	todo	especial,	que	lhe	capacita	para	a	 luta,	

que	lhe	abençoa	e	lhe	dá	a	vitória.

5.2.	Nessa	luta,	Deus	nos	abençoa.

V29	“E	ali	o	abençoou”.	Nessa	experiência	de	conversão,	

acontecem	duas	coisas	que	transformam	completamente	

nosso	 viver.	 Deus	 nos	 perdoa	 e	 apaga	 por	 completo	 o	

nosso	passado,	anulando	todas	as	maldições	do	passado	

que	adquirimos	por	herança	de	nossos	ancestrais	ou	dos	

pecados	que	cometemos.	Através	da	 conversão	a	 Jesus	

Cristo,	somos	transformados	em	um	novo	Homem.	E� 	o	
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milagre	do	novo	nascimento.	A	Bıb́lia	diz	em	2	Cor.	5:17	

“que,	quem	está	em	Cristo	é	uma	nova	criação,	 as	

coisas	velhas	já	passaram	e	eis	que	tudo	se	faz	novo”.	

E	é	nessa	dimensão	que	somos	ricamente	abençoadas.	A	

Palavra	de	Deus	tem	nos	assegurado	em	Efésios	1:3	“a	

herança	de	todas	as	bênçãos	espirituais	nas	regiões	

celestes”;	quer	seja	as	bênçãos	de	paz,	de	segurança,	de	

prosperidade,	da	saúde	e	de	sucesso	nesta	vida.

5.3.	Nessa	luta	Deus	marca	a	nossa	vida.

V31	“E	coxeava	Jacó	de	uma	perna”.	Nessa	luta	travada	

entre	 o	 Anjo	 do	 Senhor,	 Jacó	 deslocou	 uma	 de	 suas	

pernas,	e	ao	�inal	ele	saiu	mancando.	No	reino	espiritual	

também	 quando	 passamos	 por	 uma	 experiência	 com	

Deus,	ao	�inal	o	Senhor	deixa	a	sua	marca	em	nós,	que	é	o	

Selo	 da	 Promessa,	 a	 presença	 do	 Espıŕito	 Santo	 que	

habita	 em	 nós	 e	 que	 faz	 do	 nosso	 corpo	 morada	 e	

Tabernáculo	 (Habitação	 de	 D'us,	 Casas	 Espirituais	 de	

D'us).	 Recebemos	 também	 a	 marca	 dos	 frutos	 do	

Espıŕito	Santo	registrado	em	Gálatas	5:22-23	“que	são	

o	 amor,	 gozo,	 paz,	 longanimidade,	 benignidade,	

bondade,	 �idelidade,	 mansidão	 e	 domínio	 próprio”.	

Tudo	 isso	 representa	 novos	 valores,	 novos	 conceitos,	

novas	 atitudes,	 e	 um	 potencial	 que	 restaura	 nossa	

personalidade,	 nos	 propı́cia	 as	 marcas	 de	 Deus	 em	

nossas	vidas	através	da	presença	do	Espıŕito	de	Deus	em	

nós,	 e	 do	 caráter	 de	Yeshua,	O	Ungido	de	Deus,	 Jesus	
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Cristo,	 que	 nos	 justi�ica,	 e	 assim	 somos	 considerados	

como	 Santos	 de	 Deus.	 São	 marcas	 inconfundıv́eis	 de	

transformação	que	qualquer	pessoa	observa	em	nós,	nos	

transformando	verdadeiramente	em	uma	nova	Criação.

5.4.	Nessa	luta,	Deus	renasce	as	nossas	esperanças.

V31	 “E	 nascia	 o	 sol	 quando	 ele	 passou	 de	 Peniel”.	

Quando	passamos	por	uma	experiência	pelo	qual	passou	

Jacó	no	Vau	de	Jaboque,	verdadeiramente	as	esperanças	

renascem	em	nós.	Sem	Deus,	vivemos	num	mundo	tenso	e	

denso	 de	 trevas,	 e	 sem	 nenhuma	 perspectiva	 ou	

esperança	de	mudanças.		Paulo	diz	em	Colossenses	1:13,	

que	o	Senhor	Jesus	nos	transportou	do	reino	das	trevas	

para	 o	 Reino	 de	 sua	 maravilhosa	 luz.	 Quando	 nos	

convertemos	a	Yeshua,	nos	é	resgatado	e	restituıd́o	tudo	

aquilo	 que	 o	 Diabo	 nos	 levou.	 Deus	 restaura	 nossos	

sonhos, 	 nossos	 anseios , 	 nossos	 alvos , 	 nossas	

perspectivas,	e	é	como	se	o	sol	voltasse	a	brilhar.

5.5.	Nessa	 luta	 com	 Deus,	 Deus	 usa	 o	 ser	 humano	

como	marco	histórico.

V32.	“E	por	isso	os	�ilhos	de	Israel	até	o	dia	de	hoje	não	

comem	o	nervo	do	quadril	que	está	sobre	a	juntura	da	

coxa,	porquanto	o	Anjo	tocou	a	junta	da	coxa	de	Jacó	no	

nervo	do	quadril.”	A	experiência	de	nossa	conversão	é	

um	marco	histórico,	que	marca	indelevelmente	a	nossa	



65

existência,	 como	 testemunho	que	permanece	vivo	por	

toda	 a	 história,	 e	 como	 testemunho	 que	 serve	 como	

referencial	 para	 nossos	 �ilhos,	 netos	 e	 bisnetos.	 Deus	

visita	 até	 nossas	 gerações	 passadas	 para	 quebrar	

maldições	 e	 abençoar	 as	 gerações	 futuras.	 Em	nossos	

dias	 é	 comum	ouvirmos	 testemunhos	 poderosıśsimos	

de	pessoas	que	eram	bruxos,	que	eram	macumbeiros,	

alcoólatras,	 assaltantes	 de	 bancos,	 assassinos,	

cancerosos,	neuróticos,	rancorosos,	e	tantos	outros	que,	

ao	passarem	por	essa	experiência	de	Jacó,	tiveram	a	vida	

transformada.	 E	 esse	 testemunho	 vivo	 e	 e�icaz	 é	 um	

marco	 histórico	 de	 sua	 conversão	 em	 Cristo	 Jesus,	

Yeshua	Hamashiach.
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Ministração	5ª	-	Cura	Interior
(Salmos	32,	Oséias	2:14,	Jeremias	17:9-10	e	24:7)

O	que	é	cura	Interior?

Cura	 interior	 é	 a	 cura	 do	 nosso	 homem	 interior:	 da	

mente,	emoções,	lembranças	desagradáveis,	sonhos.	E� 	o	

processo	pelo	qual,	por	meio	da	oração,	e	de	um	processo	

de	conscientização	da	nossa	situação,	somos	libertos	de	

sentimentos	 de	 ressentimento,	 rejeição,	 autopiedade,	

depressão,	 culpa,	 medo,	 tristeza,	 ódio,	 complexo	 de	

inferioridade,	 autocondenação,	 senso	 de	 desvalor	 etc.	

Lemos	em	Romanos	12:2	“E	não	vos	conformeis	com	

este	mundo,	mas	transformai-vos	pela	renovação	da	

vossa	mente”.	 	Jesus	disse:	“Estou	deixando-lhes	uma	

dádiva:	paz	de	espírito	e	de	coração.	E	a	paz	que	eu	

dou	 não	 é	 frágil	 como	 a	 paz	 que	 o	 mundo	 dá.	

Portanto,	não	se	a�lijam	e	nem	tenham	medo”	(João	

14:27).	Há	inúmeras	pessoas	hoje	que	não	possuem	essa	

paz	 interior.	 Muitas	 delas	 são	 crentes,	 mas	 apesar	 de	

tudo,	 acham-se	 emocionalmente	 enfermas,	 embora		

estejam	 em	 boas	 condições	 fı́sicas.	 Jesus	 deseja	 que	

sejamos	são	em	todo	o	nosso	ser.	Em	Isaias	53:5	vemos	

como	 a	 Bı́blia	 prediz	 a	 obra	 de	 Jesus:	 “ele	 foi	

transpassado	 pelas	 nossas	 transgressões	 e	 moído	

pelas	nossas	 iniquidades.	O	castigo	que	nos	 traz	a	

paz	estava	sobre	ele	e	pelas	suas	pisaduras	 fomos	

sarados”.	Ele	quer	salvar-nos	de	nossos	pecados	(cura	
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interior),	 quer	 que	 tenhamos	 paz	 (cura	 interior),	 quer	

que	�iquemos	livres	de	dores	e	doenças	(cura	fıśica).	Ele	

quer	que	todo	o	nosso	ser	seja	perfeito.

Como	saberemos	de	temos	feridas?

A	 Palavra	 de	 Deus	 nos	 assegura	 que	 necessitamos	 de	

renovação	da	nossa	mente.	 Em	1	Tessalonicenses	5:23	

mostra	 que	 somos	 compostos	 de	 3	 elementos:	 a)	

Espírito	 –	 que	 é	 a	 parte	 com	 o	 qual	 contatamos	 a	

Divindade;	 b)	 alma	 -	 Que	 é	 o	 elemento	 com	 o	 qual	

contatamos	o	mundo	e	as	pessoas;	c)	corpo	 –	que	 é	 o	

elemento	 com	 o	 qual	 contatamos	 o	 mundo	 fı́sico.	

Romanos	 12:1-2	 a�irma:	 “Rogo-vos	 irmãos	 pela	

compaixão	pela	compaixão	de	Deus	que	apresenteis	

os	vossos	corpos	em	sacri�ício	vivo,	santo	e	agradável	

a	 Deus,	 que	 é	 o	 vosso	 culto	 racional.	 E	 não	 vos	

conformeis	 com	 este	 mundo,	 mas	 transformai-vos	

pe la 	 renovação 	 da 	 vossa 	 mente 	 para 	 que	

experimenteis	qual	seja	a	boa,	agradável	e	perfeita	

vontade	 de	 Deus”.	 O	 uso	 da	 palavra	 “irmãos”	 se	

referindo	às	pessoas	a	quem	o	texto	estava	sendo	dirigido,	

implica	que	essas	pessoas	já	haviam	recebido	a	Jesus,	por	

isso	se	tornaram	�ilhos	de	Deus,	o	que	as	fez	irmãos	entre	

si	(João	1:12).	Esse	processo	de	se	tornar	�ilho	de	Deus	só	

acontece	e	por	força	do	novo	nascimento	que	ocorre	no	

espıŕito	humano	conforme	João	3:4-8,	O	que	ocorre	no	

espıŕito	é	o	novo	nascimento,	onde	tudo	se	faz	novo	(2	Cor.	
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5:17),	 porque	 ao	 receber	 a	 Jesus	 toda	 a	 velharia	 do	

pecado	é	perdoada	e	o	espıŕito	é	vivi�icado,	tornando-se	

nova	 criatura.	 Quando	 o	 apóstolo	 diz	 “irmãos”,	

entendemos	 que	 fala	 aos	 que	 tem	 espıŕito	 vivi�icados,	

espıŕitos	novos.	Espıŕito	–	pelo	novo	nascimento	(João	

3:4-8).	 Alma	 -	 pela	 renovação	 da	mente,	 assumindo	 a	

mente	de	Cristos,	manifesta	na	Palavra	de	Deus	(1	Cor.	

2:16).	Corpo	–	pelo	sacrifıć io	e	domıńio	próprio	(1	Cor.	

9:27).	 Esmurrar	 o	 corpo	 implica	 em	 não	 dar	 vazão	 a	

apetites	carnais;	só	comer	o	que	é	sadio;	não	permitir	que	

sono,	 cansaço,	 apetites	 nos	 dominem;	 e	 praticar	

atividades	fıśicas.

A	alma	compõe-se	de	sentimento,	vontade,	pensamento,	

consciência.	 Nessa	 área	 todos	 nós	 somos	 feridos	 pela	

instrumentalidade	de	outros,	�icando	assim	com	a	mente	

ferida	ou	adoecida.	A	alma	como	o	corpo,	não	nasceu	de	

novo.	 Tudo	 nela	 ainda	 é	 velho.	 Os	 que	 passaram	 pelo	

processo	do	novo	nascimento	que	se	tornaram	irmãos,	

ainda	têm	pela	frente	dois	outros	processos:	de	sacrifıć io	

do	corpo	e	de	 renovação	da	mente.	Ainda	que	alguém	

ache	 que	 não	 têm	 feridas	 e	 que,	 por	 isso	mesmo,	 não	

necessita	 de	 cura,	 ao	 se	 deparar	 com	 a	 ordem	

“transformai-vos	 pela	 renovação	 da	 vossa	 mente”,	 é	

obrigado	a	entender	através	da	fé	na	Palavra,	que	precisa	

de	renovação.
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Percebendo	a	dor	de	lembranças

Se	ao	lembrar	um	assunto	sente-se	dor,	é	porque	a	ferida	

ainda	 não	 cicatrizou.	 Dor	 na	 alma	 se	 apresenta	 de	

diversas	 formas:	 nojo,	 raiva,	 angústia,	 ansiedade,	

vergonha.	Exemplo:	Sinto	muitas	inveja	ou	raiva	do	irmão	

que	minha	mãe	preferia;	Sinto	nojo	ao	 lembrar	que	fui	

estuprada.

A	estrutura	da	mente	

Segundo	a	teoria	psicanalıt́ica,	nossa	mente	é	dividida	em	

3	 partes	 distintas:	 consciente,	 subconsciente	 e	

inconsciente.	 No	 consciente	 vivenciamos	 tudo	 o	 que	

acontece	 ao	 nosso	 redor,	 e	 é	 parte	 de	 nossa	 atividade	

mental	 que	 diz	 respeito	 à	 nossa	 realidade	 e	 do	 pleno	

conhecimento	que	temos	do	momento	em	que	estamos	

vivendo.	 O	 Subconsciente	 diz	 respeito	 às	 experiências	

mais	 recentes	 e	 que	 servem	 como	 arquivo	 vivo	 para	

auxiliar	 o	 consciente.	 No	 inconsciente	 guardamos	 as	

experiências	 e	 fatos	 do	 passado.	 E� 	 como	 se	 fosse	 um	

arquivo	que	mantém	armazenados	todas	as	experiências	

guardadas	 desde	 os	 tempos	 mais	 remotos	 de	 nossa	

infância,	e	que	in�luenciam	nosso	comportamento.	Para	a	

psicanálise, 	 o	 inconsciente	 funciona	 como	 um	

laboratório, 	 que	 fornece	 todas	 as	 informações	

necessárias	e	que	explicam	a	origem	dos	traumas	e	dos	

problemas	não	resolvidos.
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A	Neurose

Essa	patologia	se	con�igura	como	o	mal	do	nosso	século,	

e	 consiste	 num	estado	permanente	 de	mal	 estar	 e	 de	

inadaptação	 da	 pessoa	 consigo	 mesmo,	 com	 outras	

pessoas	ao	seu	redor,	e	com	o	ambiente	fıśico	e	social.	A	

Neurose	pode	ser	 inata	ou	adquirida.	 Inata	quando	se	

herda	dos	pais,	e	ao	nascer	à	criança	já	nasce	com	seu	

temperamento	 comprometido.	 Adquirida	 quando	

durante	o	processo	de	socialização	a	criança	se	priva	de	

suas 	 principais 	 necessidades 	 e 	 desejos , 	 que	

arbitrariamente	vão	sendo	acumuladas	no	inconsciente	

em	 forma	de	 frustrações	 e	 de	 desejos	 não	 realizados,	

transformando-se	 em	 “recalques”.	 Os	 recalques	 vão	

gradualmente	 tornando	 a	 pessoa	 mais	 agressiva,	

irritável,	 desgostosa,	 pessimista	 e	 mal	 humorada.	 O	

ambiente	do	neurótico	é	como	se	ele	estivesse	vivendo	

numa	casa	sem	teto,	sem	portas	e	janelas,	e	assim	não	se	

vê	uma	saıd́a	para	a	crise	instalada.

A	personalidade	Neurótica

O	 grande	mal	 da	 neurose	 consiste	 nas	 consequências	

que	 essa	 doença	 deixa	 para	 as	 pessoas,	 mutilando	 a	

personalidade,	 e	 criando	 uma	 série	 de	 sintomas	

relacionados	com	alterações	no	comportamento,	e	que	

já	foram	assim	diagnosticados	pelos	clıńicos	que	tratam	

da	saúde	mental,	como	veremos	na	lista	abaixo:
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Ø Impulsividade	–	pessoas	com	tendências	para	a	

agressividade	e	hiperatividade	estressante;

Ø Compulsividade	–	desejo	incontrolável	por	sexo,	

bebidas	alcoólicas,	mentira,	drogas;

Ø Obsessões	–	pensamentos	�ixos	em	algum	tipo	de	

desejo;

Ø Hipocondria	–	mania	de	doença;

Ø Neurastenia	–	irritação	perene;

Ø Paranoia	–	mania	de	perseguição;

Ø Pânico	–	medo	mórbido	e	incontrolável;

Ø Insegurança	–	medos,	e	medo	do	futuro;

Ø Sentimento	de	culpa	–	pessoas	que	se	martirizam	

pessoalmente;

Ø Complexo	 de	 inferioridade	 –	 pessoas	 que	 se	

julgam	inferiores	aos	outros;

Ø Traumas	 –	 experiências	 dramáticas	 e	 dolorosas	

do	passado	e	que	não	foram	curadas.

Ø Recalques	–	são	múltiplas	frustrações	que	�icaram	

registrados	no	inconsciente	e	que	se	transformam	

em	sentimentos	de	ira	e	de	revolta.

O	maníaco	depressivo

Hoje	em	dia,	milhões	de	pessoas	sofrem	de	depressão,	que	

é	entendida	como	um	estado	de	abatimento	fıśico,	mental	

e	 emocional.	 A	 algumas	 pessoas	 já	 nascem	 com	 uma	

tendência	natural	para	desenvolver	a	depressão,	pois	são	
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pessoas	 tıḿidas,	 reservadas,	 introvertidas,	que	pouco	

conversam,	 se	 isolam,	 são	 sensıv́eis	 e	 vivem	 sempre	

inadaptadas	consigo	e	com	os	outros.	Como	sabemos,	

existem	 dois	 tipos	 de	 depressão.	 Há	 uma	 depressão	

endógena,	que	é	provocada	por	distúrbios	orgânicos;	e	

há	uma	depressão	exógena	que	é	provocada	por	fatores	

externos,	 como	 problemas	 afetivos,	 familiares,	 de	

relacionamentos	 etc.	 Os	 principais	 sintomas	 da	

depressão	 são	 as	 de	 dores	 musculares,	 palpitações,	

esfriamento	 dos	 pés	 e	 das	 mãos,	 dores	 na	 nuca,	

taquicardia,	 pranto	 oculto,	 zumbido	 nos	 ouvidos,	

pânico,	indiferença,	apatia,	isolamento	etc.

A	maldição	do	Jugo	Espiritual

A	palavra	jugo	no	hebraico	signi�ica	barra,	e	do	grego	é	

grilhões,	prisão,	canga.			O	jugo	servia	para	aprisionar	os	

bois	que	iam	para	o	matadouro,	para	deter	os	escravos	

que	seriam	açoitados;	e	deter	os	condenados	à	morte.	

Em	 português	 signi�ica	 servidão,	 condenação,	

aprisionamento.	O	 jugo	 teve	 sua	origem	na	queda	do	

homem	no	jardim	do	E� den.	O	pecado	gerou	maldição	e	

f a r d o 	 n a 	 v i d a 	 d o 	 h om em . 	 A 	 t e r r a 	 f o i	

amaldiçoada(Genesis	3:17)	Maldita	 é	a	terra	por	tua	

causa;	 	O	homem	foi	amaldiçoado(Genesis	3:19)	Do	

suor	do	teu	rosto	comerás	o	pão,	até	que	tornes	à	terra,	

porquanto	dela	foste	tomado,	porquanto	és	pó	e	ao	pó	

tornarás.	A	mulher	foi	amaldiçoada(Genesis	3:16),	E	a	
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mulher	 disse:	 multiplicarei	 grandemente	 a	 dor	 da	 tua	

concepção,	e	em	dor	dará	a	luz	a	teus	�ilhos,	e	o	teu	desejo	

será	 para	 o	 teu	 marido	 e	 ele	 te	 dominará.	 O	 pecado	

também	promoveu	a	morte	�ísica	e	espiritual.	A	morte	

fıśica	consiste	na	mortalidade	do	corpo,	limitado	a	viver	

tão	 somente	 120	 anos;	 e	 a	 morte	 espiritual	 fora	 a	

separação	do	homem	de	Deus,	e	o	fato	de	Deus	ter	tirado	a	

unção	 da	 vida	 do	 homem,	 quando	 o	 Espıŕito	 Santo	 se	

retirou	 da	 vida	 humana.	 	 Genesis	 5:3,	 Então	 disse	 o	

Senhor:	 “O	 meu	 Espírito	 não	 permanecerá	 para	

sempre	 no	 homem,	 porquanto	 ele	 é	 carne,	mas	 os	

seus	dias	serão	de	l20	anos”.

Feridas	da	Alma

São	 experiências	 traumáticas	 que	 permanecem	 no	

inconsciente	 e	 que	 não	 foram	 esquecidas,	 e	 quando	

lembradas	 causam	 os	 mesmos	 efeitos.	 Os	 traumas	

�iguram	 como	 raı́zes	 de	 amargura	 e	 que	 tornam	 as	

pessoas	 infelizes,	 e	 como	 resultados,	 as	 pessoas	 vivem	

inseguras,	 confusas,	 medrosas,	 se	 tornam	 tristes,	

angustiadas,	 tı́midas,	 como	 que	 estivessem	 sempre	

vivendo	um	pesadelo,	com	a	autoestima	comprometida,	

sentindo-se	inferiores	aos	outros,	culpadas,	ou	como	que	

estivessem	sempre	sendo	acusadas	e	perseguidas.	Muitos	

são	 os	 agentes	 de	 onde	 se	 originam	 essas	 feridas,	 tais	

como	abortos,	rejeição	dos	pais,	acusações,	humilhações,	

vergonhas	 em	 público,	 luto,	 nomes	 inadequados	
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(Apelidos),	fracasso	pro�issional,	desemprego,	privações	

materiais,	vıt́imas	de	sequestro,	de	estupros,	de	assaltos,	

agressões	fıśicas,	acidentes	automobilıśticos,	etc.

Opressão	do	inimigo

As	 pessoas	 que	 tem	 problemas	 emocionais	 deixam	

brechas	para	o	ataque	do	inimigo,	que	se	aproveitando	

dessa	 vulnerabil idade, 	 passam	 a	 explorar 	 as	

experiências	 do	 passado	 e	 a	 situação	 de	 instabilidade	

emoc i ona l 	 v i ven c i a d a . 	 Pe s s o a s 	 qu e 	 v ivem	

permanentemente	 deprimidas	 enfrentam	 violentas	

opressões	espirituais.

Jesus	e	a	Cura	Interior	

Em	seu	primeiro	sermão	registrado	em	Lucas	4:18	Jesus	

declarou:	“O	Espírito	do	Senhor	está	sobre	mim,	pelo	

que	me	ungiu	para	evangelizar	os	pobres;	 	enviou-

me	 para	 apregoar	 liberdade	 aos	 cativos,	 dar	 vista	

aos	 cegos,	 pôr	 em	 liberdade	 os	 oprimidos,	 e	

anunciar	 o	 ano	 aceitável	 do	 Senhor”.	 Seu	 convite	

registrado	em-Mateus	11:29,	“Vinde	a	mim		todos	vós	que	

estais	 cansados	 e	 oprimidos	 e	 eu	 vos	 aliviarei.	 Tomai	

sobre	 vós	 o	 meu	 jugo	 que	 é	 suave	 e	 leve,	 e	 achareis	

descanso	para	as	vossas	vidas.	O	Apóstolo	Paulo	em	seu	

registro	na	epístola	de		Gálatas	5:1	reitera	a	cura	interior	

operacionalizada	por	Jesus	quando	diz:	“para	a	liberdade	
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Cristo	vos	 libertou,	permanecei	 �irmes	e	não	vos	dobreis	

novamente	a	um	jugo	da	escravidão”.	Quem	está	em	Cristo	

é	 nova	 criatura	 (2	 Cor.	 5:17),	 as	 coisas	 velhas	 já	 se	

passaram	 e	 eis	 que	 tudo	 se	 fez	 novo.	 Precisamos	

entender	 que	 esses	 problemas	 traumáticos	 que	 nos	

aprisionam,	 representam	 verdadeiras	 fortalezas	

espirituais	 em	que	o	Diabo	quer	 fazer	ninho	para	nos	

dominar,	minando	nossas	emoções,	nos	escravizando	e	

infelicitando	 nossa	 vida,	 roubando	 as	 aspirações	 e	

nossos	sonhos.	 	Acerca	disso,	o	Apóstolo	Paulo	escreve	

em	 	 2	 Corıń tios	 10:7,	 assegurando	 que	 “as	 armas	 da	

nossa	milıćia	não	 são	 carnais,	mas	poderosıśsimas	em	

Deus	para	destruir	fortalezas”.	Para	isso,	Jesus	Cristo	se	

manifestou	em	carne	para	destruir	as	obras	do	Diabo.	

Quando	nos	convertemos	a	Jesus	Cristo,	recebemos	um	

novo	 nascimento,	 e	 as	 culpas	 do	 passado,	 são	

completamente	apagadas	pelo	sangue	remidor	de	Jesus,	

que	nos	puri�ica	de	todo	o	pecado.	E	a	palavra	de	Deus	

nos	 assegura	 que	 “não	 há	 nenhuma	 condenação	 para	

quem	está	em	Cristo	Jesus”	(Romanos	8:1).	 	A	obra	da	

cura	interior	é	completada	pela	ação	do	Espıŕito	Santo	

que	habita	 em	nós,	 e	 que	nos	 faz	 esquecer	o	passado,	

levando-nos	a	viver	com	os	seus	frutos	registrados	em	

Gálatas	5:22,	assegurando-nos	que	“o	fruto	do	Espıŕito	é:	

amor,	gozo,	paz,	longanimidade,	benignidade,	bondade,	

�idelidade,	mansidão,	domıńio	próprio”.
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Orientações	ao	Ministrador:

Coloque	uma	música	de	adoração.	Alguns	momentos	de	

música	 levarão	 as	 pessoas	 a	 lembranças	 amargas	 e	

arquivadas	no	inconsciente;	Afaste	os	bancos	para	que	

haja	 mais	 espaço	 no	 auditório;	 Avise	 que	 durante	 a	

ministração,	não	há	problemas	se	a	pessoa	quiser	chorar,	

gritar,	ou	se	encolher	no	chão.	Ela	pode	�icar	à	vontade.	

Não	 deve	 importar-se	 com	 ninguém;	 Diga-lhes	 para	

visualizar	 cada	 situação	 que	 será	 ministrada	 à	 partir	

deste	 momento;	 Durante	 todo	 esse	 processo,	 os	

intercessores	devem	estar	 orando	 em	 tom	baixo,	 sem	

interromper	 as	 pessoas.	 A	música	 deve	 estar	 tocando	

suavemente.	Fale,	observando	cada	fase	da	vida,	pois	os	

Qualicampistas	 estarão	 sendo	 ministrados	 e	 tratados	

pelo	Espıŕito	Santo.

Ato	Profético:

Ø Visualize	 o	 momento	 de	 sua	 formação,	 no	

encontro	 do	 espermatozoide	 de	 seu	 pai	 e	 do	

óvulo	de	sua	mãe,	quando	você	foi	fecundado;	

Ø Contempla	sua	vida	dentro	do	útero	materno;

Ø Contemple	 cada	 fase	 de	 seu	 crescimento	 em	

meiose;	

Ø Tente	lembrar	os	sentimentos	que	recebeu:	amor,	

ódio,	rejeição,	tentativa	de	aborto,	perigo	de	vida	

por	 conta	das	doenças,	 insegurança	quando	ao	
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nascimento;	

Ø Veja-se	nascendo	e	sendo	recebido	por	sua	mãe.	

Saiba	que	nesse	momento	 Jesus	 também	estava	

recebendo	 e	 te	 amando.	 Jesus	 te	 recebeu	 e	 te	

colocou	no	colo;

Ø Veja-se	crescendo	com	um	ano,	dois,	três;	Lembre-

se	dos	momentos	mais	difıćeis	de	sua	vida;

Ø Libere	perdão	a	quem	lhe	prejudicou;

Ø Não	 prenda	pessoas	 no	mundo	 espiritual.	 Jesus	

lhe	 perdoou,	 perdoe-os	 também.	 Talvez	 as	

pessoas	lhe	magoaram	não	sabiam	que	estavam	

lhe	maltratando,	talvez	eles	não	conheciam	a	Jesus	

Cristo	 naquele	 tempo.	 Escolha	 um	 Qualicamp	

para	 confessar	 suas	dores;	Depois	da	 con�issão,	

orem	um	pelo	outro.
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Ministração	6ª	–	Libertação!
(Tiago	4:7,	1	João	3:8,		Efésios	4:27,	1	Pedro	5:8,			

E� xodos	20:5)

A	origem	das	Maldições	

Em	 Deuteronômio	 11:26;	 30:19	 nos	 assegura	 que	 a	
a

maldição	se	instala	até	a	4 	geração.	A	mesma	se	instala	

no	 tempo	 e	 no	 espaço	 (Efésios	 5:15-16),	 mas	 ela	 se	
a

encerra	na	4 	geração.	Libertação	fala	de	�icarmos	livres	

de	 algo	 que	 nos	 prendeu.	 Há	 maldições	 que	 nos	

acompanham	 e	 que	 nós	 temos	 que	 rejeita-las.	 A	

maldição	se	 in�iltra	por	uma	 legalidade	e	abre	portas	

para	 que	 demônios	 venham	 sobre	 a	 vida	 da	 pessoa.	

Jeremias	23:10	diz	que,	o	povo	na	terra	na	qual	repousa	

a	 maldição	 chora	 por	 isto.	 Há	 um	 complô	 no	 reino	

espiritual	 (das	 trevas)	 para	 que	 a	 terra	 continue	

debaixo	 de	 maldições	 e	 consequentemente	 seja	

mantida	infestada	de	demônios.	Malaquias	4:6	assegura	

que,	 a	 maldição	 será	 removida	 da	 terra.	 Para	 isto	 é	

necessário	 que	 haja	 conversões	 no	 coração,	 e	 a	

formação	de	uma	nova	atitude	O	autor	de	Hebreus	6:8	

a�irma	que,	a	terra	está	amaldiçoada	também	por	causa	

da	nossa	boca.	E	assim,	somos	responsáveis	por	chamar	

todo	nıv́el	de	maldições	espirituais.	A	manifestação	de	

maldições	revela	a	presença	e	atuação	de	demônios	nas	

vidas.	 Precisamos	 entender	 inicialmente	 sobre	 as	

maldições.	 	Todo	pecado	 é	uma	quebra	de	comunhão	
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com	Deus.	Cada	nıv́el	de	pecado	libera	uma	quantidade	

de	demônios;	cada	pecado	atrai	uma	maldição.	O	pecado	

é	que	dá	legalidade	para	a	ação	de	demônios	(1	Pedro	5:8,	

Gênesis	 4:6-7).	 Toda	 in�idelidade	 é	 pecado	 e	 atrai	

maldição.	Se	formos	in�iéis	seremos	amaldiçoados.

Decidindo	entre	a	benção	e	a	maldição

Deuteronômio	11:26	diz:	“Coloco	diante	de	ti	a	benção	e	

a	maldição.	Meu	 �ilho,	 e	 escolha	a	benção	para	que	

você	viva”.	A	maldição	só	faz	visitação	se	nós	deixarmos	

(E� xodos	20:5;	Números	14:16;	Deuteronômio	5:9).	Há	

pessoas	 que	 vivem	 um	 dia	 com	 Jesus	 e	 outro	 com	 a	

maldição;	veem	à	casa	de	Deus	e	oram,	mas	no	outro	dia	

estão	envolvidos	em	praticas	pecaminosas;	não	são	frios	

e	 nem	 quentes,	 são	 mornos.	 Jesus	 disse	 que	 a	 esses	

vomitaria,	 tal	 seu	 nojo	 por	 esse	 procedimento	

(Apocalipse	 3:16).	 O	 nosso	 comportamento	 diz	 quem	

somos	no	Reino.	Não	adiante	tentar	dissimular,	fazer	com	

que	 todo	 o	mundo	 pense	 que	 está	 tudo	 bem	 conosco.	

Satanás	 certamente	 vai	 nos	 pegar,	 se	 continuarmos	

agindo	de	maneira	que	atraia	a	maldição.

Desfazendo	as	maldições

Não	 há	maldição	 que	 não	 possa	 ser	 anulada	 e	 não	 há	

pessoas	 que	 não	 possam	 mudar	 de	 vida.	 Remova	 a	

maldição	da	sua	vida	hoje,	pois	aqui	mesmo	ela	pode	ser	
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desfeita	 (Provérbios	28:13).	Deus	 irá	 desfazer	 toda	a	

maldição	 de	 sua	 vida.	 Vamos	 andar	 vigilantes.	 A	

herança	espiritual	 é	 uma	 realidade	e	 satanás	 sempre	

aguarda	 uma	 brecha	 para	 vir	 e	 destruir	 sua	 vida.	 E� 	

necessário	que	haja	antes,	arrependimento	pelo	pecado	

do	vıćio.

Maldição	Hereditária

A	 maldição	 hereditária	 vem	 por	 nıv́eis	 diferentes	 e	

através	das	gerações,	ela	manifestasse	no	mal	corrente	

da	 época	 (E� xodos	 20:5).	 O	 Rei	 Davi	 foi	 confrontado	

através	do	profeta	Nata	pelos	seus	pecados	de	adultério	

e	homicıd́io.	O	Senhor	falou	a	Davi,	“Agora,	portanto	a	

espada	jamais	se	apartará	da	tua	casa,	porque	me	

desprezaste	e	 tomaste	a	mulher	de	Urias,	o	Heteu,	

para	ser	tua	mulher.	Assim	diz	o	Senhor.	Eu	suscitarei	

da	 tua	própria	casa	o	mal	sobre	 ti,	 e	 tomarei	 tuas	

mulheres	 perante	 os	 teus	 olhos,	 e	 as	 darei	 ao	 teu	

próximo,	o	qual	se	deitará	com	elas	à	plena	luz	do	

dia”	(1	Samuel	12:10-12).	 	Em	2	Samuel	16:22	conta	

que	essa	palavra	se	cumpriu:	“Portanto,	estenderam	

para	Absalão	uma	tenda	no	terraço,	e	entrou	ele	às	

concubinas	 de	 seu	 pai,	 à	 vista	 de	 todo	 Israel”	

(Deuteronômio	 28:30).	 Quando	 Davi	 pecou,	 ele	 não	

somente	 deu	 lugar	 à	 maldição	 de	 adultério	 em	 sua	

própria	 vida,	mas	 permitiu	 que	 a	 imoralidade	 sexual	

entrasse	na	vida	da	sua	famıĺia.	Em	2	Samuel	13	você	
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pode	 veri�icar	 o	 drama	da	 famıĺia	 de	Davi	 quando	 seu	

�ilho	Amnon	possuiu	a	sua	irmã	Tamar.

Os	Anjos	de	Deus

Os	Anjos	são	seres	espirituais	criados	por	Deus	e	a	Bıb́lia	

fala	sobre	este	assunto	em	34	livros.	A	palavra	anjo	ocorre	

cerca	de	275	vezes	nas	escrituras.	A	criação	dos	anjos	está	

implıćita	 no	 texto	 de	 Colossenses	 1:16	 em	 um	 tempo	

antes	da	criação	do	mundo	(Jô	38:4-7).	Eles	foram	criados	

em	pleno	estado	de	santidade	(Judas	6).	Os	anjos	existem	

em	 grande	 quantidade	 e	 foram	 criados	 para	 diversas	

funções	 determinadas	 por	 Deus	 (Colossenses	 1:10;	

Habacuque	1:13).	Mesmo	os	anjos	rebelados	tem	funções	

diversas	e	trabalham	em	áreas	especı�́icas.	Entre	os	anjos	

há	uma	hierarquia	são	compreendidas:

ü Anjos	–	são	mensageiros	(Gabriel	(Deuteronômio	

9:21	e	Lucas	1:26);

ü Arcanjos	–	são	prıńcipes	de	Deus,	anjos	de	guerra,	

protetores,	Miguel.	(Daniel	12,	Judas	9);

ü Sera�ins	–	ligados	à	adoração	de	Deus	(Isaias	6:1-

3);

ü Querubins	–	 ligados	 à	 santidade	(Gênesis	3:22-

24).

Os	anjos	podem	se	manifestar	aos	homens.	Os	anjos	do	

Senhor	 quando	 se	 apresentam	 aos	 homens,	 podem	 se	
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apresentar	como	são	ou	tomam	forma	humana	(Gênesis	

18:2;	19:1;	Salmos	34:7).

Os	demônios	

São	seres	espirituais.	O	demônio	que	é	citado	em	Mateus	

17:18	é	chamado	de	espıŕito	imundo.	Eles	conhecem	a	

Jesus	(Marcos	1:24),	e	conhecem	o	seu	próprio	destino	

�inal	(Mateus	8:29),	e	conhecem	o	plano	de	salvação	em	

Cristo	 Jesus	 (Tiago	 2:29).	 Lúcifer	 era	 um	 querubim,	

segundo	 Ezequiel	 28:14-14.	 Ele	 era	 responsável	 pela	

música,	 pelos	 louvores	 (Isaias	 14,	 Ezequiel	 28).	 Deus	

não	 criou	 Lúcifer	 para	 ser	 um	 espı́rito	 maligno.	 O	

problema	deste	anjo	caıd́ o	estava	em	querer	ser	igual	a	

Deus	 e	 maior	 que	 Deus	 (Isaias	 14:12),	 e	 acabou	 se	

tornando	o	ser	maligno	que	é,	o	Diabo.	A	terça	parte	dos	

anjos	do	céu	caiu	com	Lúcifer.	Deus	fez	o	Lago	de	Fogo	

(Tártaro	e	Geena)	para	Satanás	e	seus	anjos.	Almejar	ser	

o	 que	 a	 Palavra	 não	 nos	 promete,	 é	 malignidade.	 Os	

demônios	 não	 tem	 interesse	 em	 animais	 e	 sim	 nos	

homens	 e	 nos	 territórios.	 Os	 demônios	 entram	 nos	

lugares	 pelos	 pecados	 do	 homem	 (1	Pedro	5:8).	 Pelo	

pecado	 eles	 podem	 levar	 uma	 pessoa	 à	 possessão.	 O	

objetivo	 de	 satanás	 é	 instalar	 a	 maldição	 no	 homem	

através	 do	 pecado.	 Maldição	 é	 a	 permissão	 dada	 ao	

diabo	 para	 causar	 dano	 à	 vida	 das	 pessoas.	 Essa	

permissão	 pode	 ser	 dada	 por	 alguém	 que	 exerce	

autoridade	 sobre	 outrem	 ou	 por	 si	mesmo.	 A� s	 vezes	
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lançamos	 maldição	 através	 de	 nossas	 palavras,	 de	

prognóstico	 negativo	 (conhecido	 como	 jogar	 praga),	 e	

não	 temos	 a	 consciência	 da	 seriedade	 disso.	 Da	 nossa	

boca	só	deve	sair	benção	(Tiago	3:8-10).	A	maldição	vem	

como	 consequência	 do	 pecado	 de	 não	 ouvir,	 não	

obedecer	e	não	guardar	aos	mandamentos	do	Senhor,	e	

de	se	misturar	com	outros	deuses	(Deuteronômio	28:15).	

A	maldição	se	instala	porque	pecamos	(Lamentações	5:7-

10).	Satanás	é	o	prıńcipe	dos	demônios.	Ele	possui	uma	

hierarquia	bem	organizada.	Em	Efésios	6:12,	o	apóstolo	

Paulo	descreve	em	detalhes	a	 classi�icação	hierárquica	

das	trevas:	“Porque	a	nossa	luta	não	é	contra	o	sangue	

e	a	carne,	e	sim	contra	os	principados	e	potestades,	

contra	os	dominadores	deste	mundo	tenebroso,	contra	

as	forças	espirituais	do	mal,	nas	regiões	celestes”.	Os	

demônios	agem	por	territórios	(Josué	1:3;	1	Pedro	5:8).	

Satanás	se	apodera	dos	territórios	ou	por	consagração	ou	

pela	legalidade	do	pecado.

Principado	 –	 signi�ica	 território	 ou	 jurisdição	 de	 um	

prıńcipe,	ou	paıś	que	dá	tıt́ulo	a	um	prıńcipe;

Potestade	–	signi�ica	autoridade.	No	grego	 é	a	palavra	

“exousia”.	Autoridade	sobre	o	lugar;

Forças	do	mal	nas	regiões	celestes	–	são	poderes	que	só	

tem	um	objetivo,	o	mal	(Efésios	6:12).

As	brechas	espirituais

As	brechas	espirituais	são	por	onde	entram	as	maldições	

(Romanos	3:13).	As	principais	portas	de	entrada	para	o	
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mal	são	as	seguintes:

Maldição	hereditária	–	que	se	instala	através	dos	pais	ou	

antepassados	que	deram	legalidades,	tais	como:	idolatria	

(E� xodos	20:5);	prostituição	(1	Cor.	6:15);	rebeldia	a	Deus	

(1	 Samuel	 15:7);	 	 feitiçaria	 (1	 Samuel	 15:7);	 mentira	

(Efésios	4:25);	adultério	(provérbios	6:32);

Maldição	voluntária	–	quando	a	pessoa	decide	pecar	indo	

a	macumba	ou	adulterando	(Salmos	51:3);

Maldição	involuntária	–	quando	os	pais	ou	responsáveis	

sobre	 determinada	 pessoa	 a	 leva	 para	 terreiro	 de	

macumba,	 batismo	 em	 seitas	 religiosas	 ou	 �ilosó�icas,	

ligadas	 ao	 ocultismo,	 ou	 quando	 se	 fazem	 pactos	

diabólicos	envolvendo	os	�ilhos.

Traumas

Alguns	 demônios	 entram	 pelos	 traumas	 na	 infância,	

adolescência,	ou	atitudes	que	partem	de	nós	(Josué	32	e	

36),	 tais	 como	 rejeição,	 abuso	 sexual,	 medo,	 brigas,	

acidentes,	 abandono,	 palavras	 duras,	 drogas,	 ausência	

dos	pais,	divórcio,	namoros	ilıćitos,	adultérios,	abortos.	

Só	podemos	curar	os	traumas	através	da	cruz	de	Jesus	

(Gálatas	3:13).	Só	seremos	libertos	se	permitirmos	que	o	

Filho	do	homem	o	faça.
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Palavras	com	sementes	do	mal

Palavras	 são	 sementes	 que,	 uma	 vez	 plantadas,	 irão	

fruti�icar.	Palavras	edi�icam	ou	destroem.	As	palavras	são	

responsáveis	 pelas	 guerras,	 separações,	 mortes,	

inimizades,	 desgraças	 (Provérbios	 15:1).	 Seremos	

justi�icados	 ou	 condenados	 pelas	 nossas	 palavras	

(Mateus	 12:36-37	 e	 	 1	 Cor.	 15:3).	 O	 pecado	 da	

maledicência	gera	uma	maldição	instalada	pela	palavra	

maldita.	O	complexo	de	inferioridade	vem	por	causa	de	

palavras	 malditas;	 escárnios,	 zombarias	 etc.	 Deus	

abomina	 o	 escarnecedor	 (Provérbios	 13:3).	 A	 lı́ngua	

desenfreada	pode	causar	danos	irreparáveis,	os	quais	só	

Jesus	 pode	 conservar	 (Tiago	 3:7-12).	 A� s	 vezes	 os	 pais	

oprimem	 seus	 �ilhos	 chamando-os	 de	 “gays”,	 de	

imprestáveis,	de	vagabundos,	de	burros,	e	assim	os	�ilhos	

acabam	 assumindo	 o	 que	 lhes	 é	 predito	 (Provérbios	

18:21).	Na	verdade	é	um	dizer	profético	negativo	sobre	

alguém.	(Provérbios	26:2).	Palavras	são	sementes	e	estas	

podem	dar	legalidade	a	demônios.

O	Processo	de	Libertação

Todo	crente	deve	ter	sobre	sua	vida:	Integridade	–	que	é	

ter	bom	caráter	(Jô	1:8);	Santidade	–	que	é	ser	separado	

do	mundo	(1	Pedro	1:14-16);	 	Sinceridade	–	chamar	de	

pecado	 o	 pecado.	 “enquanto	 não	 enumerei	 os	 meus	

pecados,	 adoeci	 (Salmos	 32:3).	 O	 principal	 elemento	
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necessário	para	ser	liberto	é	o	genuıńo	arrependimento.	

Mas,	o	que	é	arrependimento?	Arrependimento	é	sentir	

dor	 profunda.	 E� 	 confessar	 o	 pecado	 e	 abandona-lo	

completamente.	Muitas	pessoas	são	crentes,	mas	ainda	

não	 foram	 totalmente	 libertas,	 pois	 ainda	 assistem	 a	

�ilmes	demonıá cos	(2	Cor.	6:15);	ainda	se	prostituem	(1	

Cor.	 3:16);	 e	 ainda	 sentem	desejo	 de	 pecar	 (Romanos	

7:15).	Porque	tudo	isso	ainda	acontece?	E� 	porque	ainda	

não	 houve	 um	 genuı́no	 arrependimento.	 O	 genuı́no	

arrependimento	gera	a	genuıńa	libertação	(Provérbios	

28:13).	A	pessoa	arrependida	sente	verdadeira	dor	pelo	

pecado,	porque	sabe	que,	enquanto	durou	o	pecado,	sua	

comunhão	 com	 Deus	 foi	 cortada.	 Para	 qualquer	

mudança	 acontecer,	 precisamos	 sentir	 uma	 dor	

profunda.	Essa	dor	deve-se	ao	reconhecimento	de	que,	

como	 �ilho	 de	 Deus,	 ofendeu-se	 ao	 Pai,	 e	 também	 às	

pessoas	 envolvidas	 com	 o	 pecado	 (	 Lucas	 22:44).	

Quando	o	pecado	é	lembrado	com	dor,	aı	́há	cura.	A	cura	

não	 elimina	 as	 lembranças,	 mas	 remove	 a	 dor.	 Os	

pecados	 tem	que	 ser	declarados	um	a	um.	Eu	 �iz	 isto,	

desta	 forma,	 tantas	vezes	 (Salmos	32:3-4).	Davi	disse:	

todos	 os	 meus	 pecados	 eu	 te	 declarei	 (Salmos	 32:5;	

Salmos	51).	Quando	o	marido	comete	pecado	e	confessa,	

a	pessoa	questiona:	como?	Onde?	Porque?	Que	horas?	

Com	quem?	Etc.	 	Com	Deus	também	é	assim,	temos	que	

detalhar.	Não	podemos	pecar	a	varejo	e	pedir	perdão	no	

atacado.	 Todo	 pecado	 tem	 que	 ser	 renunciado	 (Tiago	

4:7).	Lembra	onde	está	a	brecha?		Então,	para	que	essas	
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brecha	 seja	 fechada,	 é	 necessário	 que	 haja	 renúncia.	

Precisamos	 aprender	 a	 viver	 como	 santos.	 E� 	 preciso	

cortar	 a	 	 Raiz	 de	 maldição	 que	 entrou	 pelo	 pecado.	

Mesmo	tendo	sido	uma	maldição	que	entrou	através	do	

pai,	 avô,	 bisavó	 etc.,	 precisa	 ser	 fechada.	 Satanás	 quer	

manipular	esta	geração	(Tiago	4:4-5).	Para	anularmos	as	

maldições,		para	cada	maldade,	devemos	substituir	pelas	

coisas	que	agradam	a	Deus:		

ü A	prostituição	deve	ser	substituıd́a	pela	santidade	

(1Pedro	1:14-16);		

ü O	ódio	pelo	amor	(Romanos	13:8);

ü A	rebeldia	pela	submissão	(Filipenses	2:5-8);	

ü E	a	mentira	pela	verdade	(Efésios	4:25).	

Chame	 à	 existência	 a	 libertação,	 pedindo	 ao	 Espıŕito	

Santo	 que	 venha	 sobre	 você	 com	 sua	 santidade,	 amor,	

submissão	(1	Pedro	1:14-16),	tendo	cuidado	com	o	que	

expõe	à	sua	mente.	O	diabo	quer	ter	acesso	à	sua	mente	

todo	 o	 tempo	 (Filipenses	 4:8)	 para	 não	 reconhecer	 e	

confessar	os	seus	pecados.

Passos	para	receber	a	ministração	de	libertação	

ü Reconheça	 que	 precisa	 de	 libertação	 (Salmos	

51:3);

ü Arrependa-se	do	pecado	cometido;

ü Não	 tenha	medo	de	 ser	 liberta.	O	medo	amarra	
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você,	impedindo	sua	libertação	(2	Timóteo	1:7);

ü Lute	 pela	 sua	 libertação	 –	 se	 os	 demônios	

tentarem	di�icultar	 a	 libertação,	 lute,	não	deixe	

que	sua	mente	�ique	vagando,	pensando	em	sua	

necessidade	de	libertação	(Efésios	6:12);

ü Lembre-se	 dos	 pactos	 e	 qualquer	 nı́vel	 de	

envolvimento	com	o	pecado	e	rejeita-los

ü Peça	que	Deus	traga	a	sua	mente	seus	pecados;

ü Peça	força	a	Deus	para	lhe	convencer.	

Ato	Profético:

ü Afaste	para	as	laterais	as	cadeiras	ou	bancos,	para	

que	todos	estejam	livres	no	centro	do	auditório	e	

para	 que	 os	 ministradores	 possam	 passar	 por	

entre	as	pessoas;

ü Chame	para	que	�iquem	mais	à	frente	as	pessoas	

que	 tiveram	 qualquer	 tipo	 de	 contato	 com	 o	

ocult ismo. 	 Elas 	 devem	 ser 	 ministradas	

especi�icamente;

Os	intercessores	deverão	atuar	de	duas	formas:

ü Uma	equipe	fará	um	cıŕculo	ao	redor	às	pessoas	

que	 estão	 sendo	 ministradas	 no	 auditório	

(cobertura	de	oração);

ü Outra	equipe	ministrará	especi�icamente	a	cada	

pessoa,	 quebrando	 os	 pactos	 e	 as	 maldições,	
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conforme	a	direção	do	Espıŕito	Santo.	Se	alguém	

�icar	possesso,	duas	ou	três	pessoas,	no	máximo,	

devem	usar	de	autoridade	para	a	libertação,	e	os	

outros	 não	 deverão	 se	 distrair	 com	 o	 processo,	

devendo	continuar	ministrando	os	demais;

ü Declare	libertação	de	consagrações	no	perıódo	de	

fecundação,	 no	 perı́odo	 de	 gestação,	 até	 o	

nascimento.	 Lembre-se	 que	 temos	 pessoas	 que	

foram	consagradas	antes	de	serem	geradas	pelos	

pais	(1	João	3:8).	Ministre	em	cada	geração	desde	
a a a a

a	1 ,	2 ,	3 	e	4 	geração	em	que	a	pessoa	se	encontra;

ü Declare	a	quebra	da	maldição	pela	legalidade	da	

Palavra	(Gálatas	3:13-14;	 	2	Cor.	5:21;	Romanos	

8:1-3);

ü Todos,	sem	exceção,	deverão	ser	ministrados.

ü Bus c a 	 a 	 c obe r t u ra 	 e sp i r i t u a l 	 p a ra 	 o s	

ministradores	e	o	local:

ü Tome	a	armadura	de	Deus	(Efésios	6:13-18);

ü Tome	posse	do	poder	do	sangue	de	Jesus	que	nos	

limpa	de	todo	pecado	(I	João	1:7);

ü Tome	posse	da	autoridade	dada	por	Jesus	(Marcos	

16:17-18);

ü Entre	 em	 oração	 sobre	 cada	 fase	 da	 vida	 das	
a a

pessoas:	 em	 cada	 geração	 desde	 a	 1 	 até	 a	 4 	
a

geração	(E� xodos	20:5),	e,	até	a	10 	geração	caso	

sejam	�ilhos	gerados	fora	da	aliança	do	casamento	

(conforme	Deuteronômio	23:2-6);
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ü Ore	pedindo	o	poder	do	Espıŕito	Santo	enchendo	

o	lugar	que	�icou	vazio	na	libertação	(Isaias	61:1-

4).	

ü Declare	 que	 a	 partir	 de	 hoje	 e	 para	 sempre,	 o	

único	espıŕito	com	autorização	legal	para	agir	em	

nosso	espıŕito	é	o	Espıŕito	Santo	de	Deus	(I	Pedro	

2:9);

Ao	�inal,	faça	uma	oração	de	agradecimento	e	leve	todos	a	

confessarem	 que	 são	 livres	 e	 a	 terem	 um	 tempo	 de	

celebração	na	presença	do	Senhor;

Leve	 as	 pessoas	 a	 declararem	 em	 voz	 alta	 que	 estão	

livres.	 Peça	 que	 repitam:	 “Eu	 estou	 livre;	 Eu	 estou	

perdoado;	eu	estou	curado”.

A	brecha	é	fechada	na	cruz.	Satanás	só	se	torna	ilegal	se	

você	 fechar	 a	 legalidade.	 Se	 não,	 ele	 está	 agindo	 na	

legalidade,	porque	todos,	sem	Cristo,	estão	debaixo	da	

maldição	da	 lei,	ou	 seja,	da	maldição	do	pecado.	Após	

uma	ministração	de	libertação	é	comum	que	o	cansaço	

fıśico,	pois	no	mundo	espiritual	houve	uma	batalha	e	o	

nosso	 espı́rito	 esteve	 envolvido	 diretamente	 nisto,	

ocasionando	assim	uma	fraqueza	em	nosso	corpo.	Para	

que	haja	uma	recuperação	fıśica	acelerada	é	necessária	à	

ingestão	 de	 alimentos	 ricos	 em	 proteı́nas,	 para	 a	

reposição	 imediata	 no	 organismo.	 Beba	 bastante	

lıq́uido:	suco,	água	de	coco	ou	água	mineral.
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Ministração	7ª	-	Batismo	no	Espírito	
Santo
(Atos	1:5)

A	promessa	no	Antigo	Testamento

Joel	2:28	 “E	há	 de	 ser	 que,	 depois	 derramarei	 o	meu	

Espıŕito	sobre	toda	a	carne,	e	vossos	�ilhos	e	vossas	�ilhas	

profetizarão,	os	vossos	velhos	 terão	sonhos,	os	vossos	

jovens	terão	visões”.

A	promessa	de	João	Batista

Lucas	3:16	“Eu	na	verdade	vos	batizo	com	água,	mas	eis	

que	vem	aquele	que	é	mais	poderoso	do	que	eu,	a	quem	

eu	não	sou	digno	de	desatar	a	correia	das	sandálias;	Ele	

os	batizará	com	o	Espıŕito	Santo	e	com	fogo”.

A	promessa	de	Jesus	Cristo

· 14:	16-17	“Eu	rogarei	ao	Pai	e	Ele	vos	dará	outro	

Consolador	 para	 que	 �ique	 convosco	 para	

sempre,	O	Espıŕito	da	verdade	que	o	mundo	não	

pode	receber,	mas	vós	o	conheceis,	porque	habita	

convosco	e	estará	em	vós”.

· Atos	1:4	“E	estando	com	eles	determinou	que	não	

se 	 ausentassem	 de	 Jerusal ém, 	 mas	 que	

esperassem	a	promessa	do	Pai”.

· Atos	1:5	 “Porque	na	verdade	 João	batizou	com	

água,	 mas	 vós	 sereis	 batizados	 com	 o	 Espıŕito	

Santo,	não	muito	depois	destes	dias”.
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Quem	é	o	Espírito	Santo

E� 	o	Espıŕ ito	de	Deus	que	representa	a	terceira	pessoa	da	

Unidade	Divina.

Qual	a	sua	missão	na	face	da	terra

João	16:8	“E	quando	Ele	vier,	convencerá	o	mundo	do	

pecado,	da	justiça	e	do	juıźo”.

O	homem	convertido	é	templo	do	Espírito	Santo

· Lucas	23:45	“E	escurecendo	o	sol,	rasgou-se	o	véu	

do	templo.	(O	véu	que	separava	o	Santo	dos	Santos	

onde	o	Espıŕito	Santo	se	manifestava”.

· I	Coríntios	6:19	“Não	sabeis	que	o	vosso	corpo	é	o	

templo	 do	 Espıŕito	 Santo”.	 (O	 Santo	 dos	 Santos	

está	em	nós).

Atribuições	do	Espírito	Santo	na	vida	do	crente	

· Capacita-nos	para	uma	vida	de	poder.		Atos	1:8	

“Mas	 recebereis	 poder	 ao	 descer	 sobre	 vós	 o	

Espıŕito	Santo”.

· Concede-nos	 autoridade	 e	 poder	 sobre	 os	

demônios.	Marcos	16:	16-17	 “Quem	crer	e	 for	

batizado	 será	 salvo.	 E	 estes	 sinais	 seguirão	 aos	

que	creem:	em	meu	nome	expulsarão	demônios;	

falarão	novas	”;

· Concede-nos	poder	de	ministrar	cura	sobre	os	

enfermos	–	Atos	16:18	“pegarão	em	serpentes;	e	
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se	beberem	alguma	coisa	mortıf́era,	não	lhes	fará	

dano	algum;	e	porão	as	mãos	sobre	os	enfermos	e	

eles	�icarão	curados”.

Resultados	do	Batismo	no	Espírito	Santo	

ü Teremos	 maior	 sensibilidade	 contra	 o	 pecado	

(João	16:8);

ü Desenvolveremos	 uma	 vida	 que	 glori�ica	 ao	

Senhor	Jesus		(João	16:13,14);

ü Receberemos	 mensagens	 proféticas	 e	 louvores	

(Atos	2:4-17	e	I	Cor.	14:2	e	15);

ü Receberemos	 visões	 da	 parte	 do	 Espı́rito	

(Apocalipse	1:9-20);

ü Teremos	manifestações	de	dons	espirituais	(I	Cor.	

12:4-10);

ü Teremos	 maior	 desejo	 de	 orar	 e	 de	 interceder	

(Atos	2:41,42/	Romanos	8:26).

9.	 Condições	 para	 receber	 o	 Batismo	 no	 Espírito	

Santo	.

ü Aceitar	ao	Senhor	Yeshua	como	Senhor	e	Salvador	

(Atos	2:38-40);

ü Buscar	e	obedecer	a	Deus	(Atos	5:32);

ü Consagrar-se	e	dedicar-se	a	Ele	(II	Timóteo	2:21).

10.	 A	 necessidade	 de	 estarmos	 cheios	 do	 Espírito	

Santo

ü O	 propósito	 de	 Deus	 é	 que	 sua	 Igreja	 esteja	

sempre	abastecida	com	o	óleo	do	Espıŕ ito,	esteja	
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cheia	do	Espıŕito	Santo	(Mateus	25:1-13);

ü O	enchimento	traz	uma	nova	graça	e	ânimo;

ü O	Espıŕito	Santo	nos	adestra;

ü O	 Espı́r ito	 Santo	 traz	 luz	 sobre	 o	 nosso	

entendimento	(Efésios	1:18).

11.	O	batismo	no	Espírito	é	uma	conquista	de	Jesus	

para	que	a	Sua	Igreja	viva	em	plenitude	

(João	16:7/Lucas	24:49);	Somos	ungidos	para	vencer	as	

hostes	de	Satanás,	e	nunca	para	sermos	vıt́imas	de	seu	

ardis.

12.	 O	 batismo	 no	 Espírito	 Santo	 nos	 restaura	 a	

personalidade,	com	a	adoção	de	Seus	frutos.	Gálatas	

5:22

Ato	Profético

a)	 Deixe	 que	 uma	música	 de	 adoração	 seja	 tocada	 ao	

fundo;

b)	 Oriente	 as	 pessoas	 a	 expressarem	 palavras	 de	

exaltação	ao	Nome	de	Jesus;

Repita	com	os	Qualicampistas	uma	oração	que	expresse	o	

desejo	de	receber	a	manifestação	do	Espıŕito	Santo;

Dê 	 um	 comando, 	 pedindo	 as 	 pessoas	 para	 se	

quebrantarem,	 	manifestando	o	desejo	de	receberem	 	a	

Unção	do	Revestimento	do	Espıŕito	Santo.
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Ministração	8ª	-	Restaurando	nossa	
Visão	Espiritual

(Atos	9:9)

Todos	nós	temos	um	passado	sem	Deus,	e	entre	nosso	

passado	e	o	presente	há	uma	cruz.	Vamos	falar	da	vida	de	

Paulo	(Saulo),	um	homem	que	teve	um	passado	horrıv́el,	

mas	que	nos	leva	à	cruz	e	apresenta	Jesus.	Este	homem	é	

o	exemplo	de	um	coração	de	pedra	transformado	em	um	

coração	de	carne,	cheio	do	Espıŕito	de	Deus.	Ele	deixou	

de	 ser	 um	 religioso	 convicto,	 porque	 teve	 uma	

experiência	verdadeira	com	o	Senhor	(Cl	3:7-8).

1	–	As	características	de	Saulo	-	o	religioso

Paulo	era	religioso,	um	seguidor	de	dogmas	(Fl	3:5,6;	At	

9:1)	 -Era	 duro	 de	 coração,	 vivia	 cheio	 de	 rancor,	

respirava	 ameaças	 e	 morte,	 era	 um	 homem	 injusto.	

Porém,	ele	acreditava	que	estava	fazendo	a	vontade	de	

Deus.	Os	Discıṕ ulos	tinham	medo	dele	(Atos	9:13,14,2	1)	

-	Falar	de	Paulo	era	falar	de	morte.	Ele	arrastava	homens	

e	mulheres	para	a	prisão	dizendo	que,	com	isso,	servia	a	

Deus	(Atos	8:3b).

2	-	Nossa	realidade	é	semelhante	à	de	Saulo	(Cl	3:7,8)

Um	dia	Paulo	teve	uma	Experiência	com	Jesus,	e	sua	vida	

foi	mudada.	Todas	as	suas	atitudes



98

foram	 mudadas.	 Todas	 as	 zombarias	 que	 �izemos	 aos	

discıṕ ulos,	todas	as	perseguições	das	quais	participamos,	

toda	 a	 dureza	 dos	 nossos	 corações,	 eram	 atitudes	 da	

mesma	natureza	das	que	Saulo	fazia.

2.1	–	Jesus(Yeshua)	Cristo	disse-lhe:

“Por	que	tu	me	persegues?”(Atos	9:4)	-	A	perseguição	aos	

discıṕ ulos	é	perseguição	a	Jesus.

Nós	também	um	dia	perseguimos	a	Cristo.

2.2.	Saulo	via	as	"coisas	dos	discípulos"	como	loucura	

(At	9:2)	.	Ele	não	conhecia	o	amor	de	Deus.

2.3.	Saulo	rendeu-se	diante	da	Experiência-	"Quem	és	

Senhor,.?	O	que	queres	que	eu	faça?"(At	9:5)

2.4.	Saulo	esteve	três	dias	sem	ver,	sem	comer	e	sem	

beber	 nada	 (At	 9:9).	 Quantos	 dias	 passaremos	 no	

Qualycamp?	 Três	 dias!	 Longe	 de	 tudo	 aquilo	 que	 está	

ligado	ou	que	faz	parte	do	mundo.

2.5.	Saulo	�icou	cego.	Ele	precisou	de	três	dias	para	ser	

curado.	 Vocês	 também.	 Aqui	 ouvimos	 a	 voz	 de	 Deus.	

Durante	os	três	dias	Paulo	ouvia	a	voz	de	Deus.

2.6.	Ananias	 foi	enviado	pelo	Senhor	para	ajudar	a	

Saulo,	que	estava	orando	 (At	9:11).	Saulo	 falava	com	
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Deus	e	Deus	lhe	respondia.	Aqui	há	pessoas	dispostas	a	

ajudar	você.	Ananias	resistiu	ao	chamado	de	Deus	(At	

9:13,14).	Ele	não	quis	ajudar	a	Saulo,	porque	estava	com	

medo,	 pois	 Saulo,	 antes,	 era	 inimigo.	 Não	 fomos	

chamados	 para	 julgar	 os	 homens,	 mesmo	 que	 se	

declarem	nossos	inimigos.	Satanás	 é	que	é	o	acusador.	

Uma	pessoa	que	está	doente	precisa	de	ajuda	e	não	de	

um	dedo	apontando	suas	faltas.	Você	foi	chamado	para	

ajudar,	obedeça	à	ordem	de	Deus:	"Vai	porque	ele	é	um	

vaso	 escolhido..."	 (At	 9:15).	 Nós,	 um	 dia,	 fomos	

prostitutos,	 mentirosos,	 egoı́stas,	 etc.	 Deus	 não	 está	

interessado	nos	seus	pecados	de	outrora,	e	sim	no	que	

você	vai	ser	e	fazer	a	partir	de	uma	Experiência	com	Ele.

2.7.	 Temos	que	nos	 submeter	 a	Deus	 com	 jejum	e	

oração.	 Depois	 de	 apenas	 três	 dias	 Paulo	 já	 estava	

conversando	 com	 o	 Senhor	 e	 recebendo	 respostas	

através	de	visões!	O	processo	de	restauração	da	sua	vida	

pode	ser	rápido.

2.8.	Deus	vai	confrontá-lo	com	seu	pecado	(Por	que	

você	me	 persegue?),	 mas	 não	 vai	 �icar	 lançando	 em	

rosto	o	seu	pecado.	(Hb	8:	12)

	Por	que	escolher	um	homem	que	fez	tanto	mal?	Por	que	

não	 outro:	 Pedro,	 Mateus,	 Ananias,	 etc.?	 Porque	 não	

interessa	a	Deus	o	que	fomos.	Interessa	que	hoje	somos	

santos	-	não	mais	pecadores.	Ao	sair	do	Qualicamp,	deste	

Acampamento	de	Qualidade	de	Vida	não	deixe	o	diabo	

lhe	acusar.	(Rm	8:1)
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3	–	Conclusão

“Não	mais	vivo	eu,	mas	Cristo	vive	em	mim”	(Gl.	2:20).	O	

velho	homem	que	lhe	regia,	morreu,	e	quem	vive	em	você	

é	 o	 Espı́rito	 Santo.	 Por	 isso	 seu	 livre	 arbı́trio	 estará	

submisso	à	vontade	de	Deus.	Somos	servos,	e	servos	são	

submissos.	A	Cruz	nos	prendeu	a	Jesus	Cristo.	Tudo	isto	

só	é	possıv́el	através	do	arrependimento	(At.	2:38),	e	da	

busca	 sincera	 (Jr.	 29:13).	 Devemos	 confessar	 que	

erramos,	que	pecamos	e	não	apenas	pedirmos	desculpas.	

Não	trans�ira,	confesse.	(Pv.	28:13).	

O	arrependimento	é	a	chave	para	um	coração	puro.	Não	

diga.-	"Ah,	eu	já	ouvi	tanto	sobre		Arrependimento..."	Você	

ouvirá	mais	ainda,	se	o	Senhor	julgar	necessário.	Busque	

no	seu		Coração	algo	de	errado	que	ainda	esteja	lá.	

Fim	da	palestra

ORIENTAÇÃO	PARA	O	MINISTRADOR

Orar	 para	 que	 caiam	 as	 escamas	 dos	 olhos	 dos	

Qualicampistas	 e	 para	 que	 se	 tornem	 ganhadores	 de	

almas.		Quebrar	as	fortalezas	da	religiosidade.	

ü A	música	 deverá	 estar	 tocando	 durante	 todo	 o	

tempo	de	oração.
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Ministração	9ª	-	Mantendo-se	cheios	
do	Espirito	Santo

	 	 (Atos	1.8)

1.	 POR	 QUE	 SERMOS	 CHEIOS	 DO	 ESPIRITO	

SANTO?

ü E� 	um	mandamento	Bıb́lico.	Ef	5.18.

ü E� 	um	desejo	divino.	Joel	2.	28.

ü E� 	a	parte	do	programa	de	Deus	para	a	igreja.	At	

1.8;	Lc	24.49.

ü E� 	 impossı́vel	 uma	 vida	 vitoriosa	 sem	 essa	

plenitude.	Ef	3:16.

ü E� 	a	resposta	de	Deus	a	uma	vida	vazia,	fraca	e	sem	

ideal.	Cl	1.1.1

ü Como	 vasos,	 não	 podemos	 permanecer	 vazios.	

Pois	terıámos	vidas	inúteis.

ü Como	vasos	 fracos,	devemos	receber	a	 força	do	

Senhor.

ü Como	vasos,	devemos	cumprir	o	ideal	do	Senhor	a	

quem	servimos.

ü E� 	o	caminho	para	descobrirmos	e	realizarmos	o	

propósito	de	Deus.	At	16.6,9.

ü Todos	os	grandes	homens	da	Bıb́ lia	foram	cheios	

do	Espıŕito	Santo.

ü Para	testi�icarmos	de	Jesus,	como	os	discıṕ ulos,	

na	 igreja	 apostólica	 do	primeiro	 século.	At	 1.8;	

2.14-36.
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ü Para	 estarmos	 prontos	 para	 sofrer	 por	 Jesus,	

como	Pedro	e	João.	At	4.1-18.

ü Para	melhor	glori�icarmos	a	Jesus,	como	na	igreja	

colossos.	Cl	3;16.

ü Para	sermos	“um	bom	ministro	de	Cristo	 Jesus”,	

como	Timóteo.	1	Tm	4.6.

ü P a r a 	 t e r m o s 	 um a 	 v i d a 	 d e 	 p r o f u n d o	

gozo(Felicidade)	 no	 Espı́rito,	 como	 o	 Apostolo	

Paulo.	2	Tm	4.17,18;	Fl	2.2.

ü Para	estarmos	aptos	a	produzir	o	fruto	do	Espıŕito,	

como	 o	 apostolo	 Paulo	 queria	 que	 a	 igreja	 em	

Filipos	produzisse.	Fp	1.10,11.

ü Para	melhor	nos	entregarmos	na	igreja,	o	corpo	de	

Cristo,	como	noiva	do	�ilho	do	Eterno.	Ef	5.32.

2.	 	 EXEMPLOS	 DE	 PESSOAS	 CHEIAS	 DO	 ESPIRITO	

SANTO

Cheios	do	Espírito	para	Governar.	Gn	41.

ü José	era	cheio	do	espıŕito	santo	porque	não	era	do	

Egito;

ü O	 Egito	 simboliza	 o	 mundo.	 Para	 ser	 cheio	 do	

Espı́rito	 Santo	 é	 preciso	 abandoná-lo	 e	 servir	

somente	a	Deus;

ü O	 rei	 era	 Faraó,	 mais	 José	 possuıá	 a	 chave	 dos	

problemas	do	Egito;

ü Faraó	dizia:	Ide	a	José;
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ü A	chave	dos	problemas	espirituais	do	mundo	está	

nas	mãos	da	igreja;

ü José	era	o	governador	de	toda	a	terra;	veio	a	ser	o	

salvador.	Até	seu	nome	foi	mudado;

ü A	igreja	é	o	instrumento	de	Deus	para	a	sua	ação	

em	toda	a	terra.	Temos	a	mensagem	salvadora;

ü Nenhum	 dos	 grandes	 e	 dos	 maiores	 do	 Egito	

possuıá	 a	 capacidade	 de	 José.	 Ele	 exerceu	 uma	

liderança	total	em	tudo	no	Egito;

ü Somente	o	crente	verdadeiro	possui	a	capacidade	

do	 Espı́rito	 para	 dominar:	 sua	 lı́ngua,	 seu	

pensamento,	 sua	 maneira	 de	 vestir,	 seu	 gênio,	

etc...

Cheios	do	Espírito	para	Edi�icar.	Êx	31.1-6

ü Bezaliel	signi�ica	“sombra	de	Deus”;

ü O	crente	cheio	do	Espıŕito	Santo	vive	a	sombra	de	

Deus;

ü Bezaliel	foi	chamado	por	Deus;

ü O	 crente	 chamado	 por	 Deus	 deve	 realizar	 sua	

obra.	Jo	9.4;

ü Há	 os	 que	 são	 chamados	 mais	 não	 vão.	 Como	

Jonas	Jn1.1-3;

ü Outros	que	são	chamados	e	vão,	como	Marcos	At	

13;

ü Uns	outros	são	chamados	e	vão,	como	Paulo	At	13;

ü Bezaliel	foi	designado	por	Deus	para	construir	o	
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tabernáculo;

ü Cada	crente	é	um	edi�icador	espiritual.	1	Co	3.9-

14;

ü Bezaliel	 trabalhou	 com	 ouro,	 prata	 e	 pedra	 e	

madeira;

ü O	 edi�icador	 da	 casa	 de	 Deus	 trabalha	 com	 os	

diversos	tipos	da	natureza	humana.

3.CHEIOS	DO	ESPÍRITO	PARA	SUBSTITUIR	Dt	34.9	/	

Nm	27.6,17,	18.

ü Moises	foi	escolhido	por	Deus	para	Liderar,	Josué,	

para	 conquistar.	 Existem	 diferentes	 tipos	 de	

ministérios	na	igreja;

ü Josué	esperou	o	tempo	de	substituir	Moises;

ü Cada	um	deve	esperar	a	ocasião	certa	para	servir;

ü Josué	recebeu	o	Espıŕito	Santo	através	de	Moisés;

ü O	crente	recebeu	o	Espıŕito	Santo	através	de	Jesus;

ü Moises	salvou	o	povo	do	Egito,	Josué	o	introduziu	

na	terra;

ü Jesus	nos	salvou	do	mundo.	O	Espıŕito	Santo	nos	

introduzirá	nas	mansões	celestiais.

Cheios	do	Espírito	Santo	para	esperar	Jesus	

ü Pelo	espıŕito	e	pela	palavra	sabemos	da	volta	de	

Jesus	a	este	mundo;

ü O	testemunho	do	Espıŕito	Ap.	22.17
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ü O	testemunho	da	palavra	At	1.11

Pelo	Espírito	nossa	lâmpada	se	mantém	acesa	e	não	

estaremos	em	trevas

ü Cada	um	deve	ser	vigilante.	Lc	21.36

ü Cada	 um	deve	 acender	 sua	 própria	 candeia.	 Lc	

12.35	

Pelo	Espírito	não	faltará	azeite	na	botija	e	assim	não	

temeremos

ü Não	faltará	como	no	tempo	de	Eliseu.	II	Rs	4.1-7;

ü Não	faltará	como	no	caso	das	virgens	prudentes,	

MT.25;

	

Pelo	Espírito	nos	sentiremos	fervorosos	e	Deus	nos	

usará

ü Fervorosamente	no	próprio	Espıŕito.	Rm	12.11;

ü Fervorosamente	 na	 comunicação	 das	 coisas	

espirituais.	At	18.25;

Pelo	 Espírito	 somos	 despertados	 a	 usar	 mais	 a	

Palavra	de	Deus

ü A	Palavra	é	nossa	luz,	Sl	119.105;
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ü A	Palavra	é	o	nosso	“alimento”	diário.	MT	4.4;

Pelo	Espírito	realizamos	a	perfeita	vontade	de	Deus

ü A	vontade	de	Deus	é	boa.	Rm	12.2;	MT	6.10

ü A	vontade	de	Deus	é	agradável	e	perfeita.	Rm	12.2

Pe lo 	 Esp ír i to 	 seremos 	 l evados 	 no 	 d ia 	 do	

arrebatamento

ü Somos	selados	pelo	Espıŕito	para	esse	dia.	Ef	4.30

ü Somos	vivi�icados	pelo	Espıŕito.	Rm	8.11

4.O	BATISMO	NO	ESPÍRITO	SANTO	

ü O	 batismo	 com	 o	 Espı́rito	 Santo	 é	 distinto	 da	

conversão;

ü Cristo	ensinou	que	os	convertidos	devem	pedir	o	

Espı́rito.	 Por	 conseguinte,	 é	 uma	 experiência	

subsequente	à	conversão.	Lc	11.13;

ü Cristo	no	seu	discurso	de	despedida	mandou	que	

os	discıṕ ulos	 “aguardassem	a	promessa	do	Pai”.	

Eram	homens	salvos.	Lc	10.20;

ü Os	Cristãos	de	Samaria	apesar	de	salvos	ainda	não	

haviam	sido	batizados	no	Espıŕito	Santo.	At	8.14-
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17;

ü Paulo	 recebeu	 o	 Espıŕito	 após	 a	 conversão,	 já	

estava	três	dias	orando.	At.	9.8-17

ü Os	cristãos	de	E� feso.	At.	19.1-7;

ü Paulo	 ensinou	 que	 o	 batismo	 é	 subsequente	 à	

conversão.	1	Co	14.1.

Batismo	 no	 Espírito	 Santo,	 fonte	 de	 poder	 para	 a	

Igreja

ü Poder	para	testemunhar.	At.	1.8;

ü Poder	para	ganhar	almas.	At	2.41;	4.4;

ü Poder	para	curar	enfermos.	At.	3.8,9;

ü Poder	para	sofrer	por	Cristo.	At.	7;

ü Estevão	 cheio	 do	 Espıŕito	 Santo	 foi	 o	 primeiro	

mártir;

ü Poder	para	con�irmar	a	Palavra	pregada.	Hb	2.4;	

Rm	15.18;

ü Poder	para	triunfar	sobre	as	hostes	malignas.	Ef	

6.12;	At.	16.16;

ü Poder	que	conduz	aos	dons	espirituais.	1	Co	12.4.
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A	evidencia	do	batismo

Antes	do	pentecostes	a	profecia	era	evidencia:

a)	Setenta	anciões.	Nm	11.25;

b)	Saul.	I	SM	10.12;

c)	Izabel	e	Zacarias	profetizaram	Lc	1.41,	42,	67.

Empecilhos	para	receber	o	batismo	no	Espírito	Santo

ü Falta	de	conhecimento;

ü Muitos	não	tem	ouvido	falar	do	batismo.	At.19;

ü Porque	pedem	sem	fé.	Gl	3.14;

ü Não	 recebemos	 o	 Batismo	 por	 causa	 de	 nossos	

merecimentos,	 mas	 por	 causa	 de	 nossa	 fé	 nas	

promessas	de	Deus.	O	centurião	de	cafarnaum	é	

um	testemunho;

ü Pecados	 ocultos.	 Deus	 é	 intransigente	 com	

pecados	não	confessados.	Sl	139.23,24,	

Js	7.

ü Porque	não	pedem	ou	pedem	de	maneira	errada.	

Lc	11,9,11,13;	At	8.19,20;	Tg	4.3;

ü Falta	 de	 perseverança.	 Cedo	 se	 desenganam	 e	

perdem	a	benção,	naufragando	na	fé	At.2.42;	Lc	

8.15.
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Como	receber	o	batismo	no	Espírito	Santo	

ü Humilhando-nos	(cruci�icando	nosso	ego);

ü Crendo.	Jo	7:37;

ü Obedecendo.	At.	1.4,	12,	13;

ü Orando.	At.	1.14;	Lc	18.1;	12.13;

ü Adorando;

ü O	dia	de	pentecostes	foi	precedido	de	adoração.	

Lc	24.53;

ü Examinando	a	Bıb́lia;

ü Aproximando-se	de	Deus.	Is	55.1;	Jo	7.37,38;

ü Tendo	sede.	Sl	143.6;	Is	41.17,18;

ü Por	imposição	de	mãos.	At	8.14-17;	9.1-6;

ü Por	ocasião	de	pregação	inspirada.	At.	10.44;

ü Rendendo-se	incondicionalmente.

Resultados	do	batismo	no	Espírito	Santo

Desejo	de	orar.	Rm	8.26,27

a)	Oração	de	louvor

b)	Oração	de	con�issão.

c)	Oração	intercessória

d)	Oração	através	de	cânticos	espirituais.

Amor	à	Palavra	de	Deus.	1	Co	2.14;	2	Cor	3.6;	a	Palavra	

passa	a	ser	o	instrumento	de	combate	diuturno.

ü Desejo	de	ser	santo.	2	Co	7.6,16;	a	santidade	passa	

a	ser	um	modo	espontâneo	de	viver.

ü Ardente	paixão	espiritual.	Mt	9.36.	Paixão	pelas	



110

almas,	paixão	pela	salvação	do	mundo.

ü Alegria	 no	 serviço.	 At	 2.46;	 gozo	 espiritual.	 At	

13.52.

ü Humildade,	o	crente	sabe	que	em	tudo	depende	de	

Deus.	Tg	4.5,6

ü Poder	 espiritual,	 At	 3.16.	 Poder	 para	 lutar	 e	

vencer:	Satanás,	o	mundo	e	a	carne.

ü Um	testemunho	poderoso.	At.	1.8;	4.31.

ü Prontidão	para	obedecer.	At.	13.9.

ü Pregação	ungida.	At	8.	(Filipe	em	Samaria)

ü Capacidade	 de	 suportar	 sofrer	 assim	 como	 os	

apóstolos	do	Novo	Testamento;

ü Uma	 esperança	 ardente	 da	 vinda	 de	 Jesus.	 A	

candeia	se	enche	mais	de	óleo	para	o	grande	dia.
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Ministração	10	ª	-	Oração	e	Jejum	
Como	Estilo	De	Vida

(Mateus	6:09,	Lucas	11:01-04,	2	Crônicas	7:14)	

Quando	 oramos,	 estamos	 falando	 com	 o	 Senhor.	 Há	

princıṕios	para	a	oração	e�icaz,	para	vermos	aquilo	que	

desejamos	sendo	cumprido	em	nossas	vidas.

1	-	Princípios	para	a	oração	

1.1	-	Não	devemos	orar	como	uma	forma	de	ostentação	e	

sim	para	que	nós	sejamos	ministrados	por	Deus.	Orar	

para	 que	 Deus	 ouça,	 não	 para	 que	 pessoas	 ouçam.	 E� 	

preciso	se	humilhar	na	oração	e	não	se	exaltar	(Mt	23:14;	

Lc	18:11-14);

1.2	 -	 A	 oração	 é	 algo	 particular	 entre	 nós	 e	 Deus.	

Precisamos	ser	sinceros	diante	do	Senhor.	Não	podemos	

ser	super�iciais	na	conversa;

1.3	-	Deve-se	manter	um	devocional	pessoal	diário.	Isto	

gera	intimidade	com	Deus	(Mt	6:6;	Sal	25:14).	Deve-se	

investir	nisso	pelo	menos	30	minutos	por	dia.	Temos	que	

estabelecer	um	tempo	de	oração	pessoal;

1.4	-	Temos	que	estabelecer	um	tempo	de	oração	para	a	

famıĺia;

1.5	 -	 Não	 se	 deve	 usar	 de	 vãs	 repetições.	 Ex.:	 Rezas,	
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novenas;

1.6	-	Devemos	ter	propósitos	na	oração	-	O	Espıŕito	Santo	

colocará	 nos	 nossos	 lábios	 as	 palavras	 certas,	 se	

esperarmos	N'Ele;

1.7	-	A	oração	deve	ser	acompanhada	de	fé,	sem	a	fé	não	

há	 respostas	 (Hb	11:6).	Não	precisamos	ver	para	 crer,	

mas	crer	para	ver	(Jo	11:40;	20:29);

1.8	-	Devemos	estar	plenamente	convictos	de	que	Deus	

está	atento	ao	que	falamos,	pois	Ele	ouve	nossas	orações.

2	-	O	nosso	estilo	de	oração

Estilo	 é	 o	 conjunto	 das	 qualidades	 de	 expressão,	

caracterı́sticas	 de	 alguém.	 Veremos	 em	 alguns	

personagens	bıb́licos	seu	estilo	de	oração:

2.1	-	Quanto	ao	local	

ü Gn	24:63	-	Isaque	medita	no	campo;

ü Gn	3:8	-	Deus	buscava	a	comunhão	com	o	homem	

no	jardim;

ü Mt	14:23	-	Jesus	subiu	ao	monte	para	orar;

ü Lc	5:16	-	Jesus	se	retirava	para	lugares	solitários;

ü Jo	11:41-42	-	Jesus	orou	no	cemitério;

ü At	21:05	-	Paulo	ora	na	praia;

ü At	22:16	-	Paulo	ora	no	templo;

ü Dn	6:10	 -	 Daniel	 orava	 no	 quarto	 em	direção	 a	

Jerusalém.
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2.2	-	Quanto	ao	tempo	

ü Gn	3:8	-	Deus	buscava	o	homem	na	viração	do	dia;

ü Gn	24:63	-	Isaque	medita	no	cair	da	tarde;

ü Mt	14:23	-	Jesus	orava	no	cair	da	tarde;

ü Sl	5:3	-	Davi	ora	pela	manhã;

ü Sl	42:8	-	Davi	ora	à	noite;

ü Sal	119:63	-	Davi	ora	à	meia-noite;

ü Dn	6:10	-	Daniel	ora	três	vezes	ao	dia;

ü Dn	10:02	-	Daniel	ora	21	dias;

ü Ef	6:18	-	Paulo	ora	em	todo	o	tempo.

2.3	-	Quanto	ao	tamanho

ü Ne	1:4-9	-	Oração	tamanho	médio	-	Senta,	chora	e	

lamenta;

ü Dn	2:19-23	 -	Oração	 tamanho	curto	 -	Agradece	

resposta;

ü Ne	 2:4-5	 -	 Oração	 tamanho	 curtıśsimo	 -	 busca	

direção;

ü Ne	 9:5-37	 -	 Oração	 tamanho	 longo	 -	 intercede	

pedindo	socorro	pelo	povo.

2.4	-	Quanto	ao	modo

ü Dn	6:10	-	Como	de	costume;

ü Lc	22:44	–	Intensamente;

ü Dn	10:2	-	Intercede	pela	nação;

ü Dn	2:17-18	-	Clama	socorro;
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ü Sl	26:01	-	Clama	socorro	por	si;

ü Sl	69:22-25	-	Desabafa	seus	desejos;

ü Lc	9:16	-	Abençoa	alimentos;

ü Lc	 6:12	 -	 Preparando-se	 para	 a	 escolha	 de	

discıṕulos;

ü Jo	 11:41-42	 -	 Agradecendo	 antecipadamente,	

conforme	Cl	4:2.

Assim	como	você	 criou	 seu	 estilo	de	 roupa,	 de	uso	de	

cabelo,	de	alimentação,	busque	desenvolver	seu	estilo	de	

comunhão	com	o	Senhor.

Viver	 orando	 deve	 ser	 um	 estilo	 de	 vida	 para	 todo	 o	

crente	(I	Tess	5:17);	na	sua	intimidade	com	seu	Senhor	

você	descobrirá	a	forma	peculiar	do	seu	comungar	com	

Ele.

E	não	se	esqueça	de	que	Ele	lhe	aguarda	na	viração	do	Dia.	

“Encontrar-nos	 no	 Trono	 às	 18	 horas,	 entregando	 ao	

nosso	 Rei	 o	 incenso,	 que	 são	 as	 nossas	 orações,	 e	

neutralizando	a	adoração	à	chamada	“rainha	dos	céus”	

(Jr	7:18).

3	-	Dez	itens	que	Jesus	estabeleceu	na	oração

1º	REDENÇÃO	-	Pai	Nosso

	Por	que	chamá-lo	de	Pai?	Porque	só	os	convertidos,	só	os	

que	receberam	a	Jesus,	podem	chamá-lo	de	Pai	(Jo	1:12;	

10:30).	 Porque	 Ele	 nos	 deu	 vida	 quanto	 estávamos	

mortos	(Ef	2:1;	Gl	2:20);
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	Deus	nos	deu	promessas,	e	por	elas	nos	fez	participantes	

da	natureza	divina	(II	Pe	1:4).

2º	AUTORIDADE	-	Que	estás	nos	céus

	Ele	é	o	Senhor:	soberano,	criador,	Todo-Poderoso;

	Ele	nos	deu	autoridade	e	poder	(Mc	16:17;	Lc	10:19);

	Ele	nos	deu	senhorio	na	Terra	(Gn	1:28;	Ef	1:22-23).

3º	ADORAÇÃO	-	Santi�icado	seja	o	teu	nome

	O	Senhor	procura	verdadeiros	adoradores	que	o	adorem	

em 	 E s p ı́ r i t o 	 e 	 em 	 v e r d a d e 	 ( J o 	 4 : 2 3 - 2 4 ) .	

4º	GOVERNO	-	Venha	a	nós	o	teu	reino

	Todo	o	poder	nos	céus	e	na	terra	foi	dado	a	Jesus...	Isto	é	

uma	herança	para	nós	também	(Mt	28:18;	Ef	1:22-23);

	 Deus	 governa	 todo	 o	 Universo	 e	 governa	 também	 a	

m i n h a 	 v i d a ;

	 O	 governo	 de	 Deus	 implica	 em	 impactar	 o	 mundo	

a t r a v é s 	 d o 	 E v a n g e l h o 	 ( A t 	 1 7 : 6 ) ;

	Estabelecer	o	governo	de	Deus	aqui	na	terra	implica	em	

obedecer	o	mandamento	que	Paulo	registrou	em	1	Tm	

2:01-04	 -	 orar	 por	 todas	 as	 autoridades	 constituıd́as.	

5º	EVANGELIZAÇÃO	-	Seja	feita	a	tua	vontade	assim	

na	Terra	como	no	céu
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A	implantação	do	reino	de	Deus	diz	respeito	ao	desejo	

que	Deus	tem	de	colocar	todas	as	coisas	em	ordem	com	a	

sua	Palavra:	que	todos	sejam	salvos,	que	sejam	santos,	

que	não	haja	injustiça	ou	corrupção,	etc.

A	 vontade	 de	 Deus	 é	 que	 todo	 pecador	 se	 arrependa,	

então	precisamos	evangelizar	o	mundo	(Mc	16:17).

Sete	condições	para	ser	um	evangelista:

a)	Ser	salvo	(Rm	3:24);

b)	Capacitar-se	biblicamente	(Pv	2:01-05);

c)	Ter	compaixão	pelos	perdidos.	Amá-los	e	não	criticá-

los	(Mc	6:34;	Mt	14:14);

d)	Ser	cheio	do	Espıŕito	Santo	(At	1:8;	2:4;	Jo	14:16);

e)	Ser	membro	ativo	de	uma	Igreja	ou	congregação	(Hb	

13:17);

f)	Ter	um	bom	testemunho	(Ex	18:21);

g)	Testi�icar	a	outros	o	que	Deus	fez	em	sua	vida.

	Por	isso	tenha	uma	vida	segundo	o	padrão	de	Deus:	não	

beber,	não	fumar,	não	usar	drogas,	não	se	prostituir,	etc...	

(Jo	4:28-30;	1Tess	4:3-4).

6º	PROVISÃO	-	O	pão	nosso	de	cada	dia	dá-nos	hoje

	Deus	garante	a	provisão	necessária	para	uma	vida	sem	

carências,	sem	miséria;

	Dependência	de	Deus,	con�iança,	fé	(Hb	11:1).

7º	PERDÃO	 -	Perdoa	as	nossas	dívidas	assim	como	

perdoamos
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	Ah	Senhor	me	perdoa...	Você	já	perdoou	seu	irmão?	(Mt	

6:12;	18:21,22).

	O	seu	coração	não	pode	estar	cheio	de	mágoas	(Ef	4:31).

8º	PROTEÇÃO	-	Não	nos	deixes	cair	em	tentação

	E� 	necessário	fortalecer-se	no	Senhor	e	vestir-se	de	toda	

a 	 a r m a d u r a 	 d e 	 D e u s 	 ( E f 	 6 : 1 0 - 1 3 ) ;	

	Precisamos	 resistir	nos	dias	mãos,	 e	estarmos	 �irmes	

d i a n t e 	 d a s 	 c i r c u n s t â n c i a s 	 ( 2 C o 	 4 : 1 7 )	

9º	LIBERTAÇÃO	-	Mas	livra-nos	do	mal

	Só	está	livre	quem	é	redimido	por	Cristo	(Jo	8:32);

	 Quem	 é	 livre	 tem	 autoridade	 em	 nome	 de	 Jesus	 (Mc	

16:17);

	Para	ser	livre	sempre,	é	necessário	caminhar	na	direção	

q u e 	 o 	 E s p ı́ r i t o 	 S a n t o 	 d á 	 ( G l 	 5 : 2 5 ) .	

10º	SEGURANÇA	-	Pois	teu	é	o	reino,	o	poder	e	a	glória	

para	sempre

	Pode-se	chegar	com	con�iança	diante	do	trono	da	graça	

(Hb	4:16;	Sl	91).

ORIENTAÇÃO	PARA	O	MINISTRADOR

Já	que	a	palestra	estimula	a	oração	como	estilo	de	vida,	

promova	um	gostoso	tempo	de	oração	com	o	grupo.
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Ministração	11ª	-	A	nova	vida	em	
Cristo	Jesus

(Gálatas	5:1,4,5,13,16-25,	Colossenses	3:5-10,	2	Cor	

5:17)	

"E	assim,	 se	alguém	está	 em	Cristo,	 é	 nova	 criatura:	 as	

coisas	antigas	já	passaram;	eis	que	tudo	se	fez	novo."	(2	Co.	

5:1	7)

1	-	Na	nova	vida	em	cristo	devo	eliminar	as	obras	da	

carne

Prostituição,	 impureza,	 lascıv́ia,	 idolatria,	 feitiçaria,	

inimizade,	 por�ia,	 emulações,	 iras,	 pelejas,	 dissensões,	

heresias,	 invejas,	 homicıd́ios,	 bebedices,	 glutonarias	 e	

coisas	semelhantes	(Ler	Gl.	5:19-21,	1	Ts.	4:4,	Cl.	3:8-10).

Obs.:	Falar	explıćita	e	detalhadamente	sobre	cada	obra	

da	carne.

a)	Nós	é	éramos	pecadores	que	carregávamos	o	fardo	do	

pecado	(Mt.	11-28-	30).

	 Alguém	 pode	 servir	 para	 ilustração	 de	 um	 novo	

c o n v e r t i d o 	 c a r r e g a n d o 	 u m 	 f a r d o .	

	Outra	pessoa	pode	fazer	a	 �igura	do	inimigo	trazendo	

mais	fardos	(1	Pe.	5:8).

b)	Quando	nos	encontramos	com	Jesus	Cristo,	Ele	nos	

liberta	(Jo.	8:36)

	Alguém,	coberto	com	um	lençol	branco,	como	se	fosse	o	

Espıŕito	Santo,	vem	e	tira	o	fardo	da	pessoa.

c)	 Quando	 temos	 uma	 experiência	 real	 com	 Jesus,	 o	
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Espıŕito	Santo	nos	mostra	os	nossos	pecados.

A	nova	criatura	não	pode	agradar	a	Deus	se	não	andar	em	

santidade	(Rm.	6:4,	8:8).	O	Espıŕito	Santo	começa	a	nos	

mostrar	 onde	 estamos	 errados	 ou	 a	 revelar	 pecados	

escondidos	(Jo.	16:7-8).	Como	Ele	fez	aqui	no	QualiCamp,	

Ele	continuará	fazendo	(Fl.	1:6).

	A	pessoa	que	representa	o	novo	convertido	deve	ter	em	

seu	bolso	pedaços	de	papéis	 recortados,	 onde	 estejam	

escritas,	em	cada	um,	as	obras	da	carne.

	 A	 pessoa	 que	 representa	 o	 Espı́rito	 Santo	 vai	

apresentando	 papéis	 (pecados)	 um	 a	 um,	 com	 a	

explicação	 do	 ministrador.	 O	 ministrador	 dirá	 que	 o	

Espıŕito	Santo	nos	revelará	cada	pecado,	passo	a	passo.	

Nesse	QualiCamp	o	Espıŕito	Santo	 revelará	os	pecados	

para	remover	toda	obra	da	carne.

	Na	área	espiritual:	idolatria	e	feitiçaria.

(A	pessoa	tira	do	bolso	uma	vela	e	um	cordão	do	bolso,	

e/ou	 outros	 objetos	 mı́sticos,	 então,	 descreve-se	 os	

pactos:	macumba,	despachos,	 banhos,	 nova	 era,	 gnose,	

yoga.	(1	Jo	3:8b)

	 Na	 área	 de	 relacionamento:	 inimizades,	 ciúmes	 (no	

namoro , 	 no 	 c a s amen to , 	 n a s 	 a t i t ude s ) , 	 i ra s	

(temperamento	 agressivo,	 estupidez,	 grosseria),	

dissensões	 (confusão	 por	 tudo),	 facções	 (brigas	

partidárias),	 inveja,	 vı́cios	 (álcool,	 fumo,	 drogas).	 (Fl.	

2:15).	(A	pessoa	tira	dos	bolsos	carta	amassada,	cigarro,	

retratos	rasgados,	etc.)

	 Na	 área	 sexual:	 prostituição,	 impureza,	 conversas	
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maliciosas,	 lascı́via	 (�ilmes	 pornográ�icos,	 desejos,	

sonhos	eróticos,	revistas).

(A	pessoa	 tira	dos	bolsos	uma	revista	mundana,	como	

fotonovela,	por	exemplo.)	(1	Jo.	3:8b).

	Se	não	resistirmos	e	dermos	brecha,	o	diabo	entra	(Tg.	

4:7).

	Se	nos	desviarmos	vêm	mais	7	demônios	(Lc.	11:24-26).

	Precisamos	vigiar	para	que	satanás	não	ache	legalidade	

para	agir	em	nós,	através	de	nós	e	contra	nós.	(1	Pe.	2:1-

2).

2	-	Na	nova	vida	em	cristo	eu	devo	ser	�iel	

Fiel	 ao	 cônjuge,	 nos	 negócios,	 no	 trabalho,	 �iel	 às	

autoridades	espirituais,	�iel	nos	dıźimos,	nas	ofertas,	etc.	

"Ora,	além	disso	o	que	se	requer	dos	despenseiros	é	que	

cada	um	deles	seja	achado	�iel."	(1	Co.	4:2).

Jesus	 há	 muito	 tempo	 preparou	 esse	 QualiCamp	 para	

você.

Entenda	 que	 você	 foi	 alcançado	 pela	 misericórdia	 de	

Deus	e,	por	isso,	não	vive	mais	no	passado:	agora	é	nova	

criatura.

ORIENTAÇÃO	PARA	O	MINISTRADOR

	Fomos	chamados	para	dar	frutos	de	multiplicação.

	 Precisamos	 guardar	 os	 ensinamentos	 aqui	 recebidos	

para	 poder	 derramar	 a	 vida	 de	 Deus	 sobre	 outras	

pessoas.	 Precisamos	 �irmar	 nosso	 compromisso	 com	

Deus.
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	Mencionar	cada	fruto	da	carne	e	rejeitá-los	(pedindo	que	

e l e s 	 r e p i t a m 	 a 	 o r a ç ã o 	 c o m 	 v o c ê ) .	

	Orar	pela	nova	vida	em	Cristo	Jesus.

	Ao	�inal,	mande-os	declarar	em	voz	alta:

EU	SOU	LIVRE!	(Cl	1:13-14)	.

EU	TENHO	UMA	NOVA	VIDA	EM	CRISTO!	(2	Co	5:17)	.
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Ministração	12ª	-	O	que	o	Senhor	nos	faz	
durante	o	QualiCamp

(João	4:1-42,	Tiago	1:21-22)

Nessa	 última	 ministração,	 podemos	 em	 retrospectiva	

fazer	 uma	 sinopse	 das	 coisas	 maravilhosas	 que	

aconteceram	 conosco,	 e	 dos	 frutos	 e	 resultados	 que	

modi�icarão	a	nossa	experiência	de	vida	por	toda	uma	

eternidade.	Foram	12	ministrações	que	obedeceram	a	

uma	lógica	formal,	impactante	em	seus	conteúdos,	com	

12	 passos	 crescentes	 e	 contı́nuos	 de	 abordagens	

entrelaçadas	 e	 interdependentes	 entre	 si,	 com	 a	

utilização	de	variáveis	intervenientes	que	nos	conduzem	

ao	ápice	de	uma	profunda	experiência	espiritual	que	nos	

conduz	a	uma	avaliação	das	nossas	condições	materiais	e	

espiritual,	requerendo	assim	uma	tomada	de	decisão.	E� 	

muito	comum	as	pessoas	se	expressarem	através	desse	

impacto	 declarando	 que	 é	 “Maravilhoso”,	 “é	 unção,	

poder,	fogo	e	glória”,	“é	Espetacular”,	e	acrescento	e	posso	

dizer	 que	 foi	 “sobrenatural”,	 numa	 experiência	 que	

jamais	esqueceremos.

No	primeiro	momento	fomos	conduzidos	a	um	campo	de	

Batalha	Espiritual,	em	que	a	sua	vida	é	exposta	com	as	

ameaças	destruidoras	de	Satanás	que	ao	 longo	de	sua	

história	 lhe	 impôs	 maldições,	 miséria	 e	 enormes	

prejuıźos	ao	longo	de	sua	jornada;
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Num	segundo	momento	apresentamos	as	estratégias	de	

luta	 para	 se	 deter	 Satanás,	 com	 as	 ferramentas	

adequadas	 que	 irão	 conter	 as	 investidas	 violentas	 do	

inimigo,	 que	 vem	 com	 a	 missão	 de	 roubar,	 matar	 e	

destruir	(João	10:10).

No	 terceiro	 ato	 apresentamos	 o	 único	 viés	 que	 nos	

direciona	à	libertação	e	à	conversão	para	a	anulação	das	

artimanhas	diabólicas,	indo	à	cruz,	num	referencial	ao	

sacrifıć io	vicário	do	Senhor	Jesus	como	nosso	Salvador,	

onde	se	vence	todos	os	nossos	inimigos	como	o	mundo,	o	

pecado,	o	Diabo,	a	morte	e	o	inferno.	A	cruz	se	apresenta	

como	a	fonte	de	nossa	con�issão,	perdão	e	reconciliação	

com	Deus;

Em	quarto	lugar,	direcionamos	o	QualiCampista	quanto	à	

necessidade	 de	 de�inir	 uma	 experiência	 pessoal	 e	

sobrenatural	 diretamente	 com	 o	 seu	 Criador,	 e	 nesse	

confronto	 	acontece	o	Peniel,	o	lugar	da	benção,	numa	

condição	 única	para	uma	nova	vida	espiritual,	onde	se	

depara	com	uma	luta	de	vida	ou	morte;

Em	quinto	lugar,	se	ministra	a	Cura	Interior,	em	que	a	

pessoa	 é	 ministrada	 numa	 análise	 diagnóstica	 por	

completa	e	profunda	do	seu	interior,	em	que	se	identi�ica	

e	 se	 pontua	 os	 traumas,	 as	 neuras,	 os	 recalques	

armazenados	arbitrariamente	no	inconsciente	e	que	lhe	

provocam	 uma	 sıńdrome	 dos	 transtornos	 emocionais,	
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com	a	identi�icação	e	a	cura	das	feridas	da	alma;

Após	 o	 diagnóstico	 realizado	 anteriormente,	 a	

ministração	alcança	o	seu	ápice	com	o	enfoque	sobre	a	

Libertação,	e	a	partir	desse	momento	o	Qualicampista	

se	 encontra	 num	 limiar	 de	 tomada	 de	 decisão,	 	 de	

romper	com	o	mundo	das	trevas,	com	as	forças	infernais	

da	 iniquidade	 que	 amarrou	 sua	 vida.	Nesse	momento	

acontece	 a	 mais	 genuı́na	 e	 completa	 conversão	

espiritual,	 recrudescendo	 a	 sua	 real	 e	 verdadeira	

identidade	 espiritual,	 com	 o	 começo	 de	 um	 novo	

nascimento.

No	 sétimo	 ato,	 quando	 ocorrer	 essa	 experiência	

sobrenatural	 e	 quebrantamento,	 ministramos	 o	

Batismo	 no	 Espírito	 Santo,	 em	 que	 os	 dons	 são	

manifestos,	e	a	pessoa	é	tomada	por	um	arrebatamento	

sobrenatural	 e	 extra-sensorial , 	 extremamente	

terapêutico	para	uma	transformação	completa	do	corpo,	

da	alma	e	do	espıŕito.

A� 	 partir	das	 cinco	 (5)	 últimas	ministrações,	 iniciamos	

uma	etapa	de	orientações	bıb́licas	e	doutrinárias	ao	novo	

convertido,	 com	 a	 �inalidade	 de	 se	 perpetuar	 a	

experiência	 magnı́�ica	 que	 recebeu	 no	 QualiCamp,	

ministramos	sobre	a	necessidade	de	se	 	“Restaurar	a		

Visão	 Espiritual”,	 quando	 então	 explicamos	 como	

ocorre	 o	 novo	 nascimento	 que	 muda	 por	 completo	 o	
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estilo	de	vida;	enfatizamos	como	devemos	nos	manter	

cheios	do	Espírito	Santo	para	vencermos	a	tentação;	e	

as	intempéries	da	vida;	ministramos	sobre		“A	Nova	Vida	

em	 Cristo	 Jesus”	 com	 embasamentos	 sobre	 nossas	

doutrinas,	 principalmente	 sobre	 os	 frutos	 do	 Espıŕito	

Santo,	 em	 que	 delineamos	 novos	 valores,	 novas	

concepções	 da	 ética	 e	 da	 moral;	 e	 sobre	 as	 nossas	

heranças	 através	 das	 promessas	 para	 quem	 esta	

aliançado	com	o	Senhor	Jesus.	Nessa	perspectiva	sobre	a	

nova	criatura,	o	qualicampista	recebe	uma	ministração	

importante	sobre	a	Oração	como	Estilo	de	Vida,	em	que	

explicamos	sobre	a	maneira	magnı�́ica	de	mantermos	a	

mais	perfeita	e	 intima	comunhão	com	Deus	através	da	

Oração,	e	�inalmente,	concluıḿos	com	a	12ª	Ministração	

sobre	O	que	o	Senhor	nos	faz	durante	o	QualiCamp,	

com	uma	sinopse	conclusiva	e	completa	das	maravilhas	e	

das	experiências	magnı�́icas	que	recebemos	durante	os	

dias	 desse	 Acampamento	 de	 Qualidade	 de	 Vida	

Espiritual,	e	de	seus	resultados	que	muda	a	nossa	vida	

por	completo.

A� 	partir	de	agora,	tudo	o	 	que	impede	o	meu	coração	de	

ter	 uma	 relação	 mais	 profunda	 com	 Deus	 deve	 ser	

removido.	Temos	que	receber	a	Palavra	de	Deus,	a	qual	é	

poderosa	para	mudar	nossas	vidas	(CI.	3:8-10).	A� s	vezes	

não	estamos	abertos	para	o	que	Deus	quer	nos	falar	-	há	

resistência.	Aqui	no	QualiCamp	 fomos	 	ministrados	na	

direção	do	Espıŕito	Santo	que	doravante	vai	aprimorar	o	
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nosso	caráter.

1	-	O	que	acontece	durante	o	QualiCamp?

Observação	para	o	Ministrador:	Ler	João	4-1-42	em	alto	e	

b o m 	 s o m .	

Aqui	vemos	uma	genuıńa	experiência	com	o	Senhor.	Um	

momento	 onde	 uma	mulher	 conversar	 com	 o	 Senhor	

Jesus,	onde	tem	uma	real	experiência:

	recebe	a	Palavra,

	abre	o	coração,

	é	liberta,

	torna-se	uma	grande	missionária.

1.1	-	Jesus	Cristo	mostra	nossos	pecados.

Jesus	mostrou	 à	mulher	samaritana	que	ela	teve	cinco	

"Maridos"	e	que	agora	estava	confusa.	Ele	mostrou	que	

todos	 os	 homens	 pelos	 quais	 ela	 tinha	 passado	 não	 a	

�izeram	 feliz,	 e	 que	 o	 que	 ela	 tinha	naquele	momento	

pertencia	 a	 outra.	 Esta	 era	 a	 ferida	 daquela	mulher,	 e	

também	a	tornava	infeliz.

1.2	 -	 Jesus	Cristo	restaura	a	vida	 familiar	 (citar	os	

versículos	17,18)

Quando	temos	uma	experiência	com	Jesus,	Ele	restaura	a	

área	familiar.	Ele	diz	que	vai	nos	abençoar	além	do	que	

pedimos	(Ef	3:20).

	Deus	criou	uma	Eva	para	cada	Adão	e	um	Adão	para	cada	

Eva.	O	cônjuge	(esposo	ou	esposa)	que	Deus	lhe	deu	é	
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único:	 ame-o,	 respeite-o,	 cubra-o	 de	 atenção,	 dê-lhe	

segurança.	Gênesis	2:18	mostra	que	Deus	fez	uma	mulher	

para	Adão,	não	duas.	Ela	seria	sua	auxiliadora.

Declare:	 Eu	 amo	minha	 (meu)	 esposa	 (esposo).	Nosso	

relacionamento	 será	 curado!	 Serei	 �iel	 ao	propósito	de	

Deus	para	minha	famıĺia!

1.3	-	Jesus	Cristo	restaura	a	vida	religiosa

Jesus	 Cristo	 mencionou	 o	 principal	 problema	 daquela	

mulher.	Quando	isso	aconteceu,	ela	reconheceu	que	Ele	

era	Profeta.	Ela	entendeu	que	Ele	era	o	Senhor	(v.	20).	

Depois	 de	 entender	 que	 Jesus	 Cristo	 era	 Profeta,	 ela	

começou	 um	 assunto	 na	 área	 religiosa:	 Como	 suprirei	

minha	outra	necessidade:	a	necessidade	de	adorar?	(ir	a	

Jerusalém).	 Jesus	 Cristo	 respondeu	 sua	 dúvida:	 os	

verdadeiros	 adoradores	 adoram	 em	 espı́rito	 e	 em	

verdade.	 Você	 pode	 adorá-lo	 em	 todo	 momento,	 em	

qualquer	 lugar	 e	 não	 só	 quando	 Ele	 suprir	 alguma	

necessidade	do	seu	coração	(2	Cor.	3:17).

1.4	-	Jesus	Cristo	se	dá	a	conhecer

"Sou	 Eu	 que	 falo	 contigo".	 A� s	 vezes	 os	 ministradores	

falam	de	forma	que	não	nos	agrada;	parece	até	que	estão	

apontando	nossos	erros.	Mas	é	que	a	Bıb́lia	é	a	Palavra	

viva	 de	 Deus,	 e	 Ele	 quer	 nos	mudar	 para	melhor	 (Hb	

4:12).

1.5	–	Yeshua	põem	em	ordem	todas	as	áreas	da	nossa	
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vida	(sentimental,	espiritual,	�inanceira,	etc.)

A	 mulher	 abriu	 o	 coração	 e	 recebeu	 a	 Palavra	 com	

mansidão,	recebeu	a	correção	com	alegria.	“E	deixando	

seu	 cântaro	 foi	 ao	 povo...”	 Aquela	 mulher	 era	 uma	

adúltera,	 não	 tinha	 respaldo	 nem	 credibilidade	 na	

sociedade,	 mas	 desejava	 a	 mudança.	 Ela	 teve	 uma	

Experiência	 com	 Jesus,	 e,	 então,	 largou	 o	 que	 era	 do	

passado	 e	 foi	 chamar	 os	 outros	 -	 com	 �irmeza,	

determinação	e	ousadia	(2	Cor.	5:17).

1.6	-	Jesus	Cristo	restaura	o	nosso	testemunho

Você	 testi�ica	 a	 outros	 que	 teve	 uma	Experiência	 com	

Jesus	quando	deixa	totalmente	o	seu	passado	(v.	29,30).	

Essa	 foi	 a	 Primeira	 coisa	 que	 a	 mulher	 samaritana	

resolveu	 fazer.	 Ela	 disse:	 "Vinde	 e	 vede	 o	 homem...	

poderia	 ser	 este	 o	 Cristo".	 Exponha	 a	 outros	 a	 sua	

experiência.	 A	 mulher	 não	 se	 omitiu,	 entendeu	 a	

Experiência	que	teve	e	declarou	que	Ele	era	o	Messias.	

Ela	pôde	dizer:	Essa	mudança	na	minha	vida	aconteceu	

porque	 eu	 encontrei	 o	 Cristo,	 que	 é	 Jesus.	 Se	 você	

testemunhar	muitos	crerão	em	Jesus.	Não	tenha	receio:	o	

sangue	de	Jesus	nos	limpa	e	puri�ica,	dando	uma	nova	

vida	(Jo	4:39).	A	mulher	foi	à	cidade	e	deu	muitos	frutos,	

levou	muitos	à	presença	de	Jesus.

2	 -	 No	 QualiCamp,	 nossos	 sonhos	 tomam	 novas	

dimensões

2.1	-	Jesus	restaura	nossos	sonhos
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Quando	Lázaro	morreu,	com	ele	morreram	seus	sonhos.	

Mas	Jesus	não	quer	que	seus	sonhos	morram.	Há	coisas	

que	 Deus	 quer	 que	morram	 em	 sua	 vida,	 mas	 não	 os	

sonhos	que	Ele	tem	para	você.	Jesus	quer	que	você	faça	

morrer	 sua	 natureza	 pecaminosa.	 Jesus	 disse:	 “Lázaro	

morreu...	 Eu	me	 alegro	 porque	 ele	morreu...”	 Jo	 11:14.	

Jesus	 permitiu	 que	 Lázaro	morresse,	 para	 demonstrar	

a o s 	 d i s c ı́ p u l o s 	 o 	 p o d e r 	 d a 	 f é 	 ( J o 	 1 1 : 2 5 ) .	

2.2	 -	 Os	 sonhos	 de	 Deus	 para	 nós	 precisam	 ser	

ressuscitados	

Podemos	 melhorar	 a	 nossa	 qualidade	 de	 vida	 se	

permitirmos	 que	 Jesus	 ressuscite	 nossos	 sonhos.	

Precisamos	 ter	 sonhos	 na	 área	 moral,	 na	 fı́sica	 e	 na	

espiritual.	Sabemos,	em	cada	área,	o	que	precisamos.

	Esta	unção	de	vida	e	ressurreição	precisa	vir	sobre	nós	

para	 que	 cheguemos	 à	 estatura	 de	 varão	 perfeito	 (Ef.	

4:13).	Sabemos	que	Jesus	Cristo	veio	para	transferir	da	

vida	dele	a	nós	(Rm	8:1	1).	Ele	traz	vida,	porque	é	o	autor	

da	vida.

	Deus	quer	que	nós	sonhemos,	pois	Ele	é	sonhador.	Mas	há	

um	 inimigo,	 um	 pesadelo	 (satanás),	 que	 vai	 trabalhar	

para	apagar	os	seus	sonhos.

	Você	tem	sonhos	para	sua	vida?	Muitos	dos	seus	sonhos	

foram	esquecidos,	engavetados?	Nossos	sonhos	morrem,	

porque	deixamos	entrar	o	que	não	devia	 e,	 então,	 não	

mais	podemos	sonhar.
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	 Quantos	 sonhos	 maravilhosos	 morreram	 porque	

� i c amos 	 c om 	 medo 	 d e 	 en f ren t a r 	 a 	 g u e r ra .	

A� s	 vezes	 somos	 covardes,	 tentamos	nos	 convencer	 de	

que	 a	 nossa	 desistência	 tem	 motivos	 justi�icáveis.	 As	

nossas	 justi�icativas	 estão	 sempre	 sendo	 rea�irmadas.	

Talvez	 convençamos	 a	 muita	 gente,	 mas	 não	 a	 nós	

mesmos.	 Deus	 odeia	 lamúrias	 (Queixas).	 Só	 seremos	

curados	se	assumirmos	nossas	di�iculdades.

2.3	–	Yeshua	nos	motivamos	a	sonhar

Muitos	dos	nossos	sonhos	estão	mortos,	mas	Jesus	diz:	

Eu	irei	despertá-los	(v.	12).

	Não	seja	como	os	espias	de	Jericó.	Eles	também	disseram	

“não”	 ao	 sonho	 de	 conquistar	 a	 terra	 prometida.	 Dos	

doze	espias	somente	dois	disseram	sim.

	Há	muralhas?	Vamos	derrubá-las.

	 Não	 seja	 como	 José,	 que	 contou	 seu	 sonho	 para	 os	

irmãos	 e	 estes	 quiseram	 matá-lo.	 Compartilhe	 seus	

sonhos	apenas	com	pessoas	que	sejam	um	com	você,	que	

caminhem	na	mesma	visão.

Atenção

Não	compartilhe	o	seu	sonho	com	quem	não	sonha	ou	

sonha	 menos	 do	 que	 você.	 Quem	 sonha	 com	 você	 se	

animará.	Não	permita	que	seu	sonho	seja	sepultado.	Este	

tipo	de	pessoa	incrédula,	não	apoia,	não	ajuda.	Procure	o	

gêmeo	do	seu	sonho.
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Importante

Jesus	estava	certo	que	Lázaro	haveria	de	ressuscitar.

Seu	sonho	já	havia	sido	conquistado.

Tudo	 o	 que	 acontece	 no	 mundo	 natural	 tem	 que	 ser	

conquistado	 primeiramente	 no	 mundo	 sobrenatural.	

Precisamos	 ressuscitar	 o	 prazer	 de	 viver.	 Posso	 ser	

melhor	 do	 que	 sou	 hoje.	 Posso	 resgatar	 a	 minha	

felicidade!	A	Bıb́lia	diz	que	o	coração	alegre	aformoseia	o	

rosto	(Pv.	15:13).	Deus	quer	ressuscitar	a	possibilidade	

de	sermos	felizes.

2.4	 -	 Identi�icando	 um	 inimigo	 do	 sonho	 -	 a	

incredulidade	

	A	condição	para	se	manter	no	Reino	é	nutrir	fé	(Hb.	11:6).	

Se	houver	incredulidade,	os	sonhos	serão	obstruıd́os.	Os	

traumas	matam	o	sonho	e	sepultam	a	visão.

	 A	 incredulidade	 traz	 desesperança	 e	 tristeza.	 Marta,	

Maria	e	os	discıṕ ulos	estavam	sem	esperança	e	tristes.	

Mas,	Jesus	Cristo	disse	-	"Se	creres	verás	a	glória	de	Deus."	

Marta	disse	"sim",	mas,	na	verdade,	não	creu	(Jo.	11:40).

2.5 	 - 	 Como	 responder 	 adequadamente 	 ao	

chamamento	 de	 Jesus	 para	 ressuscitar	 as	 causas	

mortas?	Tendo	fé	(Hb	10:23)

	As	causas	mortas,	diante	de	Jesus	Cristo,	recebem	vida	e	

ressurreição.	 Ainda	 que	 alguns	 estejam	 de	 luto,	 Jesus	
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Cristo	 possibilita	 a	 esperança	 de	 que	 Ele	 realizará	 o	

sonho.	"Aquele	que	crê	em	mim	ainda	que	esteja	morto	

viverá"	(Jo	11:25).

	No	dia	da	sua	dor,	Marta	 foi	ao	Encontro	de	 Jesus	(Jo	

11:20).	Marta	sempre	ofertava	coisas	boas	para	 Jesus;	

era	 uma	 excelente	 ofertante.	 Mas	 Jesus	 nunca	 se	

experienciou	 no	 coração	 de	 Marta,	 porque	 ela	 estava	

sempre	ocupada	(Lc	10:41).	Naquele	dia	certamente	ela	

mudou	por	completo.

3	-	Atitudes	que	você	pode	tomar	no	QualiCamp

	Entender	que	 foi	alcançado	pela	graça	e	misericórdia	

divinas,	então,	não	há	necessidade	de	se	sentir	inferior,	

ou	de	continuar	preso	ao	passado.

	Crer	que	Deus	não	o	lançará	fora,	não	o	rejeitará	jamais.

	 Vigiar,	 porque	 o	 diabo	 vai	 querer	 prender-lhe	 no	

passado.	 Você	 vai	 dizer:	 "Satanás,	 cala	 a	 boca!	 Eu	 sou	

nova	criatura!".

	Crer	que	Jesus	é	o	Cristo	ungido	de	Deus,	e	que	Ele	está	

disponıv́el	para	você.	(Jo	20:31).

	Receber	e	fazer	uso	do	poder	e	da	autoridade	do	nome	de	

Jesus.	Você	deve	agir	sempre	na	autoridade	e	poder	do	

nome	 de	 Jesus.	 Todas	 as	 vezes	 que	 Satanás	 vier,	

repreenda-o	no	nome	de	Jesus	Cristo.

	Decidir	multiplicar	sempre.	Fomos	chamados	por	Deus	

para	 darmos	 frutos	 de	 multiplicação.	 Estamos	 sendo	

adestrados	para	treinar	nossos	discıṕulos,	e	estes	para	

reproduzirem	frutos	de	multiplicação	com	qualidade.
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	Guardar	os	ensinamentos	recebidos,	re�letindo	tudo	o	

que	 está	 sendo	 ensinado,	 para	 o	 bem	 de	 outros.	 Já	

estamos	recebendo	o	sonho	de	Deus	para	nós.	Gn	28:10-

16	Deus	não	nos	deixará	até	que	tenha	cumprido	todo	

Seu	propósito	em	nós.	Ele	vai	 trabalhar	para	que	você	

consiga	 realizar	 seu	 sonho.	O	 sonho	de	Deus	para	 sua	

vida,	será	alcançado,	se	você	quiser.

4	-	CONCLUSÃO	

	 Jacó	 recebeu	 a	 palavra	 especı́�ica	 de	 Deus	 para	 ele	

através	 de	 um	 sonho.	 Ele	 estava	 num	 momento	 de	

deserto;	ele	saiu	da	cidade	como	você.	Na	consolidação	

Deus	já	lhe	deu	o	sonho	de	vir	a	um	QualiCamp	com	Ele.

	 Jacó	 lutou	 com	 um	 anjo	 (Gn	 32:22-23).	 Houve	 luta	

porque	Jacó	perseguia	seu	sonho.	Jacó	sabia	que	deveria	

ter	 mais	 uma	 Experiência	 com	 Deus,	 para	 testi�icar	

aquela	Experiência	do	passado.	Desse	Experiência,	Jacó	

saiu	marcado	(na	coxa).	O	Anjo	mudou	o	nome	de	Jacó	

para	 Israel.	 Deus	 veio,	 o	 abençoou	 e	 o	 seu	 sonho	 foi	

cumprido.

As	coisas	 só	mudam	para	melhor	na	nossa	história	de	

vida,	 se	 temos	 uma	 experiência	 com	 Yeshua,	 e	 as	

situações	 mortas	 são	 sepultadas	 e	 nova	 vida	 é	

ressuscitada.	Quando	corremos	para	viver	com	Jesus,	em	

sua	 ressurreição,	 Ele	 ressuscita	 os	 nossos	 sonhos.	 Na	

cruz	Ele	 conquistou	os	nossos	 sonhos.	Ele	modi�ica	as	

nossas	 vidas	 e	 nos	 faz	 viver	 de	 uma	maneira	 melhor.	
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Persiga	o	seu	sonho.	Permita	que	Deus	faça	e	complete	a	

sua	obra	em	você,	através	de	uma	genuıńa	Experiência	

em	sua	vida.

Ato	Profético

	 Orar,	 mencionando	 os	 pontos	 principais	 que	 foram	

explanados;

	Levar	os	QualiCampistas	a	um	genuıńo	arrependimento	

e	quebrantamento;

	Orar	ministrando	sobre	os	Qualicampistas;

	Não	esquecer	da	música	de	fundo.
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MINISTRAÇÃO	COMPLEMENTARES	

QUALICAMP,	PRÉ-QUALICAMP	E	PÓS-QUALICAMP
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RESTAURANDO	OS	VALORES	DA	FAMÍLIA

Introdução

Ao	analisar	o	comportamento	da	famıĺia	atual,	as	

perspectivas	 são	 as	 mais	 sombrias	 possı́veis.	 O	

desmoronamento	é	total;	nunca	se	houve	um	momento	

tão	 crıt́ico	 como	este	 na	História	 da	Humanidade;	 e	 a	

Igreja	não	tem	conseguido	manter-se	fora	da	in�luência	

que	os	demais	lares	exercem.	Filhos	que	não	obedecem	

aos	 pais;	 pais	 que	 não	 sabem	 expressar	 a	 imagem	de	

Deus;	esposas	roubando	a	posição	do	esposo,	e	por	aı	́

afora;	entretanto,	esta	não	é	a	vontade	do	Pai	Celestial	

que	 quer	 que	 a	 famıĺia	 cristã	 seja	 a	 imagem	 exata	 do	

futuro	 Reino	 de	 Deus,	 não	 é	 apenas	 uma	 escola	

preparatória,	mas	sim	uma	amostra	do	governo	divino.

1.	 FUNDAMENTAÇÃO	ESPIRITUAL

-	A	base	para	um	relacionamento	familiar	ajustado	e	feliz	

é	a	condição	espiritual	da	minha	vida;

- 	 Eu	 devo	 estar	 espiritualmente	 bem	 no	 meu	

relacionamento	com	Deus;	pois	se	assim	não	for,	eu	não	

terei	 paz,	 harmonia,	 comportamento	 e	 verdadeira	

alegria	 no	 meu	 coração.	 E,	 consequentemente,	 isto	

afetará	o	meu	relacionamento	com	os	outros;
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-	Além	de	estar	bem	com	Deus,	eu	devo	também	estar	

bem	comigo	mesmo.	Se	eu	não	conseguir	me	aceitar,	me	

perdoar,	me	valorizar,	 	ter	uma	atitude	 	positiva	comigo	

mesmo,	eu	nunca	terei	com	os	membros	da	minha	famıĺia	

(cônjuge	e	�ilhos);

-	 O	 grande	 mérito	 do	 Qualycamp	 é	 exatamente	 curar	

relacionamentos.	Ao	passarmos	pelo	tratamento	de	Deus	

e 	 termos	 a 	 comunhão	 restabelecida	 com	 Ele ,	

automaticamente	 eu	 terei	 o	 meu	 homem	 interior	

reconstruı́do.	 Aı́	 então,	 estarei	 em	 condições	 de	 ter	

relacionamentos	 saudáveis	 e	 ajustados	 com	 os	 meus	

familiares.

-	Vocês	sentirão	o	impacto	que	o	Qualycamp	terá	em	sua	

famıĺia.	

2.	 O	ESPOSO	(ministrado	só	aos	homens)	

2.1.	Ame	sua	esposa:

-	Lembre-se	que	o	amor	não	é	avaliado	pelo	que	se	sente,	

mas	sim	pelo	sacrifıć io	pessoal.	Ef	5.25;	Cl	3.19.

-	A	palavra	traduzida	em	Ef	5.25	 é	 ágape,	amor	que	se	

avalia	 pelo	 sacrifı́cio.	 A	 Autoridade	 de	 Cristo	 está	

fundamentada	no	sacrifıć io.	Fp	2.8,9.

2.2.	 Tenha	cuidado	da	vida	espiritual	dela:
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-	 Você	 é	 o	 sacerdote	 do	 lar.	 Coloque	 as	 necessidades	

espirituais	dela	em	primeiro	lugar.	O	esposo	deve	ser	um	

amparo	emocional	e	não	somente	�inanceiro.

-	Cuide	da	santi�icação	dela.	Isto	não	é	tarefa	do	pastor,	

pois	o	esposo	é	o	responsável	pelo	estado	espiritual	do	

lar.

-	Submeta-se	à	cruz	diante	dela.	Dê	o	exemplo	do	“matar	

o	ego”.

-	 Não	 a	 obrigue,	 mas	 a	 atraia	 a	 Cristo.	 Exemplo:	 No	

desenvolvimento,	 o	 esposo	 deve	 ser	 o	 primeiro	 a	 se	

humilhar	e	pedir	perdão.	Rm	5.8.

2.3.	 Exerça	a	autoridade	com	humildade.

-	Autoridade	não	é	um	direito,	é	uma	obrigação;

-	Respeite	a	esfera	de	ação	da	esposa;

-	Reconheça	seu	trabalho,	agradeça	(não	desvalorize);

-	Considere	sua	esposa	uma	dádiva	divina;

-	Não	seja	áspero	(um	dos	piores	defeitos	do	lıd́er);

-	Não	a	censure	na	presença	dos	�ilhos	e	dos	estranhos,	

pois	isto	diminui	a	você	mesmo;

-	 Cônscio	 da	 sua	 autoridade,	 Jesus	 lavou	 os	 pés	 dos	

discı́pulos	 (Jo	 13.3-5).	 Jesus	 demonstra	 autoridade	

através	 da	 humildade	 e	 do	 serviço	 (Fp	 2.8,9).	 Quem	
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quiser	exercer	autoridade	deve	ser	servo	e	estar	disposto	

a	morrer	em	favor	daqueles	por	quem	é	responsável.
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3.	 A	ESPOSA	(ministrando	só	as	mulheres)

3.1.	Elo	de	união	entre	esposo	e	os	�ilhos.

3.2.	Submissão:	Primeiro	passo.	Ef.	5.22,24.

-	Esta	Idéia	produz	revolta	em	muitas	mulheres	que	tem	

submissão	como	ser	um	capacho	inerte	e	sem	valor;

-	Submissão	é:	“render	obediência	inteligente	a	quem	e	

investido	de	poder”.

-	Submissão	serve	para	proteção	da	mulher	e	harmonia	

no	lar;

-	 Satanás	 tenta	 nos	 levar	 a	 crer	 que	 é	 degradante	 a	

posição	de	submissão;

Nos	 fala	 que	 é	 uma	 jactância	 do	 ego	 masculino	 e	

resquı́cio	 de	 uma	 cultura	 pré-histórica,	 e	 que	 esta	

geração	já	superou;

-	 Submeter-se	 não	 é	 permanecer	 em	 silencio,	 mais	 é	

colocarmo-nos	á	disposição.	O	vice-presidente	de	uma	

companhia	não	é	uma	�igura	decorativa,	ele	é	o	auxiliar	

direto	 e	mais	 importante,	 devendo	 ser	 consultado	 em	

todas	as	decisões.	A	famıĺia	é	como	se	fosse	uma	pequena	

empresa,	onde	todos	trabalham	em	prol	de	uma	objetivo	

comum,	 e	 onde	 todos	 tem	 o	 seu	 papel	 e	 funções	

de�inidas;

-	Atenção:	Há	diferença	entre	submissão	e	subserviência	

(servilismo	tolo);

-	A	submissão	deve	ser	no	Senhor	(Cl.3.18);

-	Exemplo	de	submissão:	A	Igreja	à	Cristo.	
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3.3.	Rebelião

-	A	percepção	e	o	interesse	espiritual	da	mulher	é	

superior	aos	dos	homens.	E� 	ai	que	ela	corre	o	perigo	de	

querer	ser	lıd́ er	espiritual;

-	Evite	um	conceito	mesquinho	do	esposo	e	um	alto	

conceito	próprio;

-	Creia	na	promessa	de	1	Pe	3.1	(luz	e	obras	o	esposo	

logo	descobrirá	que	a	felicidade	é	devido	a	cristo).

4.	RELACIONAMENTO	ESPOSO	E	ESPOSA

4.1.	Feche	os	olhos:

-	Terão	longo	tempo	de	convıv́io	(as	fraquezas	

aparecerão	sem	que	as	procure	ver).	Ele	é	companheiro,	

não	é	aprendiz.

4.2.	Aprenda	a	se	adaptar:

-	 Apesar	 das	 semelhanças,	 sempre	 haverá	 diferenças	

(gosto,	opiniões,	ponto	de	vista,	antipatias,	etc.);

-	Ande	a	metade	do	caminho.	Ou	então	ande	o	caminho	

todo;

-	 Ao	 adaptar-se,	 o	 cônjuge	 devera	 descobrir	 as	

preferências	 e	 o	 que	 incomoda	 o	 outro,	 e	 aprender	 a	

negar-se	a	si	mesmo.

4.3.	Mostre	apreciação	e	sensibilidade:
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-	 Observe	 os	 pontos	 fortes	 do	 outro.	 Não	 adule	 nem	

lisonjeie,	mais	elogie	e	reconheça	as	virtudes	e	a	beleza	

do	outro;

-	 Demonstre	 a	 sua	 apreciação.	 Diga	 que	 casou	 com	 a	

pessoa	certa.

4.4.	Seja	cortês:

-	Não	se	deixe	levar	pela	familiaridade.	Não	tenha	tudo	

como	“coisas	pequenas”	exemplo:	cortesia	 é	 como	um	

óleo;

-	Em	palavras:	“obrigado”,	“desculpe”,	“posso”.

-	No	vestir:	evite	os	descuidos	pela	familiaridade.

-	 Nas	 maneiras:	 não	 jogue	 as	 coisas,	 haverá	 menos	

barulho	e	mais	tranquilidade.

-	Na	voz:	use	o	tom	correto,	seja	amável	e	nada	de	voz	

dura,	áspera,	com	orgulho,	martıŕio.

4.5.	Não	seja	egoísta:

-	Viva	como	casado	e	não	como	solteiro.	1	Cor	7.32-34.	

Coloque-se	no	lugar	do	outro.

-	 Sacri�ique	 seus	 gostos.	Há	 esposos	 e	 esposas	 que	 se	

julgam	o	centro	do	universo	e	tudo	girando	em	torno	de	

si.

4.6.	 Conceda	 liberdade,	 privacidade	 e	 bens	
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particulares:

-	Não	seja	um	carcereiro	(amamos	todos,	menos	aqueles	

que	nos	fazem	prisioneiros).

-	 Tem	 esposos	 e	 esposas	 que	 agem	 como	 guardas	 de	

presıd́io.

-	Deus	nos	da	 liberdade	 (não	 existe	 cerca	 em	volta	do	

portão	do	inferno,	ele	nos	viola	o	livre-arbıt́rio).

-	Não	podemos	decidir	(escolher)	pelo	nosso	conjugue.

-	Cada	um	deve	ter	seu	próprio	tempo,	dinheiro	e	coisas.	

Conceda	independência	�inanceira.

-	Respeite	o	direito	a	privacidade.

4.7.	Aprenda	a	resolver	problemas:

-	 Evite	 o	 acumulo,	 pois	 senão	 haverá	 explosão,	

ocasionada	 às	 vezes	 por	 algo	 insigni�icante.	 A	 faıśca	 é	

pequena,	mas	o	depósito	é	grande.	Problemas	pequenos	

resolvidos	 injustamente	 aparecerão	 à	 tona	 novamente	

como	um	grande	problema.

-	Aconselhem-se	mutuamente;	discuta	os	pontos	de	vista	

mutuamente,	seja	objetivo.	Os	dois	precisam	falar,	os	dois	

precisam	ser	ouvidos.

-	O	papel	da	comunicação	é	fundamental.	Sem	ela	não	se	

descobre	o	problema	e	nem	se	chega	a	soluções.

-	Procure	a	solução	através	as	oração.

4.8.	Confesse	e	perdoe:
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-	 Esconder,	 apenas	 arrepender-se,	 passar	 por	 cima	 e	

tomar	 decisão	 de	 não	 cometer	 de	 novo	 não	 basta.	 E� 	

preciso	confessar	a	culpa	ao	ofendido.

-	Mas	quando	a	 culpa	 é	do	companheiro?	Perdoe,	não	

investigue	1	Co	13.5.

-	Quando	“eu	confesso”,	estou	admitindo	os	meus	erros.	

Quando	“eu	perdoo”,	estou	dizendo	que	os	erros	do	outro	

não	 vão	 afetar	 nossa	 relação.	 Perdoar	 tem	 como	

consequência	o	esquecimento,	Hb	10.17.

4.9.	Finanças

-	Controle	no	uso	do	dinheiro	é	um	dos	fatores	que	mais	

contribui	para	brigas,	frustrações	e	preocupações	no	lar.	

Torna-se	um	verdadeiro	campo	de	batalha;

-	 Dinheiro	 pode	 ser	 encarado	 de	 modo	 diferente	 de	

pessoas	para	pessoas.	Um	dos	cônjuges	pode	ser	mais	

liberal	e	o	outro	mais	precavido,	seguro;

-	 As	 pessoas	 são	 diferentes	 também	 nas	 prioridades.	

Questão:	 “Como	 aplicar	 os	 nossos	 recursos?”	 (roupa?	

Viagem?	Melhor	alimentação?	Carro?	Melhoria	da	casa?	

Poupança?	Mobıĺia?	e	 itens	para	casa?	Estudo?	Dar	de	

oferta?	Ajudar	familiares?	Compra	de	livros?	etc);

-	 Geralmente	 as	 brigas	 sobre	 dinheiro	 revelam	 a	

existência	e	problemas	mais	profundos;

-	A	pessoa	que	vai	casar	deve	saber	que	todo	casal	tem	

algumas	 frustrações	 e	 di�iculdades	na	 área	 �inanceira.	
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Mas	 estas	 tensões	 provocadas	 por	 �inanças	 podem	

diminuir	 sensivelmente	 se	 conversar	 aberta	 e	

francamente	sobre	o	assunto,	estabelecendo	prioridades	

e	a	forma	adequada	de	controlar	o	dinheiro	no	lar;

-	 Muitos	 casais	 passam	 por	 um	 perı́odo	 de	 mau	

gerenciamento	 os	 recursos.	 Gastam	 mais	 do	 que	

recebem.	Deve-se	 reconhecer	 que	há	momentos	 que	 o	

paı́s,	 estado	 ou	 municı́pio	 atravessa	 momentos	 de	

di�iculdades	 e	 instabilidades	 �inanceiras.	 Contudo,	

devemos	reconhecer	também	de	que	há	no	ser	humano	

uma	tendência	de	não	se	contentar	com	aquilo	que	tem.

4.10.	Comunicação:

-	Chacrinha	já	dizia	com	muita	propriedade.	“quem	não	se	

comunica,	 se	 trumbica”.	 Indiscutivelmente,	 uma	 das	

chaves	para	o	casamento	harmonioso	é	a	comunicação.	

Contudo,	este	processo	deve	ser	 feito	com	sabedoria	e	

tato,	 pois	 os	 con�litos	 aumentarão	 se	 ferirmos	 nosso	

cônjuge	com	nossas	palavras.	1	Pe	3:10	diz:	“Quem	quer	

amar	a	vida	e	ver	dias	felizes,	refreie	a	sua	lıńgua	do	mal	e	

evite	que	os	seus	lábios	falem	dolosamente”;	

-	Seja	uma	boa	ouvinte	e	não	responda	até	que	a	outra	

pessoa	termine	o	que	deseja	falar.	Pv	18.13;	Tg	1.19;

-	Seja	tardio	para	falar.	Pense	antes	de	responder.	Fale	de	

tal	maneira	 que	 as	 outras	 pessoas	 possam	 entender	 e	
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aceitar	o	que	você	fala.	Pv	15.23,	28;	21.23;	29.20;

-	Sempre	fale	a	verdade	em	amor.	Não	exagere	no	que	

fala.	 Em	 amor	 quer	 dizer	 que	 quando	 terminar	 a	

conversa	o	relacionamento	deve	ser	muito	melhor	que	

antes.	Muitas	vezes	o	que	alguém	fala	machuca	o	outro,	e	

o	relacionamento	piora;

-	Não	empregue	o	“tratamento	de	silêncio”	(gelo)	para	

evitar	con�lito.	A� s	vezes	se	usa	esta	tática	para	controlar,	

frustrar	 ou	 manipular	 o	 cônjuge.	 Queremos	 que	 ele	

chegue	a	dizer	que	é	culpado.	O	“gelo”	é	demonıáco;

-	Evite	entrar	em	discussões	desagradáveis.	E� 	possıv́el	

não	concordar	sem	entrar	em	briga.	Leia	Pv.	17.14;	20.3;	

Rm	13.13;	Ef	4.31.	“Argumento”	quer	dizer	tentar	puxar	o	

outro	para	aceitar	seu	ponto	de	vista.	“Discussão“	é	briga	

verbal 	 com	 emoções 	 envolvidas . 	 Resulta 	 em	

aborrecimento	e	relacionamento	cortado;

-	Não	responda	com	ira,	mas	com	voz	mansa	e	bondosa.	

Pv.	14.29;	15.1;	25.15;	29.11;	Ef.	4.26;

-	Quando	você	estiver	errado,	confesse	o	seu	erro	e	peça	

perdão.

-	Perdoe,	quando	lhe	for	pedido	perdão.
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-	 Não	 critique	 ou	 despreze	 a	 outra	 pessoa,	 mas	 sim	

encoraje,	edi�ique	e	restaure	a	amizade	perdida.

-	Se	o	seu	cônjuge	lhe	�izer	um	ataque,	ou	o	critique,	ou	o	

culpe	de	alguma	coisa,	não	responda	da	mesma	maneira.

-	Respeite	o	direito	do	seu	cônjuge	de	ter	ideias	diferentes	

das	suas.
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4.11.	Con�iança

-	Casamento	deve	ser	fundamentado	na	con�iança	mútua	

dos	 cônjuges.	 A	 con�iança	 afasta	 o	 ciúme,	 e	 dá	 mais	

tranquilidade	ao	relacionamento.

-	 A	 con�iança	 é	 fruto	 direto	 daquilo	 que	 eu	 sei	 que	

represento	para	o	meu	cônjuge.	Se	consigo	perceber	que	

sou	o	centro	da	sua	vida,	de	que	sou	amado,	sou	único	e	

exclusivo,	de	que	sou	alguém	especial	e	dono	total	do	seu	

coração,	então	não	preocupo	com	mais	nada,	e	não	há	

espaço	para	descon�iança.

4.12.	Relacionamento	total:

-	 No	 casamento,	 o	 relacionamento	 deve	 ser	 total	 em	

todos	os	aspectos.	As	palavras	gregas	que	são	traduzidas	

por 	 amor, 	 ap resen tam 	 e s t a 	 to t a l i dade , 	 e 	 o	

relacionamento	que	não	apresenta	esta	multiformidade	

é	mutilado	e	incompleto.

· Ágape:	Amor	altruıśta,	sacri�ical;

· Fileo:	Amor	�ilial,	de	parentesco;

· Storge:	Amizade,	companheirismo;

· Eros:	Relacionamento	sexual.

5.	O	ATO	CONJUGAL
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5.1.	O	que	o	sexo	signi�ica	para	o	homem	(ministrado	

às	mulheres)

Satisfaz	seu	instinto	sexual

-	Seu	impulso	sexual	é	mais	forte,	fazendo	com	que	seja	

t a xado 	 a t é 	 d e 	 a n ima l 	 ( p rodu z 	 m i l h õ e s 	 d e	

espermatozoides	dia);

-	Este	instinto	in�luencia	sua	personalidade,	trabalho,	e	

quase	todos	os	outros	aspectos	de	sua	vida.

Satisfaz	seu	senso	de	masculinidade

-	 Homem	 possui	 um	 ego	 forte	 (necessita	 sentir-se	

homem	aos	próprios	olhos,	é	vital);

-	Homem	sexualmente	frustrado	tem	fraca	imagem	de	si	

mesmo;

-	Fracasso	no	leito	signi�ica	“o	fracasso	total”;

-	Tim	Lahayer:	“Utilize	o	sexo	para	levantar	a	moral	de	

seu	esposo”.

Aumenta	seu	amor	pela	esposa

-	Sexo	é	fruto	espiritual	de	uma	união;

-	Sexo	é	a	expressão	máxima	do	amor;

-	Sexo	não	é	“parte	necessária	do	casamento”	ou	“dever	

de	esposa”.	(o	sexo	é	dar	e	receber	amor)
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Reduz	as	tensões	no	lar

-	 Quando	 a	 relação	 sexual	 não	 está	 boa,	 todo	 o	 resto	

também	não	está;

-	E� 	claro	que	não	resolve	grandes	problemas,	nem	altas	

contas;

-	Mas	é	como	um	lubri�icante	nas	engrenagens.

Observação:	O	impulso	sexual	e	a	mente

-	Impulso	sexual	no	homem	é	tão	grande	que	parece	ser	o	

pensamento	 predominante	 em	 sua	 mente.	 95%	 das	

conversas	 entre	 rapazes	 no	 exército	 ou	 em	 qualquer	

outro	 alojamento	 masculino	 giram	 em	 torno	 do	 sexo.	

Muitas	 mulheres	 não	 compreendem	 estes	 problemas	

masculinos	 e	 não	 tomam	 cuidado	 no	 trajar.	 Não	 se	 vê	

homens	nus	como	se	vê	mulheres,	pois	as	mulheres	não	

sofrem	de	lascıv́ia	visual.	Por	isto	Jesus	recomendou	Mt	

5.18.

5.2.	 O	 QUE	 SEXO	 SIGNIFICA	 PARA	 A	 MULHER	

(Ministrado	aos	homens)

Satisfaz	seu	senso	de	feminilidade

-	Que	se	não	for	satisfeito	gerará	insegurança;	

-	Tendência	 feminina;	ser	mãe	ou	dona	de	casa,	se	não	

alcançar	este	objetivo	será	frustrada.
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Assegura-lhe	do	amor	do	esposo

-	Humano	tem	uma	necessidade:	“ser	amado”;		

-	Tipos	de	amor	que	a	mulher	necessita:

		

Amor	Companheirismo

A	 mulher 	 contempla 	 o 	 casamento 	 como	 um	

companheirismo	perpetuo,	por	isto	necessita	de	atenção	

(menos	televisão);

E� 	difıćil	para	uma	mulher	dar	amor	 fıśico	a	quem	não	

retribui	o	companheirismo	que	ela	possui.

Ex.:	 Pequenos	 gestos	 são	 gravetos	 que	 você	 está	

juntando 	 para 	 uma 	 grande 	 fogue ira . 	 O 	 bom	

relacionamento	deve	começar	de	manhã	e	durar	o	dia	

todo.

Há	um	ditado	que	diz	que	o	homem	é	como	um	fogão	a	

gás	e	a	mulher	é	como	um	fogão	à	lenha.	Em	certo	sentido	

isto	é	correto,	pois	a	mulher	demora	mais	tempo	para	ser	

estimulada,	enquanto	o	homem	é	mais	rápido.

Amor	Compassivo

Quem	 levanta	 2	 horas	 da	 madrugada	 quando	 o	 bebê	

chora?	E� 	a	mulher.	Ela	faz	isto	não	por	ser	mãe,	mas	por	

ser	 mulher.	 Tem	 inclinação	 natural	 para	 cuidar	 dos	
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doentes,	etc.

Assim	 como	 ela	 demonstra,	 ela	 também	 necessita	

receber.

Amor	romântico

Na	mulher	existe	a	imagem	do	prıńcipe	encantado,	por	

isto	 ela	 precisa	 de	 gestos	 românticos,	 �lores,	 música,	

presentinhos	 inesperados	 (coisas	que	para	você	 é	 sem	

valor)

Importante:	Nunca	pare	de	namorar	sua	esposa

Amor	carinhoso

Tem	sede	de	agradecimentos	e	apreciações;

A	 mulher	 é	 despertada	 por	 pequenas	 expressões	 de	

carinho;

Satisfaz	seu	instinto	sexual

-	Que	não	é	tão	forte	quanto	ao	do	homem,	mas	que	existe.

Proporciona	relaxamento	para	o	sistema	nervoso	

-	 A	 frigidez	 (Demora	 em	 sentir	 prazer	 sexual)	

invariavelmente	produz	nervosismo.
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5.3.	A	relação	sexual	(ministrado	só	aos	homens)

Aprenda	tudo	que	puder

-	Os	fatores	que	os	levam	à	satisfação	sexual	não	são	os	

mesmos	da	esposa.

Pratique	o	autocontrole

-	A	carência	sexual	do	esposo	é	satisfeita	em	segundos,	o	

que	não	acontece	com	a	esposa;

-	As	mulheres	frigidas	(Demora	em	sentir	prazer	sexual),	

na	maioria	das	vezes,	são	por	culpa	do	esposo.

-	 Retarde	 a	 ejaculação,	 pois	 ela	 precisa	 de	 10	 a	 15	

minutos,	fora	o	perıódo	de	preparação;	(apesar	de	que	

quando	 termina	 o	 ciclo	menstrual,	 ela	 pode	 tornar-se	

passional,	e	o	orgasmo	pode	ser	alcançado	em	questão	

de	minutos;	mas	isto	não	é	tão	comum).

Concentre-se	em	satisfazer	a	esposa

-	 Não	 se	 deixe	 levar	 pelo	 falso	 conceito	 de	 “macho”,	

“homem”;

-	Não	apresse	o	ato	porque	seu	instinto	pede;

Lembre-se	do	que	é	que	excita	a	mulher

-	Homem:	mulher	de	camisola	é	su�iciente	(vista);
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-	Mulher:	palavras	carinhosas,	voz	e	ternas	caricias.

Respeite	seu	senso	de	pudor

-	 As	 mulheres	 são	 mais	 recatadas	 do	 que	 o	 homem.	

Geralmente	não	 gostam	de	palavras	 de	 baixo	 calão	 na	

hora	do	relacionamento,	mas	de	palavras	românticas.

Cuidados	com	os	maus	odores

Converse	abertamente:

-	E� 	a	melhor	forma	de	educação	sexual	que	existe.	(pois	só	

você	sabe	o	que	está	de	errado	no	seu	cônjuge).

Ame	a	esposa	como	pessoa:

-	Ninguém	gosta	de	ser	tratado	como	um	“objeto”.

-	Maior	número	de	queixas	em	“aconselhamento”

5.4.	 A	 RELAÇÃO	 SEXUAL	 (MINISTRADO	 SÓ	 ÀS	

MULHERES)

Mantenha	uma	atitude	mental	positiva:	Pv.	23.7

-	O	que	pensa	do	sexo.	Não	deve	achar	que	é	“impuro”	ou	

um	“mal”	ou	“um	prazer	do	homem”;

-	O	que	pensa	de	si	mesma	(auto	rejeição);

-	O	que	pensa	do	esposo;

-	Lembre-se	que	a	atitude	mental	é	a	mais	poderosa	arma	
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no	combate	aos	problemas	sexuais;

-	 Amor	 cresce	 ou	 morre	 em	 decorrência	 da	 atitude	

mental.	Fp	4.8

Relaxe	

-	Para	que	as	funções	normais	operem	melhor	e	consiga	

atingir	o	orgasmo.

Supere	sua	inibição	

-	O	esposo	é	exceção	para	a	regra	do	pudor.

Lembre-se	que	os	homens	são	estimulados	pela	vista

-	Portanto,	“lavar,	arrumar	e	pintar”,	deve	ser	um	lema	

antes	da	chegada	do	esposo.

Você	é	o	elemento	reagente

-	Reaja	ao	ataque,	não	seja	passiva.	I	Cor	7.3

Observe	a	higiene	feminina	diariamente	

Não	 seja	 “implicante”, 	 não	 critique	 nem	 o	

ridicularize	conversem	livremente	entre	si:
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-	Não	pense	que	o	esposo	“sabe	tudo”,	isto	é	raro.	Se	não	

falar	 o	 que	 lhe	 agrada,	 ele	 nunca	 saberá.	 Ele	 não	 lê	

pensamento

5.5	A	INCAPACIDADE	ORGÁSMICA	(MINISTRADO	SÓ	

PARA	MULHERES)

Ignorância:

-	Ressentimento	e	vingança.	Ef	4.31,32;

-	Consciência	de	culpa.

Passividade:

-	Seja	mais	ativa

O	ato	amoroso	requer	mais	tempo

-	Homens	rápidos	deixam	a	mulher	insatisfeita;

-	 20%	 dos	 homens	 atuais	 sofrem	 de	 ejaculação	

prematura:

		-	Cansaço.	Então	aproveite	as	oportunidades;

		-	Enfermidades;

	 	 -	 Excesso	 de	 peso.	 Pode	 ocasionar	 uma	 autoimagem	

negativa;

-	Entrega	pessoal	e	total:

		-	Uma	mulher	de	vontade	forte	destrói	o	impulso	sexual	e	

reage	contra	a	necessidade	de	entrega.
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-	Músculos	vaginais	fracos:

-	65%	das	mulheres	não	atingem	o	orgasmo	devido	a	este	

problema.	A	solução	é	os	“exercıćios	de	Kegel”.

Exercícios	de	Kegel:

-	Consiste,	na	maneira	mais	rude,	em	interromper	o	�luxo	

urinário	 (mas	 os	 músculos	 externos	 também	

interrompem	a	urina).	Então,	para	conseguir	um	melhor	

desenvolvimento,	 separe	 bem	 as	 pernas,	 os	 joelhos	

afastados	ao	máximo.	Nessa	posição,	depois	de	iniciado	o	

processo	de	urinar,	faz-se	um	esforço	para	interrompê-

lo.

Inicialmente	10	contrações	6	vezes	ao	dia

Finalmente	60	contrações	6	vezes	ao	dia

Mudanças	a	partir	da	2ª.	Ou	3ª.	Semana.

Tempo	mıńimo:	mais	de	dois	meses.
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5.6.	 O	 HOMEM	 IMPOTENTE	 (MINISTRADO	 SÓ	 AOS	

HOMENS)

-	Por	que	alguns	homens	se	tornam	impotentes?

· Crise	de	impotência,	primeiro	passo,	à	impotência	

total;

· Pênis	�lácido	não	pode	ser	atribuıd́o	à	única	causa;

· E� 	impossıv́el	a	ejaculação	sem	a	ereção;

· Se	pensar	que	é	impotente,	se	sentirá	impotente;

· Ideia	e	impotência	+	sentimento	de	impotência	=	

impotência

-	Quais	as	causas	da	Impotência	masculina?	

· Os	fatores	são	vários:

1.	 Perda	de	energia	vital:	Isto	é	regra	geral,	mas	

não	quer	dizer	que	está	sexualmente	acabado.

2.	 Raiva,	amargura,	ressentimento.	Mt	6.14.

3.	 Medo:

-	O	ego	masculino	está	vinculado	ao	impulso	sexual;

-	Este	sentimento	se	esconde	no	subconsciente;

-	O	homem	é	assediado	por	cinco	temores	relativos	ao	

sexo:
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	 	 a)	 Temor	 de	 rejeição:	 Uma	 recusa	 pode	 ser	

interpretada	como	ideia	de	não	ser	atraente	para	a	

esposa;

		b)	Temor	de	ser	comparado	aos	outros	homens;

	 	c)	Temor	de	não	ser	capaz	de	satisfazer	a	esposa:	

Pode	 causar	 uma	 frustração	 (inconsciente),	 pois	

atinge	sua	masculinidade;

	 	 d)	Temor	 de	 perder	 a	 ereção:	 Um	 pênis	 �lácido	 é	

humilhante;

		e)	Temor	de	não	conseguir	ejacular.

4.	 Ridículo:	 Pênis	 pequeno,	 etc.,	 um	 comentário	

maldoso	da	esposa	é	um	assassinato;

5.	 S e n t im e n t o 	 d e 	 c u l p a : 	 Am o r 	 l i v r e ,	

promiscuidade.	Gl	6.7;

6.	 Querer	 algo	 fora	 das	 possibilidades:	 Aos	 50	

anos	não	é	possıv́el	manter	o	ritmo	dos	20.

7.	 Obesidade:

-	A	gordura	acumulada	no	ventre	desestimula	o	senso	

de	autocon�iança;

-	Passa	a	ter	vergonha	em	despir-se	perante	a	esposa,	

pensa	que	ela	o	acha	repulsivo.
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8.	 Pouco	preparo	fıśico:	Faça	ginástica,	Cooper,	etc.

9.	 Cigarros:	

-	Monóxido	de	carbono	reduz	o	oxigênio	do	sangue	e	

prejudica	a	produção	hormonal;

-	A	nicotina	constringe	os	vasos	sanguıńeos,	de	cuja	

dilatação	depende	o	mecanismo	do	excitamento	sexual	

e	da	ereção.

10.	 Tensão	mental:	O	cérebro	só	se	concentra	em	um	

pensamento.

11.	 Depressão:

12.	 Drogas	e	álcool:

-	Excessos	de	tranquilizantes,	controladores	de	apetite,	

etc;

-	Maconha,	heroıńa,	bolas,	etc;

-	O	problema	fıśico	passa	a	ser	mental;

-	Quimicamente	o	álcool	é	sedativo,	nunca	estimulante	

(pode	intensi�icar	o	desejo,	mas	diminui	a	habilidade	

em	manter	a	ereção);

-	Medicamentos	que	produzem	efeito	colateral	

(hipertensão).

13.	 	Masturbação:	consciência	de	culpa.
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14.	 Vagina	relaxada:	Di�iculta	a	ejaculação,	se	

acontecer	em	certo	perıódo	da	vida	afetará	a	

mente.

15.	 Esposa	Passiva:

-	A	passividade	conduz	ao	enfado,	e	este	à	impotência;

-	Os	homens	são	os	“atacantes”,	mas	sonham	com	uma	

esposa	agressiva	sexualmente.

16.	 Implicância:	Mulheres	perfeccionistas	tem	a	

tendência	de	criticar.

	

17.	 Dominação	 feminina:	 Ocorrendo	 geralmente	

com	os	coléricos.

-	A	cura	para	a	impotência:

· A	solução	para	o	sentimento	de	culpa,	o	medo,	a	

raiva,	a	depressão,	espıŕito	de	amargura,	

ressentimento.	A	solução	é	I	Jo	1.9.

· Pense	positivamente	na	cura	(em	quase	todos	os	

casos	há	cura,	se	houver	uma	modi�icação	na	atitude	

mental).
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-	O	que	a	esposa	pode	fazer	para	ajudar?

· Encare	o	problema	como	um	desa�io	(não	faça	e	

não	diga	nada	que	possa	agravar	a	situação,	piadas,	

brincadeiras,	etc.);

· Tornar-se	sexualmente	mais	agressiva;

· Aperfeiçoar-se	nos	exercıćios	vaginais.

-	Medidas	a	serem	adotadas	pelo	homem:

· Ore	acerca	do	problema;

· Converse	com	o	médico	e	siga	as	instruções;

· Converse	abertamente	com	a	esposa;

· Leia	tudo	de	bom	que	encontrar	(cuidado	com	a	

ideologia	humanista).

· Faça	um	pouco	de	educação	fıśica;

· Se	necessário,	reduza	o	peso;

· Evite	relações	quando	estiver	cansado;

· Não	realize	o	ato	apressadamente;

· Não	desista,	espere	o	sucesso.

6.	QUESTÕES:

-	O	que	pode	e	o	que	não	pode	fazer	na	relação	sexual?

-	Posições	variadas?

-	Pode-se	realizar	o	ato	sexual	na	menstruação?

-	Etc.,	etc.,	etc.
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Regra	Básica:	Na	intimidade	do	quarto	de	um	casal,	a	lei	

que	 impera	 é 	 a 	 do	 consentimento	 mútuo, 	 da	

autoconsciência,	da	satisfação	do	cônjuge,	do	conforto,	

da	compreensão	do	amor.	

	

CONCLUSÃO:

Deus	quer	a	 felicidade	plena	do	seu	 lar.	Em	conclusão	

alistamos	 alguns	 passos	 para	 a	 concretização	 deste	

objetivo:

-	Conheça	suas	fraquezas	(Sl	139.23-24);

-	Creia	que	são	removıv́eis	(Sl	139.24);

-	Disponha-se	a	mudar	e	ser	melhor	(Sl	139.24);

-	Reconheça	que	sozinha	nunca	conseguirá	mudar;

-	Corra	para	Deus	pedindo	ajuda	(Ef	3.20);

-	Faça	sua	parte;

-	Deus	 fará	a	parte	dEle,	Ele	estará	 sempre	disposto	a	

ajudá-lo(a).	
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JOVENS	DE	YESHUA

Irresponsáveis,	 inconsequentes,	 vivendo	 segundo	 o	

mundo	é	a	imagem	que	contemplamos	quando	olhamos	

para	 uma	 boa	 parte	 dos	 jovens	 que	 frequentam	 as	

igrejas.

Mostram	através	de	seus	atos,	que	são	desprovidos	de	

compromisso	 com	o	 Senhor	 e	nos	passam	a	 ideias	de	

imunidade	às	leis	ditadas	por	Deus;	nas	quais	devemos	

pautar	nosso	viver.

Agem	segundo	os	desıǵ nios	de	seus	corações,	como	se	

estivessem	cobertos	por	um	estatuto	semelhante	ao	do	

menor	(Estatuto	do	Menor)	e,	assim	intocáveis	pela	mão	

do	Eterno.

E� 	 fato	 que	 esta	 forma	 de	 vida	 escolhida	 por	muitos	 é	

errada,	 ela	 procede	 do	 coração	 do	 maligno	 e	 é	

disseminada	entre	os	nossos	 jovens.	O	Senhor	chama-

nos	a	atenção	para	uma	vida	de	santidade.	E	nos	alerta	

quanto	ao	pecado.

Quando	o	jovem	é	responsável	espiritualmente	pela	sua	

v i d a ?

A	partir	do	momento	em	que	sabem	discernir	entre	o	

certo	e	o	errado,	entre	fazer	a	vontade	do	Senhor	ou	não.	

E	 tornam-se	 indesculpáveis,	 responsáveis	 pelos	 seus	

atos	maus	e	por	eles,	se	não	houver	o	arrependimento,	

hão	de	responder	no	julgamento	�inal.
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Alguns	 aspectos	 que	 devem	 ser	 observados	 pelos	

Discipulos	em	sua	juventude:

Viver	em	Santidade:

“Como	pode	um	jovem	conservar	pura	a	sua	vida?	E� 	só	

obedecer	aos	teus	mandamentos.”	Sl	119.9	

Isto	 implica	 em	 guardar	 os	 preceitos	 de	 Deus	 a	 todo	

instante.	Devemos	ser	continuamente	santos:

a)	Sendo	nova	criatura:	

"E,	assim,	se	alguém	está	em	Cristo,	é	nova	criatura;	as	

coisas	antigas	já	passaram;	eis	que	se	�izeram	novas."	2Co	

5.17

b)	Em	oração:

"Orai,	 para	 que	 não	 entreis	 em	 tentação."	 Lc	 22.40;	

"Orai	sem	cessar."	1Ts	5.17;	

"Confessai,	pois,	os	vossos	pecados	uns	aos	outros	e	orai	

uns	pelos	outros,	para	serdes	curados.	Muito	pode,	por	

sua	e�icácia,	a	súplica	do	justo."	Tg	5.16

c)	Em	Jejuns:	

"Quando	jejuardes,	não	vos	mostreis	contristados	como	

os	hipócritas;	porque	des�iguram	o	rosto	com	o	�im	de	

parecer	aos	homens	que	jejuam.	Em	verdade	vos	digo	que	

eles	 já	 receberam	 a	 recompensa.	 com	 o	 �im	 de	 não	
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parecer	 aos	 homens	 que	 jejuas,	 e	 sim	 ao	 teu	 Pai,	 em	

secreto;	e	teu	Pai,	que	vê	em	secreto,	te	recompensará."	

Mt	6.16,18;

d)	Em	Louvor:	

"Louvar-te-ei,	SENHOR,	de	todo	o	meu	coração;	contarei	

todas	as	tuas	maravilhas."	Sl	9.1;	

"Louvai	ao	Senhor,	vós	todos	os	gentios,	e	todos	os	povos	

o	louvem."	Rm	15.11

e)	Sendo	bom:	

"Bem-aventurados	 os	 misericordiosos,	 porque	

alcançarão	misericórdia."	Mt	5.7

f)	Sendo	humildes:		"Bem-aventurados	os	humildes	de	

espıŕito,	porque	deles	é	o	reino	dos	céus."	Mt	5.3

g)	Honrando	os	pais:	

"Honra	teu	pai	e	tua	mãe,	para	que	se	prolonguem	os	teus	

dias	na	terra	que	o	SENHOR,	teu	Deus,	te	dá."	Ex	20.12	e	

mais:	Pv	30.17;	6.20;	Mt	15.4

Possuindo	Autocontrole	e	Paciência:

“E	 é	 bom	 que	 as	 pessoas	 aprendam	 a	 sofrer	 com	

paciência	desde	a	sua	juventude.”	Lm	3.27

A	necessidade	de	vida	santa	num	mundo	impuro,	exige	

que	 tenhamos	 força	 e	 paciência	 o	 su�iciente	 para	 não	
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pecarmos,	quando:

a)	A�ligidos:	

"Estas	coisas	vos	tenho	dito	para	que	tenhais	paz	em	mim.	

No	mundo,	passais	por	a�lições;	mas	tende	bom	ânimo;	eu	

venci	o	mundo."	Jo	16.33

b)	Perseguidos:	

"Bem-aventurados	os	perseguidos	por	causa	da	justiça,	

porque	deles	 é	o	reino	dos	céus.	Bem-aventurados	sois	

quando,	 por	 minha	 causa,	 vos	 injuriarem,	 e	 vos	

perseguirem,	e,	mentindo,	disserem	todo	mal	contra	vós."	

Mt	5.10,11

c)	Difamados:	

"Por	isso,	difamando-vos,	estranham	que	não	concorrais	

com	eles	ao	mesmo	excesso	de	devassidão."	1Pe	4.4

Exemplo	e	Padrão	na	sociedade:

“Ninguém	despreze	a	tua	mocidade;	pelo	contrário,	para	

os	que	crêem,	seja	exemplo	na	conversa,	na	conduta,	no	

amor,	na	fé	e	pureza.”	1Tm	4.12.

Em	nosso	viver,	devemos	permitir	que	as	pessoas	que	

nos	cercam	vejam	em	nós	a	presença	de	Cristo	Jesus,	é	

preciso	re�letir	a	sua	luz:
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a)	Na	escola	/	Amigos:	

"Porquanto	a	graça	de	Deus	se	manifestou	salvadora	a	

todos	os	homens,	educando-nos	para	que,	 renegadas	a	

impiedade	e	as	paixões	mundanas,	vivamos,	no	presente	

século,	 sensata,	 justa	 e	 piedosamente,	 aguardando	 a	

bendita	esperança	e	a	manifestação	da	glória	do	nosso	

grande	Deus	e	Salvador	Cristo	Jesus"	Tt	2.11-13

b)	No	falar:	

"...	No	ensino,	mostra	integridade,	reverência,	linguagem	

sadia	 e	 irrepreensı́vel,	 para	 que	 o	 adversário	 seja	

envergonhado,	 não	 tendo	 indignidade	 nenhuma	 que	

dizer	 a	 nosso	 respeito."	 Tt	 2.7,8;	 	 "Não	 difamem	 a	

ninguém;	nem	sejam	altercadores,	mas	cordatos,	dando	

provas	de	toda	cortesia,	para	com	todos	os	homens...Evita	

discussões	insensatas,	genealogias,	contendas	e	debates	

sobre	a	lei;	porque	não	têm	utilidade	e	são	fúteis."	Tt	3.2,9

c)	No	trabalho:	

"Quanto	aos	servos,	que	sejam,	em	tudo,	obedientes	ao	

seu	 senhor,	dando-lhe	motivo	de	 satisfação;	não	 sejam	

respondões,	não	furtem;	pelo	contrário,	dêem	prova	de	

toda	a	�idelidade,	a	�im	de	ornarem,	em	todas	as	coisas,	a	

doutrina	de	Deus,	nosso	Salvador."	Tt	2.9,10
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d)	No	Relacionamento:	

"Nem	 contrairás	 matrimônio	 com	 os	 �ilhos	 dessas	

nações;	não	darás	tuas	�ilhas	a	seus	�ilhos,	nem	tomarás	

suas	�ilhas	para	teus	�ilhos;	pois	elas	fariam	desviar	teus	

�ilhos	de	mim,	para	que	servissem	a	outros	deuses;	e	a	ira	

do	SENHOR	se	acenderia	contra	vós	outros	e	depressa	

vos	destruiria."	Dt	7.3,4;

	

"Não	vos	ponhais	em	 jugo	desigual	com	os	 incrédulos;	

porquanto	que	sociedade	pode	haver	entre	a	justiça	e	a	

iniquidade?	Ou	que	comunhão,	da	luz	com	as	trevas?"	2Co	

6.14

e)	Obedientes:	

"Lembra-lhes	 que	 se	 sujeitem	 aos	 que	 governam,	 às	

autoridades;	 sejam	 obedientes,	 estejam	 prontos	 para	

toda	boa	obra,"	Tt	3.1;	

"...	e	tornares	ao	SENHOR,	teu	Deus,	tu	e	teus	�ilhos,	de	

todo	o	teu	coração	e	de	toda	a	tua	alma,	e	deres	ouvidos	à	

sua	voz,	segundo	tudo	o	que	hoje	te	ordeno..."	Dt	30.2;	

"Filhos,	 obedecei	 a	 vossos	 pais	 no	 Senhor,	 pois	 isto	 é	

justo."	Ef	6.1;	

"Filho	 meu,	 ouve	 o	 ensino	 de	 teu	 pai	 e	 não	 deixes	 a	

instrução	 de	 tua	mãe.	 Porque	 serão	 diadema	 de	 graça	

para	a	tua	cabeça	e	colares,	para	o	teu	pescoço."	Pv	1.8,9;	

"Filho	meu,	guarda	o	mandamento	de	teu	pai	e	não	deixes	
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a	 instrução	 de	 tua	mãe;	 ata-os	 perpetuamente	 ao	 teu	

coração,	pendura-os	ao	pescoço."	Pv	6.20;	

f)	Vitoriosos:	

"Pais,	eu	vos	escrevo,	porque	conheceis	aquele	que	existe	

desde	o	princıṕ io.	Jovens,	eu	vos	escrevo,	porque	tendes	

vencido	 o	 Maligno.	 Filhinhos,	 eu	 vos	 escrevi,	 porque	

conheceis	o	Pai.	Pais,	eu	vos	escrevi,	porque	conheceis	

aquele	 que	 existe	 desde	 o	 princı́pio.	 Jovens,	 eu	 vos	

escrevi,	 porque	 sois	 fortes,	 e	 a	 palavra	 de	 Deus	

permanece	 em	 vós,	 e	 tendes	 vencido	 o	 Maligno."	 1Jo	

2.13,14

g)	Tementes	a	Deus:	

"Teme	ao	SENHOR,	�ilho	meu,	e	ao	rei	e	não	te	associes	

com	os	revoltosos."	Pv	24.21

h)	Honrando	os	idosos:	

"Rogo	 igualmente	 aos	 jovens:	 sede	 submissos	 aos	 que	

são	 mais	 velhos;	 outrossim,	 no	 trato	 de	 uns	 com	 os	

outros,	 cingi-vos	 todos	 de	 humildade,	 porque	 Deus	

resiste	aos	soberbos,	contudo,	aos	humildes	concede	a	

sua	graça."	1Pe	5.5

Não	serão	isentados	do	pecado:
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“Jovem,	aproveite	a	sua	mocidade	e	seja	feliz	enquanto	é	

moço.	Faça	 tudo	o	que	quiser	e	siga	os	desejos	do	seu	

coração.	Mas	lembre-se	de	uma	coisa:	Deus	o	julgará	por	

tudo	o	que	você	�izer.”	Ec	11.9

Nestas	 palavras	 o	 Senhor	 concede	 plena	 liberdade	 ao	

jovem,	ele	pode	fazer	o	que	bem	quiser:	beber	e	todas	a	

demais	 formas	 de	 vı́cios;	 frequentar	 festas;	 manter	

relações	 sexuais;	 namoros	 impuros;	 mentir;	 usar	 a	

Internet	de	forma	ıḿpia;	praticar	obras	da	carne	(Gl	5.19-

21;	 Cl	 3.5,6);	 etc.	 Mas,	 o	 Senhor	 adverte,	 todos	 serão	

julgados	segundo	as	suas	obras.

Os	jovens	que	vivem	em	pecado:

“O	Salário	(recompensa)	do	pecado	é	a	morte...”	Rm	6.23

O	Pecado	afasta	por	completo	o	homem	do	Deus	vivo,	e	as	

consequências	de	uma	vida	pecaminosa	são	terrıv́eis:

a)	Pobre:	

"Quem	ama	os	prazeres	empobrecerá,	quem	ama	o	vinho	

e	o	azeite	jamais	enriquecerá."	Pv	21.17

b)	Sem	frutos:

"A	 que	 caiu	 entre	 espinhos	 são	 os	 que	 ouviram	 e,	 no	

decorrer	 dos	 dias,	 foram	 sufocados	 com	 os	 cuidados,	

riquezas	e	deleites	da	vida;	os	seus	frutos	não	chegam	a	

amadurecer."	Lc	8.14

c)	Presunçosos:

"Então,	direi	à	minha	alma:	tens	em	depósito	muitos	bens	
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para	muitos	anos;	descansa,	come,	bebe	e	regala-te."	Lc	

12.19.

d)	Mortos	espiritualmente:

"...	 a	 que	 se	 entrega	 aos	 prazeres,	 mesmo	 viva,	 está	

morta."	1Tm	5.6

e)	Imundos:

"recebendo	 injustiça	 por	 salário	 da	 injustiça	 que	

praticam.	 Considerando	 como	 prazer	 a	 sua	 luxúria	

carnal	em	pleno	dia,	quais	nódoas	e	deformidades,	eles	

se	 regalam	 nas	 suas	 próprias	 misti�icações,	 enquanto	

banqueteiam	junto	convosco;"	2Pe	2.13

Jovens	Cheios	do	Espírito	Santo

A	 Bıb́lia	 traz	 o	 relato	 de	 inúmeros	 jovens	 que	 foram	

exemplos,	padrões	para	seus	dias.

O	 jovem	 precisa	 ser	 segundo	 o	 coração	 do	 Senhor	 a	

exemplo	destes:

a)	Samuel:	“Mas	o	jovem	Samuel	crescia	em	estatura	e	

no	favor	do	SENHOR	e	dos	homens."	1Sm	2.26

b)	Davi:	 Porém	Saul	disse	a	Davi:	Contra	o	�ilisteu	não	"

poderás	ir	para	pelejar	com	ele;	pois	tu	és	ainda	moço,	e	

ele,	guerreiro	desde	a	sua	mocidade.	Disse	mais	Davi: O		

SENHOR	me	livrou	das	garras	do	leão	e	das	do	urso;	ele	

me	 livrará	das	mãos	deste	 �ilisteu.	Então,	 disse	Saul	 a	

Davi:	Vai-te,	e	o	SENHOR	seja	contigo."	1Sm	17.33,37

c)	Joás:	"Tinha	Joás	sete	anos	de	idade	quando	começou	

a	 reinar	 e	 quarenta	 anos	 reinou	 em	 Jerusalém.	 Era	 o	
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nome	de	sua	mãe	Zıb́ia,	de	Berseba.	Fez	Joás	o	que	era	reto	

perante	o	SENHOR	todos	os	dias	do	sacerdote	Joiada."	2Cr	

2 4 . 1 , 2

d)	 Josias:	 "Tinha	 Josias	 oito	 anos	 de	 idade	 quando	

começou	a	reinar	e	reinou	trinta	e	um	anos	em	Jerusalém.	

Fez	o	que	era	reto	perante	o	SENHOR,	andou	em	todo	o	

caminho	de	Davi,	seu	pai,	e	não	se	desviou	nem	para	a	

direita	nem	para	a	esquerda.	Porque,	no	oitavo	ano	de	seu	

reinado,	sendo	ainda	moço,	começou	a	buscar	o	Deus	de	

Davi,	seu	pai;	e,	no	duodécimo	ano,	começou	a	puri�icar	a	

Judá	 e	 a	 Jerusalém	 dos	 altos,	 dos	 postes-ıd́olos	 e	 das	

imagens	de	escultura	e	de	fundição."	2Cr	34.1-3

e)	 Timóteo:	 "Tu,	 porém,	 permanece	 naquilo	 que	

aprendeste	e	de	que	foste	inteirado,	sabendo	de	quem	o	

aprendeste	 e	 que,	 desde	 a	 infância,	 sabes	 as	 sagradas	

letras,	que	podem	tornar-te	sábio	para	a	salvação	pela	fé	

em	Cristo	Jesus."	2Tm	3.14,15

f )	 Jesus	 (era	 totalmente	 humano): 	 "Ele	 lhes	

respondeu:	Por	que	me	procuráveis?	Não	sabıéis	que	me	

cumpria	estar	na	casa	de	meu	Pai?"	Lc	2.49

Jovens	que	deram	lugar	ao	diabo:

Há	 também	 exemplos	 de	 jovens	 que	 foram	 ıḿpio,	 que	

viveram	no	pecado	e	receberam	o	castigo	devido.	Estes	

foram	contrários	à	vontade	do	Senhor	e	receberam	em	

suas	vidas	o	devido	castigo:
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a)	Caim:	"Disse	Caim	a	Abel,	seu	irmão:	Vamos	ao	campo.	

Estando	eles	no	campo,	sucedeu	que	se	levantou	Caim	

contra	 Abel,	 seu	 irmão,	 e	 o	 matou...	 E� s	 agora,	 pois,	

maldito	por	sobre	a	terra,	cuja	boca	se	abriu	para	receber	

de	tuas	mãos	o	sangue	de	teu	irmão."	Gn	4.8

b)	Esaú:	"Então,	disse	Jacó:	Jura-me	primeiro.	Ele	jurou	e	

vendeu	o	seu	direito	de	primogenitura	a	Jacó.	Deu,	pois,	

Jacó	a	Esaú	pão	e	o	cozinhado	de	lentilhas;	ele	comeu	e	

bebeu,	levantou-se	e	saiu.	Assim,	desprezou	Esaú	o	seu	

direito	de	primogenitura."	Gn	25.33,34

c)	Filhos	de	Eli:	"Eram,	porém,	os	�ilhos	de	Eli	�ilhos	de	

Belial	e	não	se	importavam	com	o	SENHOR."	1Sm	2.12

d)	Filhos	de	Samuel:	"Porém	seus	�ilhos	não	andaram	

pelos	caminhos	dele;	antes,	 se	 inclinaram	 à	avareza,	e	

aceitaram	subornos,	e	perverteram	o	direito."	1Sm	8.3

e)	Absalão:	"Desta	maneira	fazia	Absalão	a	todo	o	Israel	

que	vinha	ao	rei	para	juıźo	e,	assim,	ele	furtava	o	coração	

dos	homens	de	Israel."	2Sm	15.6

f)	Filho	Pródigo:	"Passados	não	muitos	dias,	o	�ilho	mais	

moço,	 ajuntando	 tudo	o	que	 era	 seu,	 partiu	para	uma	

terra	distante	e	lá	dissipou	todos	os	seus	bens,	vivendo	

dissolutamente."	Lc	15.13
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Meu	irmão,	como	tem	sido	os	teus	dias	na	presença	

do	 Pai 	 Eterno? 	 Tens	 comunhão?	 Amizade?	

Intimidade?

Jovens,	diz	o	Senhor:

“Os	passos	do	homem	são	dirigidos	pelo	Senhor;	como,	

pois,	poderá	o	homem	entender	o	seu	caminho?”	Pv	20.24

Lixo que Entra, e Lixo que Sai

Jovens:	Lixo	que	Entra,	Lixo	que	Sai	“…	irmãos,	tudo	o	que	

é	verdadeiro,	tudo	o	que	é	honesto,	tudo	o	que	é	 justo,	

tudo	o	que	é	puro,	tudo	o	que	é	amável,	tudo	o	que	é	de	boa	

fama,	se	há	alguma	virtude,	e	se	há	algum	louvor,	nisso	

pensai”	Filipenses	4:8	

E� 	um	princıṕio	simples:	Quando	você	enche	sua	vida	de	

lixo,	é	lixo	que	vai	produzir.	Quando	enche	sua	vida	e	sua	

mente	com	vida,	é	vida	que	vai	brotar	de	você.

	

Aquilo	 que	 vai	 a	 sua	 mente	 é	 um	 fator	 sumamente	

importante,	e	o	que	você	coloca	nela	de�inirá	se	terás	uma	

mente	 tranquila	 ou	 perturbada.	 Separe	 hoje	 alguns	

minutos	 para	 seguir	 o	 conselho	 do	 Apóstolo	 Paulo	 e	

pense	em	tudo	que	é	verdadeiro,	nobre,	puro,	correto	e	de	

bom	nome,	tudo	que	seja	digno	de	louvor.	O	versıć ulo	9	é	a	

promessa	 divina	 de	 que,	 quando	 você	 pensa	 nessas	

http://estudoscristaos.com/2015/01/jovens-lixo-que-entra-lixo-que-sai.html
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coisas,	o	“Deus	de	paz	estará	com	vocês”.

As pessoas de paz são pessoas que aprendem a dirigir sua 

própria mente com a ajuda de Deus.	 Essas	 pessoas	

examinam	 o	 que	 entra	 em	 sua	 mente,	 assim	 a	 paz	

prevalece.	 Outras	 pessoas	 optam	 por	 encher	 suas	

mentes	 com	 lixo,	 naturalmente,	 é	 isso	 que	 elas	

produziram.

Sua	mente	é	uma	fonte	vigorosa	de	apoio	e	força	positiva.	

Entregue	 mente	 e	 pensamentos	 ao	 Deus	 poderoso	 e	

então	você	começara	a	pensar	como	Ele;	viverá	com	a	paz	

que	 vem	 do	 alto.	 Deus	 tem	 muito	 para	 oferecer,	 não	

desperdice	 sua	 preciosa	 vida	 com	 menos.	 Dê	 seus	

ouvidos	ao	conselho	do	livro	de	Romanos	12:2:

E	 não	 sede	 conformados	 com	 este	 mundo,	 mas	 sede	

transformados	pela	renovação	do	vosso	entendimento,	

para	 que	 experimenteis	 qual	 seja	 a	 boa,	 agradável,	 e	

perfeita	vontade	de	Deus.

Aplique	 hoje	 esse	 ensino	 de	 Filipense	 4:8	 e	 Romanos	

12:2	em	sua	vida.	Faça	planos	para	as	áreas	de	sua	vida	

que	necessitam	mudar.	Peça	a	Deus	agora	mesmo	que	te	

ajude	a	tomar	as	decisões	devidas	para	obter	paz	em	sua	

vida.

Mente	Vazia,	só	Produz	LIXO

http://estudoscristaos.com/2009/11/reflexao-diaria-preocupacoes-que-nos.html
http://estudoscristaos.com/2009/11/reflexao-diaria-preocupacoes-que-nos.html
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“O	QUE	 PERMITIMOS	QUE	 ENTRE	 E	 PERMANEÇA	 EM	

N O S S A 	 M E N T E 	 E� 	 C E RTAM E N T E , 	 N O 	 Q U E	

FUTURAMENTE	IREMOS	NOS	TORNAR.”

Como	Limpar	a	Mente

A	 mente	 humana	 raramente	 está	 quieta.	 Perguntas,	

ideias	e	planos	parecem	passar	pela	nossa	consciência	às	

vezes	sem	ordem	ou	propósito.	Essa	abundância	pode	ser	

boa,	 mas	 também	 pode	 tirar	 a	 atenção	 ou	 causar	

preocupação.	Saber	como	limpar	a	mente	pode	ajudar	em	

casos	 de	 ansiedade,	 depressão	 e	 até	 mesmo	 de	

di�iculdades	para	dormir.

Aqui	 vão	 algumas	 dicas	 comprovadas	 para	 limpar	

sua	mente.

Expresse	seus	pensamentos	por	escrito	-	Se	a	sua	mente	é	

uma	 bagunça	 emaranhada	 de	 pensamentos,	 anotá-los	

pode	 ajudar.	 Comece	 escrevendo	 livremente:	 registre	

como	está	se	sentindo,	por	que	está	assim	e	o	que	quer	

fazer	 a	 respeito.	 Depois	 de	 registrar	 essa	 informação,	

você	 terá	 algo	 concreto	 sobre	 o	 qual	 re�letir.	 Isso	 lhe	

ajudará	a	se	sentir	realizado,	mesmo	que	você	não	tenha	

"feito"	nada.

Esse	 truque	 fascinante	 vai	 literalmente	 ajudá-lo	 a	

descartar	 seus	 pensamentos.	 Escreva	 todos	 os	 seus	

problemas , 	 exp l i cando 	 por 	 que 	 e les 	 o 	 es t ão	
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incomodando.	 Em	 seguida,	 amasse	 o	 papel	 e	 jogue-o	

fora.	Sim,	jogue	no	lixo.	Pesquisadores	descobriram	que	

pessoas	que	jogam	fora	suas	preocupações	por	escrito	

têm	menos	probabilidades	de	se	preocupar	com	elas.

Converse	com	outra	pessoa	-	Talvez	você	seja	o	tipo	de	

pessoa	 que	 mantém	 os	 pensamentos	 e	 emoções	

trancados	dentro	de	si.	Isso	não	é	necessariamente	uma	

coisa	ruim,	mas	quer	dizer	que	pequenas	preocupações	

podem	 rapidamente	 se	 transformar	 em	 grandes	

preocupações	de	um	dia	para	o	outro.	Para	libertar	a	sua	

mente	 das	 preocupações	 que	 você	 possa	 ter	 –	

preocupações	com	o	amor,	estresse	com	a	saúde,	dúvidas	

sobre	o	trabalho	–	aprenda	a	falar	com	alguém.

Procure	amigos	e	familiares	primeiro.	Eles	o	amam	e	o	

entendem.	Eles	não	precisam	de	racionalizações	e	não	

vão	abrandar	os	conselhos.	Fale	com	eles	sobre	o	que	

você	está	passando	e	escute	seus	conselhos.

Se	 os	 seus	 amigos	 e	 familiares	 não	 são	 do	 tipo	 que	

ajudam,	 considere	 conversar	 com	 um	 terapeuta.	

Terapeutas 	 s ão 	 t re inados 	 para 	 escutar 	 suas	

preocupações	 e	 encontrar	 respostas	 baseadas	 em	

pesquisas	detalhadas	e	em	sua	valiosa	experiência.	Não	

se	sinta	inferior	por	procurar	um	terapeuta.

Tenha	uma	 conversa	profunda	 com	alguém.	Mais	 fácil	

falar	 do	 que	 fazer,	 mas	 realmente	 vale	 a	 pena.	

Pesquisadores	 descobriram	 que	 ter	 conversas	

profundas,	 nas	 quais	 você	 vai	 além	 do	 super�icial	 e	

compartilha	algo	ıńtimo	ou	que	causa	re�lexões,	deixa	as	
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pessoas	mais	felizes.

Lembre-se	das	coisas	realmente	importantes	da	vida	-	A� s	

vezes,	nossas	mentes	transbordam	de	pensamentos	que,	

em	 retrospecto,	 não	 são	 tão	 importantes.	 Talvez	 você	

tenha	 perdido	 seu	 trabalho,	 ou	 talvez	 sua	 namorada	

tenha	 terminado	 com	 você.	 Embora	 essas	 coisas	

certamente	sejam	importantes,	elas	não	signi�icam	o	�im	

do	 mundo.	 Lembre	 a	 sua	 mente	 de	 todas	 as	 coisas	

realmente	importantes	que	você	tem:

ü Amigos	e	familiares

ü Saúde	e	segurança

ü Comida	e	abrigo

ü Oportunidades	e	liberdade

Sejam	santos	e	sensıv́eis	à	direção	do	Espıŕito	de	Deus	e	

alcançarão	a	vitória.
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CUIDE	DO	SEU	CORPO,	SOMOS	TEMPLO	DO	

ESPÍRITO	SANTO

Você	sabia	que	cuidar	do	corpo	também	é	um	ato	de	

gratidão	a	Deus?	

Talvez	você	possa	achar	que	basta	ir	para	a	igreja,	ler a 

Bíblia	 e	 orar	 para	 estar	 tanto	 cuidando	 de	 si	 quanto	

agradando	a	Deus.	Porém,	cuidar	de	si	e	agradar	a	Deus	

vai	muito	além	disso!

Não	basta	cuidar	da	vida	espiritual	e	abdicar	as	demais	

áreas	da	vida!	É necessário cuidar de todas elas!

E	 o	 principal	 motivo	 para	 isso	 é	 a	 demonstração	 de	

agradecimento	pelo	que	temos	e	somos!	Cuidamos	do	

nosso	corpo	numa	atitude	de	mordomia	e	gratidão,	

Veja:

Não	só	pela	aparência,	mas	pela	saúde

Em	 primeira	 instância	 podemos	 pensar	 que	 ter	 uma	

alimentação	 regrada	 e	 fazer	 atividades	 fı́sicas	 seja	

apenas	para	manter	o	corpo	magérrimo,	ou	para	ter	um	

“corpinho	'invejável'”.

Porém,	não	é	bem	assim!	Ter	uma	alimentação	saudável	

e	 praticar	 atividades	 fıśicas	 é	 essencial	 para	 manter	

nossa	saúde	“em	dia”.

Além	 disso,	 estudos	 comprovam	 a	 e�icácia	 da	 boa	

alimentação	para	a	prevenção	de	doenças,	inclusive	as	

http://mulhersabiaevirtuosa.com/estudar-teologia-em-casa/
http://mulhersabiaevirtuosa.com/estudar-teologia-em-casa/
http://mulhersabiaevirtuosa.com/o-segredo-da-mulher-de-proverbios-31/
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graves	(como	o	câncer).

Nosso	corpo	precisa	de	várias	vitaminas	e	minerais	para	

funcionar	bem.	Cada	alimento	criado	pelo	Senhor	tem	

uma	função	bené�ica	para	nosso	organismo.	Nada	foi	

criado	em	vão!

O	Senhor,	no	ato	da	criação,	formou	a	Terra	para	o	homem	

e	o	homem	para	a	Terra.	Se	não	 fosse	assim,	não	 teria	

usado	da	própria	Terra	para	formar	o	homem.

“Então	 o	 SENHOR	modelou	 o	 ser	 humano	 do	 pó	 da	

terra,	feito	argila,	e	soprou	em	suas	narinas	o	fôlego	

de	vida,	e	o	homem	se	tornou	um	ser	vivente.”	(Gênesis	

2:7)

Estudos	cientı�́icos	já	comprovam	que	o	homem	possui	

elementos	 quıḿicos	 encontrados	 na	 Terra,	 como	 por	

exemplo	 o	 Cálcio	 (Ca)	 que	 também	 é	 encontrado	 no	

magma.

Logo,	tudo	o	que	há	aqui	contribui	para	nosso	bem	estar	e	

equilıb́ rio!

Esse	 pensamento	 coopera	 não 	 s ó 	 para	 nosso	

entendimento	com	relação	à	alimentação,	mas	também	

nos	 ajuda	 a	 perceber	 o	 amor	 e	 cuidado	 de	 Deus	 para	

conosco!	 Pensar	 que	 Ele	 criou	 tudo	 em	 perfeitas	

c o n d i ç õ e s 	 p a r a 	 q u e 	 v i v amo s 	 b em 	 a q u i , 	 é
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maravilhoso!	 Deus	 cuida	 de	 nós,	 inclusive	 nesses	

“pequenos	detalhes”	que	deixamos	passar	por	preguiça	

ou	relapso.	Porque,	na	verdade,	o	nosso	modo	moderno	

de	alimentação	acaba	se	tornando	um	relapso	conosco	

mesmo!	 Você	 já	 parou	 para	 pensar	 nisso!?	 Prestar	

atenção	no	que	 estamos	 comendo	demonstra	 cuidado	

com	nosso	corpo	e,	acima	de	tudo,	gratidão	a	Deus	pelo	

carinho	que	Ele	tem	conosco!

“	 Os	 alimentos	 são	 para	 o	 estômago	 e	 o	 estômago,	

para	os	alimentos.”	(I	Coríntios	6:13)

Se	 nós	 pararmos	 para	 re�letir,	 continuando	 esse	

raciocı́nio,	 o	 Senhor	 nos	 fez	 para	 estarmos	 em	

movimento	 !	 “E	 como	 você	 tem	 certeza	 disso?”	 talvez	

você	pense.	Bem,	 a	 ciência	nos	diz	 isso!	Vários	 são	os	

estudos	que	comprovam	que	a	atividade	fıśica	é	bené�ica	

para	o	homem,	não	só	porque	produz	a	sensação	de	bem	

estar	 e	 prazer,	 mas	 também	 porque	 nosso	 corpo	

funciona	melhor.

Não	 há	 outra	 maneira	 de	 fazer	 com	 que	 nosso	

organismo	funcione	corretamente,	a	não	ser	através	

da	 atividade	 �ísica.	 O	 homem	 pode	 inventar	

máquinas,	 alimentos	 “milagrosos”,	 processo	 de	

“emagrecimento	relâmpago”	por	meio	de	remédios,	
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porém	 o	 que	 é	 e�icaz	 e	 saudável	 é	 a	 prática	 de	

exercícios	�ísicos.

Os	benefıćios	dessa	prática	podem	ser	percebidos	tanto	

na	melhora	muscular,	óssea,	na	prevenção	e	controle	de	

doenças,	quanto	na	capacidade	de	lidar	com	problemas	e	

estresse,	e	até	na	melhora	da	autoestima.	Por	isso,	não	é	só	

pela	 aparência,	 mas	 pela	 saúde	 que	 devemos	 prestar	

atenção	em	como	estamos	tratando	nosso	corpo.	 	Além	

disso,	não	podemos	esperar	que	o	Senhor	faça	tudo	por	

nós. 	 !	 Logo,		 Nossa vida também é responsabilidade nossa

cabe	a	nós	o	cuidado	diário	com	nosso	corpo.	Nosso	corpo	

é	 a	 nossa	 casa,	 Por	 um	 bom	 tempo	 pensávamos	 que	 a	

habitação	 do	 Senhor	 era	 a	 igreja	 (Prédio,	 localização).	

Porém,	hoje	já	entendemos	que	a	igreja	somos	nós!	E,	por	

isso,	nós	somos	o	templo	de	Deus!	Não	que	Ele	não	visite	a	

igreja!…Até	 porque	 na	 Palavra	 do	 Senhor	 diz	 que	 “(…)	

onde	estiverem	dois	ou	três	reunidos	em	meu	nome,	aí	

estou	eu	no	meio	deles.”	(	Mateus	18:20),	Porém,	não	

apenas	Deus	mora	em	nós…Nós	também	moramos	em	

nós!	Essa	a�irmação	pode	soar	estranha,	mas	quando	

pensamos	na	divisão:	espírito,	alma	e	corpo,	podemos	

entender	melhor!

Nosso	corpo	é	nossa	casa	e	por	isso	temos	que	cuidar	bem	

dela.	E� 	nela	onde	nossa	alma	habita	e	qualquer	atitude,	

boa	 ou	 má,	 que	 cometemos	 em	 nosso	 corpo	 pode	

in�luenciar	nosso	estado	de	espıŕito	(e	vice	versa),	além	de	

http://serquemsou.com.br/
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in�luenciar	 nossa	 comunhão	 com	 Deus.	 “O	 coração	

alegre	aformoseia	o	rosto;	mas	pela	dor	do	coração	o	

espírito	se	abate.”	(Provérbios	15:13)

Nossa	matéria	é	habitação	tanto	de	nossa	alma	e	espıŕito	

quanto	do	Espıŕito	Santo	de	Deus.	E	se	nós	somos	templo	

Dele,	 devemos	 cuidar	 de	 nosso	 templo	 (fı́sica	 e

espiritualmente)	para	que	o	Senhor	seja	glori�icado.	“Ou	

não	sabeis	que	o	vosso	corpo	é	o	templo	do	Espírito	

S a n t o , 	 q u e 	 h a b i t a 	 e m 	 v ó s ,

proveniente	 de	 Deus.”	 (1	 Coríntios	 6:19).	 “Deus,	 no	

entanto,	 destruirá	 tanto	 um	quanto	 o	 outro.	Mas	 o	

c o r p o 	 n ã o 	 é 	 p a r a 	 s e r v i r

à	imoralidade,	e	sim	para	o	Senhor;	e	o	Senhor,	para	o	

corpo.”	(I	Coríntios	6:13	b).

Isso	 não	 quer	 dizer	 que	 estar	 acima	 do	 peso	 é	

“desglori�icar”	 ao	 Senhor, 	 mas, 	 como	 já 	 disse	

anteriormente,	 cuidar	 do	 corpo	 fıśico	 também	 é	 uma	

demonstração	de	gratidão	a	Ele,	pelo	corpo	que	Ele	te	

deu!

O	estado	de	gratidão,	 inclusive,	nos	deixa	mais	 leves	e	

felizes;	logo,	o	Senhor	é	glori�icado	pela	formosura	que,	

consequentemente,	�loresce	em	nós	(Pv	15:13).

Como	você	 tem	cuidado	da	sua	casa?	Quanto	 tempo	e	

atenção	você	tem	despendido	a	ela?	Pense	nisso!!

Físico,	mente	e	emoções	em	equilíbrio
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Cada	parte	que	forma	o	todo	chamado	“você”	(“eu”)	tem	

que	 estar	 em	 equilıb́ rio.	 Cuidar	 do	 lado	 espiritual	 nos	

ajuda	e	muito	a	administrar	todas	as	áreas	da	vida,	nos	

ajuda	a	manter	a	calma,	a	estar	centrados	e	a	nos	sentir	

leves!

Cuidar	 da	mente	 nos	 ajuda	 a	 permanecer	 saudáveis,	 a	

manter	o	foco,	ajuda	na	tomada	de	decisão,	ajuda	a	lidar	

com	emoções	diversas	e	a	ser	mais	forte!	Uma	frase	que	

faz	todo	sentido:

“Se	você	não	dominar	sua	mente,	ela	vai	dominar	

você!”	(autoria	desconhecida)

E	cuidar	do	corpo	também	é	de	suma	importância	para	se	

viver	 bem,	 para	 viver	 a	 vida	 abundante	 que	 Jesus	 nos	

concedeu.

“eu	vim	para	que	tenham	vida,	e	a	tenham	com	

abundância.”	(	João	10:10	b)

Assim	como	ter	uma	vida	espiritual	ativa	nos	traz	leveza	e	

alegria,	 ter	 um	 comprometimento	 conosco	 traz	 os	

mesmos	 resultados.	 Basta	 olhar	 para	 as	 pessoas	 que	

sofrem	 com	 excesso	 de	 peso	 (e	 eu	 falo	 aqui	 daqueles	

casos	crıt́icos	obesidade
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mórbida,	por	exemplo).

Essas	pessoas	se	sentem	prisioneiras	do	próprio	corpo.	

Elas	simplesmente	vivem,	mas	não	há	alegria	verdadeira,	

porque	a	compulsão	alimentar	já	as	domina.

“O	diabo	veio	para	roubar,	matar	e	destruir.”	(João	

10:10)

Esse	versıć ulo	fala	de	qualquer	tipo	de	roubo,	morte	e	

destruição.	 E,	 relacionando	 ao	 assunto	 abordado,	 ele	

veio	 para	 roubar	 a	 saúde,	 a	 alegria	 de	 viver,	 a	 paz,	 a	

felicidade	 verdadeira,	 o	 amor	 próprio	 dentre	 outras	

coisas	essenciais	para	se	viver	uma	vida	abundante.

Por	 isso	 a	 importância	de	 se	manter	o	 fıśico,	mente	 e	

emoções	em	equilıb́ rio!	Para	sermos	completos	e	para	

termos	uma	vida	plena	e	feliz!

Somos	templo	do	Espírito

Prestar	atenção	no	que	se	come	e	no	modo	de	vida	deixou	

de	 ser	 exclusivo	de	quem	busca	um	 corpo	perfeito.	 E� ,	

principalmente,	 para	 quem	 quer	 se	 manter	 saudável,	

para	quem	quer	viver	plenamente.

E,	 como	 vocês	 já	 leram,	 Deus	 quer	 que	 vivamos	

plenamente	(espıŕito,	alma	e	corpo	em	equilıb́ rio).

“	Porque	eu	bem	sei	os	pensamentos	que	tenho	a	vosso	
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respeito,	diz	o	SENHOR;	pensamentos	de	paz,	e	não	de	

mal,	 para	 vos	 dar	 o	 �im	 que	 esperais.”	 (Jeremias

29:11)

Ele	 tem	 o	 melhor	 para	 nós,	 e	 esse	 melhor	 já	 está	

disponibilizado	desde	a	criação!	Basta	dedicarmos	mais	

tempo	e	atenção	a	isso.

Claro	que	esse	caminho	não	é	fácil	e	rápido.	E� 	um	longo	

processo	a	ser	percorrido	(e	é	para	vida	toda).

Mas,	 ter	 consciência	 de	 que	 o	 corpo	 precisa	 ser	 bem	

tratado,	assim	como	a	alma	 é,	 já	 é	 o	primeiro	passo;	e	

compreender	que	essa	atitude	é	uma	demonstração	de	

gratidão	a	Deus,	por	todos	os	detalhes	que	Ele	criou	para	

nós,	é	fundamental!

Se	necessário	peça	ajuda	de	um	especialista	para	te	guiar	

nesse	processo	alimentar	e	de	atividades	fıśicas.	Mas,	não	

deixe	 de	 prestar	 atenção	 na	 sua	 alimentação	 e	 no	 seu	

estilo	de	vida!
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PRÉ-QUALICAMP

ESTRATÉGIA	DE	CONSQUISTA	DE	VIDAS	ATRAVÉS	DO	

DISCIPULADO

A	estratégia	da	MASF	para	o	crescimento	da	obra	de	Deus	

requer	 cuidado	 contı́nuo	 com	 as	 vidas,	 que	 envolve	

evangelizar,	 conservar/integrar,	 discipulado	 pessoal	 e	

nos	 lares	e	outras	ações	de	 integração	como:	cursos	e	

eventos	 que	 permitem	 experiências	 com	 Deus,	 como	

seminários,	encontros,	etc.	O	processo	é	contıńuo	e	não	

apenas	 um	 ato	 isolado,	mas	 atuamos	 visando	 gerar	 a	

maturidade	espiritual	progressiva	e	conhecimento	das	

doutrinas	 bıb́licas	 em	 atitudes	 de	 amor,	 dedicação	 e	

perseverança.	Para	isso	a	MASF	atua	com	4	Propósitos	

de:	 Trazer	 Vidas,	 Edi�ica-las,	 Capacita-las	 e	 Envia-las,	

aplicando	o	propósito	em	5	pilares	que	dão	sustentação	

ao	propósito	de	sua	visão,	missão	e	valores,	que	são:

1.	MD	4	–	é	um	modelo	de	Discipulado	rápido,	prático	e	

objetivo	de	conduzir	as	vidas	ganhas	a	um	sistema	de	

cobertura	 espiritual	 onde	 são	 consolidação	 individual	

e/ou	em	grupo.	Inicialmente	o	lıd́er	do	MD	deve	gerar	

através	de	oração	sua	1ª	Geração	 	dando	cobertura	a	3	

discıṕ ulos	à	partir	de	então	se	governar	com	cobertura	

até	que	se	alcance	o	primeiro	governo	da	Geração	dos	12,	

em	 que	 cada	 discı́pulos	 deverá	 gerar	 mais	 (3)	 três	

pessoas	não	crentes.	O	objeto	inicial	para	escala	de	êxito	
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é	preparar	os	discıṕ ulos	para	enviar	ao	Qualicamp.

2.	QUALICAMP	–	Retiro	de	3	dias	em	um	local	preparado	

e	afastado	da	agitação	da	vida	do	dia	a	dia	para	levar	o	

novo	convertido	a	experimentar	um	tempo	de	qualidade	

com	o	Senhor.	A	proposta	do	evento	acontece	quando	o	

novo	convertido	 tira	um	tempo	para	se	encontrar	com	

Jesus	e	ali	ser	liberto,	curado	e	creio	do	Espirito	Santo,	

onde	são	ministrados	e	batizados	nas	águas.

3.	 EPREV	 E	 ESCOLA	 DE	 LIDERES	 –	 Ao	 retornar	 do	

Qualicamp	o	discıṕ ulo	deve	se	matricular	na	Escola	De	

Lideres	 ou	 EPREV,	 da	 sua	 Congregação	 onde	 será	

capacitado	para	atuar	como	futuros	Lıd́eres	do	MD4	e	dos	

NEFs.

4.	NEFs	 –	 Os	NEFs	 são	 pequenos	 grupos,	 abertos	 com	

ênfase	 no	 Evangelismo	 Familiar,	 cumprindo	 o	 que	 diz	

“Atos 	 16:31-33”. 	 	 As 	 reuni ões 	 s ão 	 real izadas	

semanalmente	nos	lares.	O	objetivo	dos	NEF's	é	ganhar	as	

famı́lias	 através	 do	 culto	 nos	 lares,	 consolidando	 os	

discıṕ ulos	 	 aplicando	 os	 7	 passos	 do	 discipulado:	 1-	

Evangelizar,	2-	Salvar,	3-	Tratar,	4-	Discipular,	5-	Ajudar;	

6-	Capacitar	e	7-	Enviar.

5.	 CONGREGAÇÕES	 –	 São	 as	 Igreja	 �incadas	 nas	

periferias,	 sob	a	gestão	de	um	casal	de	pastores,	e	 sua	

diretoria	 trabalhando	 para	 consolidação	 contıńua	 dos	
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discıṕ ulos.		Mantem	uma	programação	semanal,	mensal	

e	anual	com	os	ministérios	de	Discipulado	(MD4),	Cultos	

temáticos	(Adoração,	louvor,	Comunhão,	Ministração	da	

Palavra),	 Redes	 de:	 Casais,	 Infanto-juvenil,	 Jovens,	

Homens	 e	 Mulheres,	 Visitação,	 NEF	 (Núcleo	 de	

Evangelismo	 Familiar),	 Qualycamp	 (Encontro	 de	

Qualidade	de	Vida	Espiritual),	Escola	de	Lideres,	Grupos

	 de	 Estudo,	 treinamentos	 através	 de	 Seminários	 e	

Congressos,	Celebração	das	Festas	Bıb́licas	e	a	Coluna	de	

Oração	e	Intercessão,	além	de	atividades	sociais	como:	

Cursos	 Básicos	 gratuitos	 para	 comunidade,	 Terapia	

Comunitária,	Aconselhamento	Pastoral	e	Mesa	Brasil.
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PORQUE	SOMOS	UMA	IGREJA	APOSTÓLICA

A	MASF	usa	a	 terminação	"Apostólica",	por	 ter	a	visão	

voltada	às	origens	da	Igreja	dos	dias	de	Cristo.	Cremos	na	

doutrina	 e	 a	 autoridade	 eclesiástica	 do	 	 e	apostolado

cremos	que	ele	não	se	extinguiu,	assim	como	a	prática	

dos	 dons	 do	 Espı́rito	 ( ,	 ,	 bem	 como	 a	línguas profecia

crença	em	curas	e	milagres).

As	raıźes	de	nossa	fé	estão	ligadas	a	Israel.	O	fundamento	

da	 nossa	 fé	 está	 baseado	 nos	 profetas	 do	 Antigo	

Testamento,	 na	 doutrina	 dos	 apóstolos	 e	 na	 pedra	

angular	que	é	Cristo	(O	Messias),	o	Nosso	Jesus(Yeshua).	

Assumimos	as	raıźes	Bıb́licas	ligadas	a	Israel,	sabendo	

que	 Jesus	 vem	 buscar	 uma	 igreja	 gentıĺica	 e	 judaica,	

ambas	circuncisas	de	coração.	Por	isso	não	cremos	em	

restauração	 da	 igreja	 sem	 os	 respectivos	 olhos	 em	

Jerusalém.	Condenamos	o	antissemitismo	e	preconceito	

contra	 Israel	 e	 seu	 povo.	 	 Entendemos	 a	 bı́blia	 no	

contexto	 do	 pensamento	 profético,	 e	 não	 no	 contexto	

ocidental,	 contaminado	 pelo	 mundo	 consumista	 e	

materialista.	Vivemos	pela	 fé.	Rompemos	com	Roma	e	

toda	sua	in�luencia	e	voltamo-nos	para	Jerusalém,	para	a	

doutrina	dos	apóstolos,	com	um	espıŕito	puro,	simples,	

mas	cheio	de	unção,	poder,	fogo	e	glória.	

Somos	 contra	 a	 Teologia	 da	 Substituição	 e	 não	

concordamos	 com	 Pseudo-teólogos	 e	 orgulhosas	

denominações	que	se	acham	detentoras	da	fé	e	guardiãs	

da	sã	doutrina,	que	muitas	vezes	não	conhecem	quais	são	

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Glossolalia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Profecia
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as	promessas	dadas	a	Israel	que	sustentam	a	sua	fé	(Rm	

9:5-4,	15:27).	Quem	rejeita	a	 Israel	está	rejeitando	sua	

própria	salvação.	(Jo	4:22).
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PORQUE	AMAMOS	ISRAEL

Jesus	era	judeu,	nasceu	em	Belém	e	viveu	no	pleno	estilo	

do	 povo	 judeu,	 bem	 como	 seus	 apóstolos	 e	 todos	 os	

discıṕ ulos.	O	apóstolo	Paulo	se	declara	judeu	da	tribo	de	

Benjamim	 (Fp.	 3:5).	 Jesus	 celebrou	 e	 participou	 com	

seus	 discıṕulos	 das	 Festas	 bıb́licas	 judaicas,	 vestia-se	

como	 judeu,	 usando	 talit	 e	 comia	 como	 judeu,	

observando	os	princıṕios	da	lei.	

Cristãos	 de	 todos	 os	 nı́veis,	 devem	 amar	 Israel,		

pr imeiramente , 	 porque 	 a 	 f é 	 cr is t ã 	 é 	 uma	 f é	

fundamentada	na	 fé	 judaica	ensinada	por	 Jesus	e	seus	

apóstolos.	A		bıb́lia	foi	escrita	por	judeus	e,	além	de	tudo,	

Jesus	é	um	judeu.	A		salvação	veio	dos	judeus,	e,	por	meio	

da	rejeição	deles	a	salvação	alcançou		a	todos	os	povos.

Devemos	entender	que	o	"endurecimento	veio	em	parte	

sobre	 Israel,	 até	 que	 a	 plenitude	 dos	 gentios	 haja	

entrado.	 E	 assim	 todo	 o	 Israel	 será	 salvo,	 como	 está	

escrito:	De	Sião	virá	o	Libertador,	E	desviará	de	Jacó	as	

impiedades"	(Romanos	11:25-26).	

Mais	do	que	nunca,	a	intercessão	da	Igreja	por	Jerusalém	

se	 faz	 necessária.	 Para	D'us,	 Jerusalém	 sempre	 será	 o	

centro	dos	acontecimentos	mundiais.	E	o	alinhamento	

das	nações	ao	redor	do	mundo	contra	ou	a	favor	de	Israel	

mostrará	 de	 que	 lado	 realmente	 estão.	 Uma	 das	

caracter ı́ s t icas 	 do 	 s is tema	 do 	 ant icr is to 	 é 	 o	

antissemitismo.	

Por	mais	que	os	judeus	tenham	rejeitado	Jesus	em	Sua	



198

Primeira	Vinda,	Deus	não	deixou	de	amá-los	e	jamais	os	

destituiu	de	serem		Seu	Povo,	Os	gentios	(o	zambujeiro	ou	

a	 oliveira	 brava),	 que	 não	 têm	 descendência	 judia,	

ingressamos	na	mesma	herança	de	Abraão	por	adoção,	e	

fomos	enxertados	na	boa	oliveira,	fazendo-nos	também	

boa	oliveira.					

A	boa	oliveira		é	Israel,	Romanos	11:24-27	-	"Porque,	se	tu	

foste	cortado	do	natural	zambujeiro	e,	contra	a	natureza,	

enxertado	 na	 boa	 oliveira,	 quanto	mais	 esses,	 que	 são	

naturais,	 serão	 enxertados	 na	 sua	 própria	 oliveira!	

Porque	 não	 quero,	 irmãos,	 que	 ignoreis	 este	 segredo	

(para	 que	 não	 presumais	 de	 vós	 mesmos):	 que	 o	

endurecimento	 veio	 em	 parte	 sobre	 Israel,	 até	 que	 a	

plenitude	dos	gentios	haja	entrado.	E	assim	todo	o	Israel	

será	salvo,	como	está	escrito:	De	Sião	virá	o	Libertador,	E	

desviará	 de	 Jacó	 as	 impiedades.	 E	 esta	 será	 a	 minha	

aliança	com	eles,	Quando	eu	tirar	os	seus	pecados.”	Orar	

por	Israel	é	um	princıṕio	de	obediência	a	D'us	que	vê	e	

sabe	 de	 tudo.	 Os	 homens	 bons	 são	 seriam	 os	 homens	

obedientes	à	Palavra.	E	os	homens	maus	são	aqueles	que	

não	querem	obedecer	à	Escritura	Sagrada.	Salmos	122:6.
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O	Real	Proposito	de	D'us	para	o	Homem

Trata-se	de	um	assunto	 fundamental.	 Isso	deve	 tomar	

conta	de	nossa	mente.	Devemos	abrir	nossos	corações	

para	o	que	Deus	nos	fala	sobre	o	seu	propósito.	Não	pode	

ser	apenas	o	estudo	de	uma	apostila.	O	conhecimento	da	

glória	que	há	no	propósito	de	Deus	deve	tomar	todo	o	

nosso	 ser	 e	 seu	 propósito,	 objetivo	 e	 alvo	 devem	

direcionar	 nossas	 vidas.	 Tudo	 em	 nossa	 vida,	 nossa	

maneira	de	viver,	nosso	comportamento,	nosso	trabalho	

e	 esforço,	 é	 dirigido	 pela	meta	 que	 temos.	 Por	 isso,	 o	

propósito	de	Deus	deve	se	tornar	o	nosso	propósito,	o	

nosso	alvo.	Se	quisermos	cooperar	com	Deus	devemos	

conhecer	 os	 seus	 desejos	 e	 o	 seu	 coração.	 Tudo	 que	

fazemos	só	terá	valor	eterno	à	medida	que	cooperar	com	

o	propósito	de	Deus.		

Um	erro	muito	comum	

Muitos	de	nós	vivemos	vários	anos	sem	conhecer	qual	é	o	

propósito	 de	 Deus	 para	 nossas	 vidas.	 Crı́amos	

erradamente	que	nosso	alvo	como	cristãos	era	chegar	ao	

céu.	Nós	vıámos	a	Bıb́lia	com	um	enfoque	humanista	(o	

homem	 no	 centro	 de	 tudo),	 e	 concluı́amos	 que	 o	

propósito	era	a	salvação	dos	homens.	Tudo	girando	em	

torno	 do	 homem	 e	 de	 suas	 necessidades.	 Essa	 visão	

equivocada	ocorreu	porque	sempre	vıámos	o	propósito	

de	 Deus	 começando	 com	 a	 queda	 do	 homem.	 Sendo	

assim,	 como	o	homem	está	perdido,	a	 sua	salvação	 se	

tornou	o	 centro	desse	propósito.	Aqui	 estava	o	 erro	e	



200

aqui	 deve	 ser	 feita	 a	 correção.	 E� 	 claro	 que	 Deus	 quer	

salvar	a	todos	os	homens.	Podemos	ver	isso	claramente	

nos	textos	de	1Tm	2.3-4;	2Pe	3.9	e	Jo	3.16.	Mas	nós	não	

devemos	confundir	aquilo	que	Deus	deseja	com	o	que	é	o	

seu	 propósito.	 O	 propósito	 de	 Deus	 não	 surgiu	 com	 a	

queda	do	homem.	E� 	 algo	que	 já	 estava	no	 seu	coração	

antes	da	fundação	do	mundo.

	“…	assim	como	nos	escolheu	nele	antes	da	fundação	do	

mundo,	para	sermos	santos	e	irrepreensíveis	perante	

ele”.	Ef	1.4,11.	

Pensemos	um	pouco	sobre	a	seguinte	argumentação:	Se,	

antes	da	fundação	do	mundo,	Deus	tinha	o	propósito	de	

salvar	 o	 homem,	 então	 Ele	 seria	 cúmplice	 do	 pecado,	

porque	necessitaria	que	o	homem	pecasse	para	cumprir	

seu	 propósito.	 Quando	 Deus	 disse:	 “não	 coma	 deste	

fruto”,	 na	 verdade,	 queria	 que	 o	 homem	 comesse	 e	

pecasse,	�icando	perdido	e	em	trevas.	Deste	modo,	Deus	

poderia	 cumprir	 o	 propósito	 de	 salvar	 o	 homem	 e	

mostrar	o	seu	grande	amor.	Ora,	tudo	isso	é	uma	grande	

confusão!	 Deus	 jamais	 quis	 que	 o	 homem	 pecasse!	 A	

salvação	 não	 era	 o	 propósito	 do	 coração	 de	 Deus.	 A	

redenção	foi	necessária	por	causa	da	queda.	A	queda	não	

foi	 “programada”	 para	 que	 houvesse	 salvação.	 Nós	

precisamos	 conhecer	 qual	 era	 a	 primeira	 intenção	 de	

Deus,	qual	era	o	propósito	que	Deus	tinha	em	seu	coração	

quando	criou	o	homem.
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O	propósito	de	Deus	não	começou	com	a	queda	do	

homem.	É	algo	que	já	estava	em	seu	coração	antes	da	

fundação	do	mundo.		

Qual	o	propósito	de	Deus	ao	criar	o	homem?	

“Também	 disse	 Deus:	 Façamos	 o	 homem	 à	

nossa	imagem,	conforme	a	nossa	semelhança”.	

Gn	1.26

	Quando	Deus	fez	o	homem,	Ele	queria	ter	�ilhos	com	a	

sua	imagem,	com	a	sua	natureza	e	com	a	sua	vida.	Deus	

queria	ter	uma	grande	famıĺia	que	expressasse	na	terra	a	

sua	glória	e	autoridade.	

Quando	Deus	criou	o	homem,	Ele	queria	uma	família	

de	homens	semelhantes	a	Ele.	

“Criou	 Deus,	 pois,	 o	 homem	 à	 sua	 imagem,	 à	

imagem	de	Deus	o	criou;	homem	e	mulher	os	

criou.	 E	 Deus	 os	 abençoou	 e	 lhes	 disse:	 Sede	

fecundos,	 multiplicai-vos,	 enchei	 a	 terra	 e	

sujeitai-a”.	Gn	1.27-28

Por	isso,	Adão	e	Eva	foram	criados	à	imagem	de	Deus.	

Sabemos	que	cada	ser	vivo	se	reproduz	segundo	a	sua	

própria	 espécie.	 Então,	 quando	 Adão	 e	 Eva	 se	

multiplicassem,	reproduziriam	�ilhos	à	imagem	de	Deus.	

Esta	seria	a	famıĺia	de	Deus.	Uma	famıĺia	de	homens	e	

mulheres	santos	e	perfeitos	como	Deus	é.	Que	glorioso	e	

amoroso	propósito!
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O	PECADO

I.	A	ORIGEM	DO	PECADO

A)	Em	Relação	a	Deus

Deus	não	pode	pecar,	e,	no	entanto	o	plano	de	Deus	

“precisaria”	ter	incluıd́ o	a	permissão	para	a	entrada	do	

pecado	no	mundo,	já	que	desde	a	eternidade	incluıá 	

um	Salvador.

B)	Em	Relação	a	Satanás

O	pecado	foi	achado	em	satanás	(Ez	28.15).	Esta	

a�irmação	é	o	mais	próximo	que	a	Bıb́lia	chega	de	uma	

indicação	da	origem	do	pecado.

C)	Em	Relação	a	Anjos

Alguns	deles	seguiram	a	satanás	em	seu	pecado.

D)	Em	Relação	ao	Homem

O	pecado	originou-se	no	E� den.

II.	A	DEFINIÇÃO	DE	PECADO

A)	O	Pecado	é	uma	ilusão:

Esta	ideia	(errônea)	assume	várias	formas	de	

expressão;	e.g.,	nossa	falta	de	conhecimento	é	a	razão	

pela	qual	temos	a	ilusão	do	pecado;	ou,	quando	a	

evolução	tiver	tido	tempo	su�iciente	para	nos	ajudar	a	

progredir,	a	ilusão	do	pecado	desaparecerá.
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B)	O	Pecado	é	o	eterno	princípio	do	dualismo:

Sendo	o	Mal	uma	entidade	externa	a	Deus	é	

independente	dEle.

C)	O	Pecado	é	o	egoísmo:

Esta	é	a	de�inição	ouvida	com	maior	frequência.	E� 	

bıb́lica	mas	incompleta	e	insu�iciente.

D)	O	Pecado	é	a	violação	da	Lei:

Esta	de�inição	também	é	bıb́lica	mas	insu�iciente,	a	não	

ser	que	o	conceito	de	lei	seja	estendido	de	modo	a	

compreender	todo	o	caráter	de	Deus.

E)	O	Pecado	é	qualquer	coisa	contrária	ao	Caráter	

de	Deus.

III.	PECADO	PESSOAL

A)	Signi�icado:

O	pecado	é	cometido	por	indivıd́uos.	Podem	ser	

pecados	deliberados	ou	pecados	por	ignorância.	Errar	o	

alvo	também	implica	atingir	o	alvo	errado.

B)	Penalidade:

Perda	de	comunhão.

C)	Remédio:

Perdão	-	Retira	a	culpa	produzida	pelo	pecado.

Justi�icação	-	Declaração	da	atribuição	da	justiça	de	
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Cristo	ao	pecador	que	crê	e	é	perdoado.

IV.	A	NATUREZA	PECAMINOSA

A)	Signi�icado:

A	Natureza	pecaminosa	é	a	capacidade	e	inclinação	

humana	para	fazer	tudo	aquilo	que	nos	torna	

reprováveis	aos	olhos	de	Deus.

B)	Passagens	Bíblicas	relacionadas:

2Co	4.4;	Ef	4.18;	Rm	1.18-	3.20

C)	Resultado	da	natureza	pecaminosa:

Depravação	total	(Absoluta	falta	de	mérito	do	homem	

perante	Deus).	Morte	Espiritual.

D)	Transmissão	da	natureza	pecaminosa:

Dos	pais	para	os	�ilhos	(Sl	51.5).

E)	Remédio:

Redenção,	que	nos	concede	nova	natureza	

(regeneração)	e	uma	nova	capacidade	de	servir	a	

Cristo.

O	Poder	do	Espıŕ ito	que	habita	no	crente	para	dar	

vitória	sobre	a	natureza	pecaminosa,	que	já	foi	julgada.
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V.	PECADO	IMPUTADO

A)	Signi�icado:

O	resultado	da	participação	de	cada	homem	na	

consequência	do	pecado	de	Adão.

B)	Texto-chave:

Romanos	5.12	-	Toda	a	humanidade	estava	em	Adão,	

participando	de	seu	pecado	e	assumindo	a	culpa	

resultante	dele.

C)	Transmissão	do	pecado	imputado:

Transmitido	diretamente	de	Adão	a	cada	membro	da	

raça.

D)	Penalidade:

Morte	fıśica.

E)	Remédio:

A	Justiça	imputada	de	Cristo	(2Co	5.21).

VI.	O	PECADO	NA	VIDA	DO	CRENTE

A)	O	fato	do	pecado	na	vida	do	crente:

1	João	1.8-10

B)	O	padrão	para	o	crente:

Andar	na	Luz	(	1Jo	1.7)
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C)	A	prevenção	do	pecado	na	vida	do	crente:

Através	da	Palavra	de	Deus	(Sl	119.11)

A	intercessão	de	Cristo	(	Jo	17.15)

O	Espıŕito	Santo	que	habita	nele	(Jo	7.37-39)

D)	Penalidades	do	pecado	na	vida	do	crente:

Perda	de	comunhão	(1Jo	1.6)

Exclusão	da	Instituição	religiosa	(1	Co	5.4,5)

Disciplina	de	Deus	(Hb	12.6)

A� s	vezes	morte	fıśica	(1Co	11.30)

E)	O	remédio	para	o	pecado	na	vida	do	crente:

Con�issão	(1Jo	1.9)
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O	QUE	É	O	BATISMO	NAS	ÁGUAS

	

→ O	 batismo	 é	 um	 ato	 pelo	 qual	mediante	 a	 fé	nos		 	 	

unimos	a	Cristo	para	sepultar	em	sua	morte	a	nossa	

velha	 natureza	 e	 começar	 pelo	 poder	 de	 sua	

ressurreição	uma	nova	vida.

	

→ E� 	um	sinal	visıv́el	de	uma	realidade	espiritual!			

	

Quando	 uma	 pessoa	 desce	 às	 águas	 do	 batismo,	

espiritualmente	ela	está	se	unindo	a	Cristo.

	

Nós	 não	 temos	 dimensão	 do	 que	 acontece	 no	 mundo	

espiritual	quando	uma	pessoa	se	batiza.	Mas	todos	que	

foram	batizados	sabem	que	algo	aconteceu.	Passamos	a	

perceber	a	realidade	de	Deus	em	nossas	vidas.

	

→ A	 �irmeza	 e	 edi�icação	 de	 um	 discıṕulo	 depende		 	 	

diretamente	da	revelação	que	ele	 tem	de	sua	união	

com	Cristo

	

	A	água

	

A	palavra	batismo	tem	origem	na	palavra	grega	BAPTO.
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	Bapto			→		Mergulhar	,	submergir

	

Mesmo	em	português	é	fácil	notar	isso:

	

Mc	1:5			-		Mergulhados	no	rio.

“E	saíam	a	ter	com	ele	toda	a	terra	da	Judéia,	e	todos	os	

moradores	de	Jerusalém;	e	eram	por	ele	batizados	no	rio	

Jordão,	confessando	os	seus	pecados.”

	

A	água	tem	um	duplo	simbolismo:

·				Destruição:		morte

·				Salvação	:		vida

	

Ex.:	O	dilúvio.

Assim	como	os	pecadores	do	tempo	de	Noé	foram	mortos	

pelas	águas,	pelas	mesmas	águas	Noé	e	sua	famıĺia	foram	

salvos	na	arca.		I	Pe	3:20-21

	

→ A	ira	de	Deus	contra	o	pecado	é	salvação	para	os	que	o				

obedecem.

	

Não	se	mergulha	alguém	num	copo	d'água,	muito	menos	

em	algumas	gotas	d'água.
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Por	 isso	 o	 batismo	 por	 imersão.	 Pois	 é	 a	 forma	mais	

próxima	 da	 realidade,	 (em	 casos	 de	 não	 haver	 a	

possibilidade	de	mergulhar	no	batismo,	podemos	lançar	

mão	do	batismo	por	aspersão	ou	derramamento,	como	

no	caso	de	cadeirantes,	pessoas	 idosas	ou	pessoas	em	

estado	terminal	que	não	podem	se	submeter	ao	batismo	

por	imersão,	cremos	aı	́no	conceito	de	Kavaná	que	 é	a	

intensão	do	coração,	no	qual	somete	Deus	pode	jugar).

Não	importa	se	ele	é	feito	numa	banheira,	numa	piscina,	

num	 rio	 ou	 lago.	 O	 importante	 é	 que	 haja	 água	 para	

mergulhar	a	pessoa.

	

O	que	Jesus	disse	sobre	o	batismo

	

Mt	28:18-20

“E,	 aproximando-se	 Jesus,	 falou-lhes,	 dizendo:	 Foi-me	

dada	toda	a	autoridade	no	céu	e	na	terra.	Portanto	ide,	

fazei	discípulos	de	todas	as	nações,	batizando-os	em	nome	

do	 Pai,	 e	 do	 Filho,	 e	 do	 Espírito	 Santo;	 ensinando-os	 a	

observar	todas	as	coisas	que	eu	vos	tenho	mandado;	e	eis	

que	eu	estou	convosco	todos	os	dias,	até	a	consumação	dos	

séculos.”
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Mc	16:16

“Quem	crer	e	for	batizado	será	salvo;	mas	quem	não	crer	

será	condenado.”

	

Depois	de	sua	morte	e	ressurreição,	antes	de	ser	recebido	

nos	céus,	Jesus	deu	uma	ordem	a	seus	discıṕ ulos:

·				Ide,	fazei	discıṕ ulos.

·				Batizando-os

·				Ensinando-os

	

O	batismo	em	si	sozinho	não	salva	ninguém.

·							Batizar	uma	pessoa	sem	que	haja	fé	em	seu	coração	

não	ira	salvá-la.

·							Mas	se	ela	crer	e	não	se	batizar,	não	podemos	garantir	

nada,	 exceto	 em	 caso	 raro	 ou	 excepcional	 onde	

alguém	crer	e	em	seguida	morre.

	

A	prática	dos	apóstolos

	

Após	 receberem	 o	 Espı́rito	 Santo	 os	 apóstolos	

começaram	a	anunciar	o	evangelho	do	reino.	Aqueles	

que	criam,	eram	imediatamente	batizados,	cumprindo	as	

ordens	de	Jesus.	Os	apóstolos	não	esperavam	nem	um	dia	
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sequer.	

Há	até	alguns	casos	estranhos:

	

At	2:38-41	-	(no	dia	de	pentecostes)

“Pedro	então	lhes	respondeu:	Arrependei-vos,	e	cada	um	de	

vós	seja	batizado	em	nome	de	Jesus	Cristo,	para	remissão	de	

vossos	 pecados;	 e	 recebereis	 o	 dom	 do	 Espírito	 Santo.	

Porque	a	promessa	vos	pertence	a	vós,	a	vossos	�ilhos,	e	a	

todos	os	que	estão	longe:	a	quantos	o	Senhor	nosso	Deus	

chamar.	E	com	muitas	outras	palavras	dava	testemunho,	e	

os	exortava,	dizendo:	salvai-vos	desta	geração	perversa.	De	

sorte	que	foram	batizados	os	que	receberam	a	sua	palavra;	

e	naquele	dia	agregaram-se	quase	três	mil	almas.”

	

Batizaram	3	mil	pessoas	em	um	só	dia.

Por	 que	 isto?	 Por	 que	 não	 procuraram	 conhecer	 toda	

aquela	gente?

(eram	de	muitas	cidades	e	lugares	diferentes	)

	

At	8:12	-	(os	samaritanos)

“Mas,	quando	creram	em	Filipe,	que	lhes	pregava	acerca	do	

reino	de	Deus	e	do	nome	de	Jesus,	batizavam-se	homens	e	

mulheres.”
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O	único	requisito	era	crer	na	palavra	do	reino	e	no	nome	

de	Jesus.

·				Não	necessitaram	provar	nada.

·				Nem	mesmo	de	estudo	bıb́lico.

	

At	8:36-38	-	(o	etíope	eunuco)

“E	indo	eles	caminhando,	chegaram	a	um	lugar	onde	havia	

água,	e	disse	o	eunuco:	Eis	aqui	água;	que	impede	que	eu	

seja	 batizado?	 [E	 disse	 Felipe:	 é	 lícito,	 se	 crês	 de	 todo	 o	

coração.	E,	respondendo	ele,	disse:	Creio	que	Jesus	Cristo	é	o	

Filho	de	Deus.]	mandou	parar	o	carro,	e	desceram	ambos	à	

água,	tanto	Filipe	como	o	eunuco,	e	Filipe	o	batizou.”

	

·				Filipe	nem	o	conhecia.

·				O	que	impede?

·				E� 	licito	se	creres.

	

At	9:17-18,	22:13-16	-	(Paulo)

“Partiu	Ananias	e	entrou	na	casa	e,	impondo-lhe	as	mãos,	

disse:	 Irmão	 Saulo,	 o	 Senhor	 Jesus,	 que	 te	 apareceu	 no	

caminho	por	onde	vinhas,	enviou-me	para	que	tornes	a	ver	

e	sejas	cheio	do	Espírito	Santo.	Logo	lhe	caíram	dos	olhos	

como	 que	 umas	 escamas,	 e	 recuperou	 a	 vista:	 então,	

levantando-se,	foi	batizado.”
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“Disse	ele:	O	Deus	de	nossos	pais	de	antemão	te	designou	

para	conhecer	a	sua	vontade,	ver	o	Justo,	e	ouvir	a	voz	da	

sua	 boca.	 Porque	 hás	 de	 ser	 sua	 testemunha	 para	 com	

todos	os	homens	do	que	tens	visto	e	ouvido.	Agora	por	que	

te	demoras?	Levanta-te,	batiza-te	e	lava	os	teus	pecados,	

invocando	o	seu	nome.”

	

·	 	 	 	 	 	 	Foi	o	caso	que	mais	demorou	(3	dias).	Isso	porque	

ele	estava	cego	e	isolado,	não	tinha	quem	o	batizasse.

·	 	 	 	 	 	 	Quando	Ananias	o	encontrou	disse:	Por	que	 te	

demoras?

	

At	10:44-48	-	(Cornélio	e	sua	família)

“Enquanto	 Pedro	 ainda	 dizia	 estas	 coisas,	 desceu	 o	

Espírito	Santo	sobre	 todos	os	que	ouviam	a	palavra.	Os	

crentes	que	eram	de	 circuncisão,	 todos	quantos	 tinham	

vindo	com	Pedro,	maravilharam-se	de	que	também	sobre	

os	gentios	se	derramasse	o	dom	do	Espírito	Santo;	porque	

os	ouviam	falar	línguas	e	magni�icar	a	Deus.	Respondeu	

então	 Pedro:	 Pode	 alguém	 porventura	 recusar	 a	 água	

para	que	não	sejam	batizados	estes	que	 também,	como	

nós,	receberam	o	Espírito	Santo?	Mandou,	pois,	que	fossem	

batizados	em	nome	de	Jesus	Cristo.	Então	lhe	rogaram	que	

�icasse	com	eles	por	alguns	dias.”
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·				Eram	muitos	gentios	que	Pedro	não	conhecia.

·	 	 	 	Mandou	que	fossem	batizados	mesmo	sabendo	que	

teria	problemas	em	Jerusalém.

(	iriam	questionar	)

	

At	16:13-15	-	(Lídia	e	sua	família)

“No	sábado	saímos	portas	afora	para	a	beira	do	rio,	onde	

julgávamos	 haver	 um	 lugar	 de	 oração	 e,	 sentados,	

falávamos	 às	 mulheres	 ali	 reunidas.	 E	 certa	 mulher	

chamada	 Lídia,	 vendedora	 de	 púrpura,	 da	 cidade	 de	

Tiatira,	e	que	temia	a	Deus,	nos	escutava	e	o	Senhor	lhe	

abriu	o	coração	para	atender	às	coisas	que	Paulo	dizia.	

Depois	 que	 foi	 batizada,	 ela	 e	 a	 sua	 casa,	 rogou-nos,	

dizendo:	Se	haveis	julgado	que	eu	sou	�iel	ao	Senhor,	entrai	

em	minha	casa,	e	�icai	ali.	E	nos	constrangeu	a	isso.”

	

Outro	caso	em	que	foi	batizada	no	mesmo	dia,	logo	que	

creu.

	

At	16:25;30-35	-	(o	carcereiro	e	sua	família)

“Pela	meia-noite	Paulo	e	Silas	oravam	e	cantavam	hinos	a	

Deus,	enquanto	os	presos	os	escutavam.”

“	 e,	 tirando-os	 para	 fora,	 disse:	 Senhores,	 que	 me	 é	

necessário	fazer	para	me	salvar?	Responderam	eles:	Crê	no	

Senhor	 Jesus	 e	 serás	 salvo,	 tu	 e	 tua	 casa.	 Então	 lhe	
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pregaram	a	palavra	de	Deus,	e	a	todos	os	que	estavam	em	

sua	casa.	Tomando-os	ele	consigo	naquela	mesma	hora	da	

noite,	lavou-lhes	as	feridas;	e	logo	foi	batizado,	ele	e	todos	

os	seus.	Então	os	fez	subir	para	sua	casa,	pôs-lhes	a	mesa	e	

alegrou-se	muito	com	toda	a	sua	casa,	por	ter	crido	em	

Deus.	 Quando	 amanheceu,	 os	 magistrados	 mandaram	

quadrilheiros	a	dizer:	Soltai	aqueles	homens.”	

·				E� 	o	caso	mais	interessante.

·	 	 	 	O	verso	25	mostra	que	tudo	começou	por	volta	da	

meia	noite.

·				Paulo	e	Silas	pregaram	para	o	carcereiro	e	sua	famıĺia.

·				Ele	lavou	os	vergões	das	costas	deles.

·				Foram	batizados	naquela	mesma	noite.

·				Era	madrugada,	por	que	tanta	pressa?

·				Por	que	não	esperaram	amanhecer?

·	 	 	 	 O	 que	 os	 apóstolos	 viam	 de	 tão	 importante	 no	

batismo.

·	 	 	 	 Certamente	 não	 era	 só	 um	 sı́mbolo,	 nem	 um	

testemunho	público.	 (só	 estavam	presentes	Paulo	e	

Silas	e	no	caso	do	eunuco	só	Filipe).	

At	18:8	-	(Crispo	e	os	coríntios)*

“Crispo,	chefe	da	sinagoga,	creu	no	Senhor	com	toda	a	sua	

casa;	 e	 muitos	 dos	 coríntios,	 ouvindo,	 criam	 e	 eram	

batizados.”

	



217

·	 	 	 	Novamente	vemos	que	a	única	condição	era	crer	na	

palavra	do	reino.

·	 	 	 	 Apesar	 de	 não	 dizer	 que	 não	 foi	 no	 mesmo	 dia,	

também	não	diz	o	contrário.

·	 	 	 	As	palavras	creram	e	foram	batizados	indicam	fatos	

ocorridos	em	sequência	e	num	curto	espaço	de	tempo	

(	assim	que	creram	foram	batizados	)

	

At	19:4-5	-	(os	doze	efésios)

“Mas	 Paulo	 respondeu:	 João	 administrou	 o	 batismo	 do	

arrependimento,	dizendo	ao	povo	que	cresse	naquele	que	

após	ele	havia	de	vir,	isto	é,	em	Jesus.	Quando	ouviram	isso,	

foram	batizados	em	nome	do	Senhor	Jesus.”

	

·				Ainda	não	tinham	ouvido	sobre	o	Senhor	Jesus.

·				Assim	que	ouviram	foram	batizados.

	

Para	eles	o	batismo	era	tão	urgente,	tão	fundamental,	tão	

importante,	 tão	 indispensável	 que	 as	 pessoas	 eram	

batizadas	 imediatamente	 após	 receber	 a	 palavra	 do	

reino.

	

Por	que?

(é	o	que	veremos	a	seguir)
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O	ensino	dos	apóstolos	

Existem	vários	textos	nas	cartas	dos	apóstolos	que	nos	

dão	 indicações	 e	 ensinos	 sobre	 o	 batismo.	 A	 maioria	

deles	 fala	 sobre	 as	 realidades	 espirituais	 que	 estão	

associadas	ao	batismo,	sem	dizer	exatamente	o	que	é	o	

batismo.

	

Gl	3:27

“Porque	 todos	 quantos	 fostes	 batizados	 em	 Cristo	 vos	

revestistes	de	Cristo.”

	

→ Eles	não	viam	apenas	como	um	batismo	nas	águas,		 	 	

mas	como	um	batismo	em	Cristo.

	

A	 pessoa	 era	 MERGULHADA	 em	 Cristo,	 ENXERTADA	 em	

Cristo,	REVESTIDA	de	Cristo.

	

Alguém	poderia	perguntar:	Mas	o	que	nos	une	a	Cristo	

não	é	a	fé	?

	

Sim.	 	Mas	o	batismo	é	a	maneira	que	JESUS	determinou	

para	se	expressar	e	se	consumar	esta	fé.

	

Se	alguém	não	crer	ou	não	se	arrepender	(ou	for	uma	
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criança)	e	descer	às	águas	do	batismo	não	acontece	nada!	

A	água	não	tem	poder	nenhum!

	

→ Mas	se	alguém	desce	às	águas	com	fé.		Pela	fé			é		unido				

a	Cristo	Jesus!!!

	

→ Eles	 viam	 que	 juntamente	 com	 o	 sinal	 exterior		 	 	

operava	uma	graça	interior	pela	fé	daquele	que	era	

batizado.

	

Ø			Por	isso	tinha	tanta	urgência!!!		A	pessoa	precisava	se	

unir	a	Cristo	espiritualmente.

	

A	 Igreja	 hoje	 trocou	 isso	 por	 um	 simples	 “levantar	 as	

mãos”	ou	“ir	à	frente”.

	

Quando	 isto	ocorre	numa	reunião	representa	apenas	o	

interesse	da	pessoa	em	caminhar	com	Jesus,	mas	isso	não	

une	a	pessoa	a	Cristo.

	

Outro	texto	esclarecedor	é:

	Rm	6:3

“Ou,	 porventura,	 ignorais	 que	 todos	 quantos	 fomos	

batizados	em	Cristo	Jesus	fomos	batizados	na	sua	morte?”
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Paulo	fala	duas	coisas:

	

·			A	primeira	é	que	eles	haviam	sido	batizados	em	Cristo.	

(A	essência	do	batismo);

·	 	 	 E	 outra	 que	 talvez	 tivessem	 esquecido	 que	 como	

consequência,	 estavam	mortos	 com	 Cristo.	 (Esta	 é	

uma	verdade	associada	ao	batismo)

	

Muitos	 ensinam	 que	 o	 batismo	 signi�ica	 morte	 e	

ressurreição	com	Cristo.	 	Isto	tem	boa	dose	de	verdade,	

mas	confunde	o	batismo	com	suas	consequências.

	

→ O	batismo	é	união	com	Cristo.			

	

A	morte	do	velho	homem	e	a	ressurreição	para	uma	nova	

vida	 são	 consequências	 diretas	 e	 imediatas	 da	 nossa	

união	com	Ele.

	

Nos	unimos	a	Ele	na	sua	morte.

Nos	unimos	a	Ele	na	sua	ressurreição.

Nos	tornamos	um	com	Cristo	em	tudo	que	Ele	é.
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O	que	antecede	o	batismo

	

Vimos	a	urgência	do	batismo	na	vida	de	uma	pessoa.	Mas	

será	que	qualquer	pessoa	pode	ser	batizada?

	

O	que	uma	pessoa	precisa	para	se	batizar?		

	

→ Existem	 dois	 pré-requisitos	 para	 o	 batismo:	 FÉ	 e		 	 	

ARREPENDIMENTO.

	

Alguém	pode	dizer:	mas	nem	todos	os	textos	que	lemos	

falam	sobre	arrependimento.

	

Mas	 falam	 da	 palavra	 que	 era	 pregada	 e	 o	 que	 era	

anunciado.	→		O	Reino	de	Deus.

(Teor	da	palavra)

	

→ As	 pessoas	 criam	 convictas	 de	 seu	 pecado	 e	 da		 	 	

necessidade	de	arrependimento.

	

→ Quando	 pregamos	 o	 reino	 de	 Deus	 pregamos		 	 	

arrependimento.
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Vamos	ler	dois	textos

	

Mc	16:16

“Quem	crer	e	for	batizado	será	salvo;	mas	quem	não	crer	

será	condenado.”

	

At	2:38

“Pedro	então	lhes	respondeu:	Arrependei-vos,	e	cada	um	

de	 vós	 seja	 batizado	 em	 nome	 de	 Jesus	 Cristo,	 para	

remissão	de	vossos	pecados;	e	recebereis	o	dom	do	Espírito	

Santo.”

	

FÉ

	

“Quem	crer	e	for	batizado	será	salvo”

	

Crer	em	que?

·				Crê	que	Jesus	Cristo	é	o	Filho	de	Deus;

·				Crê	que	Ele	foi	perfeito	e	santo;

·				Crê	que	Ele	morreu	pelos	seus	pecados;

·				Crê	que	Deus	o	ressuscitou	dentre	os	mortos;

·				Confessar	e	reconhece	Jesus	como	seu	Senhor.
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ARREPENDIMENTO

	

O	que	é	arrependimento?

→	Mudança	de	atitude.

	

·				Você	mudou	de	atitude?

·	 	 	 	Está	disposto	a	sujeitar-se	e	a	obedecer	a	Cristo	em	

tudo?

·				Renuncia	a	Satanás,	ao	pecado	e	aceita	o	reino	de	Deus	

em	sua	vida?

·	 	 	 	Coloca	Deus	acima	de	seu	pai,	mãe,	 esposa,	 �ilhos,	

�ilhas,	irmãos	e	acima	de	sua	própria	vida?

·	 	 	 	 Reconhece	 a	 Cristo	 como	 dono	 de	 tudo	 que	 você	

possui?

·	 	 	 	Está	disposto	a	seguir	a	 Jesus	e	ser	um	verdadeiro	

discıṕ ulo	até	o	�im.

	

→ Discípulo:	Aquele	que	crê	em	tudo	que	Cristo	diz	e	faz				

tudo	que	Cristo	manda.
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Calculo	do	preço

	

Lc	14:25-33

“Ora,	iam	com	ele	grandes	multidões;	e,	voltando-se,	disse-

lhes:	Se	alguém	vier	a	mim,	e	não	aborrecer	a	pai	e	mãe,	a	

mulher	 e	 �ilhos,	 a	 irmãos	 e	 irmãs,	 e	 ainda	 também	 à	

própria	vida,	não	pode	ser	meu	discípulo.	Quem	não	toma	

a	sua	cruz	e	não	me	segue,	não	pode	ser	meu	discípulo.	Pois	

qual	 de	 vós,	 querendo	 edi�icar	 uma	 torre,	 não	 se	 senta	

primeiro	a	calcular	as	despesas,	para	ver	se	tem	com	que	a	

acabar?	Para	não	acontecer	que,	depois	de	haver	posto	os	

alicerces,	e	não	a	podendo	acabar,	todos	os	que	a	virem	

comecem	a	zombar	dele,	dizendo:	Este	homem	começou	a	

edi�icar	e	não	pode	acabar.	Ou	qual	é	o	rei	que,	indo	entrar	

em	guerra	contra	outro	rei,	não	se	senta	primeiro	para	

calcular	se	com	dez	mil	pode	sair	ao	encontro	do	que	vem	

contra	ele	com	vinte	mil?	No	caso	contrário,	enquanto	o	

outro	 ainda	 está	 longe,	 manda	 embaixadores,	 e	 pede	

condições	de	paz.	Assim,	pois,	todo	aquele	dentre	vós	que	

não	 renuncia	 a	 tudo	 quanto	 possui,	 não	 pode	 ser	 meu	

discípulo.”

	

·				Para	quem	Jesus	fala	isso?

→	Para	a	multidão	que	o	seguia.
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·				O	que	é	cruz?

→	Quando	eu	tenho	que	optar	em	fazer	a	minha	vontade	e	

a	vontade	de	Deus,	e	eu	escolho	fazer	a	vontade	de	Deus.

	

·	 	 	 	Por	duas	vezes	Jesus	usa	a	palavra	“calcular”	(	v28	e	

v31	 	-	 	em	outras	traduções	fazer	as	contas)	falando	

sobre	a	edi�icação	e	depois	sobre	um	combate.

	

·	 	 	 	 Devemos	 ter	 convicção	 de	 nossa	 opção	 em	 seguir	

Jesus.

	

→ Existe	um	preço	a	ser	pago	e	o	preço	é	TUDO.			

		Qual	o	signi�icado	espiritual	do	batismo

	

O	Batismo	é	nossa	união	com	Cristo.

	

→ E� 	um	sinal	visıv́el	de	uma	realidade	que	acontece	no		 	 	

mundo	espiritual.

	

O	 Kerigma	 (proclamação)	 do	 Novo	 testamento	 é	

estarmos	em	Cristo.	 Esta	 expressão	 aparece	 inúmeras	

vezes	no	Novo	Testamento	com	relação	a	nossa	vitória,	

perdão,	justi�icação,	poder,	salvação,	unidade.	
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Todas	as	promessas	do	Novo	Testamento	nos	são	dadas	

em	Cristo.

	

Como	é	que	nós	somos	colocados	em	Cristo	?		→	Através	

do	batismo.

	

Veremos	 agora	 as	 realidades	 espirituais	 que	 estão	

associadas	ao	batismo:

	

1)	Participação	na	morte	e	ressurreição	de	Cristo.

	

Rm	6:2-11

“Nós,	 que	 já	morremos	 para	 o	 pecado,	 como	 viveremos	

ainda	nele?	Ou,	porventura,	 ignorais	que	 todos	quantos	

fomos	batizados	em	Cristo	Jesus	fomos	batizados	na	sua	

morte?	Fomos,	pois,	sepultados	com	ele	pelo	batismo	na	

morte,	para	que,	 como	Cristo	 foi	 ressuscitado	dentre	os	

mortos	pela	glória	do	Pai,	assim	andemos	nós	também	em	

novidade	de	vida.	Porque,	se	temos	sido	unidos	a	ele	na	

semelhança	da	sua	morte,	certamente	também	o	seremos	

na	semelhança	da	sua	ressurreição;	sabendo	 isto,	que	o	

nosso	 homem	velho	 foi	 cruci�icado	 com	ele,	 para	 que	 o	

corpo	 do	 pecado	 fosse	 desfeito,	 a	 �im	 de	 não	 servirmos	

mais	ao	pecado.	Pois	quem	está	morto	está	justi�icado	do	

pecado.	 Ora,	 se	 já	 morremos	 com	 Cristo,	 cremos	 que	

também	com	ele	 viveremos,	 	 sabendo	que,	 tendo	Cristo	
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ressurgido	dentre	os	mortos,	já	não	morre	mais;	a	morte	

não	mais	tem	domínio	sobre	ele.	Pois	quanto	a	ter	morrido,	

de	uma	vez	por	todas	morreu	para	o	pecado,	mas	quanto	a	

viver,	 vive	para	Deus.	Assim	 também	vós	 considerai-vos	

como	mortos	 para	 o	 pecado,	 mas	 vivos	 para	 Deus,	 em	

Cristo	Jesus.”

	

·				Fomos	batizados	na	sua	morte;

·	 	 	 	 Também	 o	 seremos	 na	 semelhança	 da	 sua	

ressurreição;

·				Andemos	em	novidade	de	vida;

·	 	 	 	O	nosso	velho	homem	(com	tudo	que	faz	parte	dele)	

foi	cruci�icado	com	Cristo.

	

→	A	morte	de	Jesus	é	a	nossa	morte

·	 	 	 	Estamos	mortos	para	o	pecado	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Rm	6:11,		

Cl2:12;3:3

·				Estamos	mortos	para	o	mundo													Gl	6:14

·				Estamos	mortos	para	a	lei	do	pecado			Rm	7:4,		Gl	2:7

	

→	 A	 sua	 ressurreição	 é	 a	 nossa	 nova	 vida	 para	

servirmos	a	Deus

·				Em	Cristo	somos	novas	criaturas					2	Co	5:17

·				Fomos	ressuscitados	com	Ele											Ef	2:5-6
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·				Ressurgimos	pela	fé																											Cl	2:12

	

2)	 Sua	 exaltação	 é	 nossa	 vitória	 sobre	 todas	 as	

potestades

	

Ef	1:20-23

“Que	operou	em	Cristo,	ressuscitando-o	dentre	os	mortos	e	

fazendo-o	sentar-se	à	sua	direita	nos	céus,	muito	acima	de	

todo	principado,	 e	 autoridade,	 e	 poder,	 e	 domínio,	 e	 de	

todo	 nome	 que	 se	 nomeia,	 não	 só	 neste	 século,	 mas	

também	no	vindouro;	e	sujeitou	todas	as	coisas	debaixo	

dos	seus	pés,	e	para	ser	cabeça	sobre	todas	as	coisas	o	deu	à	

igreja,	 que	 é	 o	 seu	 corpo,	 o	 complemento	 daquele	 que	

cumpre	tudo	em	todas	as	coisas.”

	

·				Acima	de	todo	nome	que	se	nomeia.

·				Acima	de	todo	principado

·	 	 	 	 Unidos	 a	 Cristo	 temos	 vitória	 sobre	 Satanás	 e	 os	

demônios	e	sobre	toda	amarra	diabólica.

	

3)	Temos	o	perdão	dos	pecados

	

At	2:38

“Pedro	então	lhes	respondeu:	Arrependei-vos,	e	cada	um	
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de	 vós	 seja	 batizado	 em	 nome	 de	 Jesus	 Cristo,	 para	

remissão	de	vossos	pecados;	e	recebereis	o	dom	do	Espírito	

Santo.”

	

·				Para	que	?				→	Perdão	dos	pecados.

·	 	 	 	Nossos	pecados	 são	perdoados	por	Deus	pela	 fé	 e	

arrependimento	testemunhada	no	batismo.

	

4)	Somos	lavados	e	puri�icados

	

At	22:16

“Agora	por	que	te	demoras?	Levanta-te,	batiza-te	e	lava	os	

teus	pecados,	invocando	o	seu	nome.”

	

·	 	 	 	 Ananias	 disse	 a	 Paulo:	 “Batiza-te	 e	 lava	 os	 teus	

pecados”	

·	 	 	 	Somos	limpos,	lavados	por	dentro,	recebemos	vestes	

brancas.
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5) 	 Somos	 salvos(Inic iamos	 o 	 processo 	 de	

desenvolvimento	de	nossa	salvação)

	

Mc	16:16

“Quem	crer	e	for	batizado	será	salvo;	mas	quem	não	crer	

será	condenado.”

	

·				As	duas	coisas	devem	acontecer		→		“e”

	

I	Pe	3:21

“Que	 também	 agora,	 por	 uma	 verdadeira	 �igura-o	

batismo,	 vos	 salva,	 o	 qual	 não	 é	 o	 despojamento	 da	

imundícia	 da	 carne,	 mas	 a	 indagação	 de	 uma	 boa	

consciência	 para	 com	 Deus,	 pela	 ressurreição	 de	 Jesus	

Cristo.”

	

·				Vos	salva

	

6)	Somos	introduzidos	no	corpo	de	Cristo	,	que	é	a	

Igreja(Noiva	do	Messias).

	

→ Cristo	tem	um	corpo,	um	organismo	vivo	na	terra.		 	 	

Quando	 nos	 unimos	 a	 Cristo	 pelo	 batismo	 somos	

unidos,	inseridos	no	seu	corpo,	que	é	a	Igreja.
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	I	Co	12:13

“Pois	em	um	só	Espírito	fomos	todos	nós	batizados	em	um	só	

corpo,	quer	judeus,	quer	gregos,	quer	escravos	quer	livres;	e	

a	todos	nós	foi	dado	beber	de	um	só	Espírito.”

	

·	 	 	 	Quando	éramos	do	mundo,	éramos	independentes	de	

Deus	e	dos	homens;

·				Agora	somos	dependentes	não	só	de	Deus,	mas	também	

dos	irmãos	que	estão	conosco;

·				Nos	submetemos	uns	aos	outros.

·				Da	mesma	forma	que	um	dedo	não	se	move	apenas	com	

uma	ordem	do	cérebro,	mas	depende	também	da	mão,	

braço,	 ombro,	 pescoço.	 Assim	 também	 nós	 estamos	

ligados	uns	aos	outros	de	forma	que	Cristo,	o	Cabeça	da	

Igreja	comande	todo	o	seu	corpo.

	

Conclusão	

	

Deus	tem	uma	grande	obra	para	fazer	em	nós,	mas	Ele	não	

faz	nada	em	nós	separados	de	Cristo	Jesus.	

	

·				Deus	não	nos	trata	isoladamente;

·				Toda	obra	que	Ele	tem	para	fazer	em	nós	é	em	Cristo;

·				Deus	cruci�icou	nosso	velho	homem	em	Cristo;



232

·				Deus	nos	dá	nova	vida	juntamente	com	Cristo;

·	 	 	 	Estamos	assentados	nos	lugares	celestiais	(acima	de	

Satanás)	em	Cristo.	

→ Toda	esta	tremenda	vitória	é	possıv́el	porque	fomos		 	 	

batizados	em	Cristo.

	

Algumas	considerações	�inais

	

· 	 	 	 	 A	 Fé 	 e 	 o 	 Arrependimento	 s ão	 condições	

indispensáveis	para	o	batismo.	Por	isso	não	devemos	

batizar	crianças.

·				Se	você	conhece	um	irmão	de	outra	congregação	que	

crê	ou	pratica	de	forma	diferente,	deve	respeitá-lo	e	

recebê-lo	como	irmão.

·				Ele	faz	assim	porque	crê	assim;

·				Age	conforme	sua	consciência;

·				E� 	uma	questão	de	fé	e	não	de	pecado;

·				Quanto	a	nós,	vamos	cumprir	o	que	está	escrito	

na	palavra	de	Deus.

·	 	 	 	Preferıv́el	ninguém	pode	se	batizar	de	novo,	e	sim	

reconcilia-lo	novamente	a	comunhão;

Se	alguém	crê	que	seu	batismo	não	foi	válido	(não	havia	

fé	 ou	 arrependimento	 ou	 era	 criança)	 é	 preferıv́el	

batizar.
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·	 	 	 	Se	alguém	disser:	“Mas	eu	conheço	pessoas	que	não	se	

batizaram	e	vivem	em	santidade.”	ou	então	 	“Lutero	era	

um	 homem	 de	 Deus	 e	 cria	 no	 batismo	 infantil”.	 Nossa	

resposta	 deve	 ser	 que	 não	 podemos	 nos	 dirigir	 pela	

experiência	 dos	 homens,	 mas	 pela	 INFALI�VEL	 e	 ETERNA	

PALAVRA	DE	DEUS.
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PÓS-QUALICAMP

O	que	é	uma	Igreja?

A	 igreja	 (Grego	 Eclésia	 ou	 Hebraico	 Kahal)	 é	 uma	

congregação	 (Ajuntamento,	 Corpo)	 local	 de	 pessoas	

regeneradas	 e	 batizadas	 após	 pro�issão	 de	 fé ́.	 Tais	

congregações	 são	 constituı́das	 com	 a	 �inalidade	 de	

prestarem	cultos	a	Deus,	meditarem	nos	ensinamentos	

da	 Bı́blia	 para	 a	 edi�icação	 mutua	 praticarem	 as	

ordenanças	de	Jesus	e	para	a	propagarem	o	evangelho.	

As	igrejas	neotestamenta ́rias	têm	governo	participativo,	

praticam	a	disciplina	e	se	regem	em	todas	as	questões	

espirituais	 e	doutrinarias	exclusivamente	pela	Palavra	

de	Deus,	sob	a	orientação	do	Espıŕito	Santo.	Há	também	

no	NT	um	outro	sentido	da	palavra	“igreja”	em	que	ela	

aparece	como	a	reunião	universal	dos	remidos	de	todos	

os	 tempos	 estabelecida	 por	 Jesus	 Cristo	 e	 sobre	 Ele	

edi�icada,	constituindo-se	no	corpo	espiritual	do	Senhor,	

do	qual	ele	mesmo	é	a	cabeça.	sua	unidade	é	de	natureza	

espiritual	 e	 se	 expressa	 pelo	 amor	 fraternal,	 pela	

harmonia	 e	 cooperação	 voluntaria	 na	 realização	 dos	

propósitos	comuns	do	reino	de	Deus.

Qual	O	Propósito	da	Igreja?

• Implantar	o	Reino	dos	D'us(Mateus	6);

• Adoração,

• Comunhão,
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• Restaurar	Vidas,

• Dar	Testemunho,

• Se	preparar	para	receber	o	Reino	em	Plenitude,

• Trazer	mudança	social	pelo	bom	comportamento,	

projetos	e	E� tica.

Quais	os	Benefıćios	de	Ser	um	Discıṕ ulo(a)?

1.	 Identi�icado	como	Cristão	Verdadeiro.	

Assim	que	já	não	sois	estrangeiros,	nem	forasteiros,	mas	

concidadãos	 dos	 santos,	 e	 da	 famıĺia	 de	 Deus;	 Efésios	

2:19.

2.	 Proporciona	ao	Discıṕ ulo	uma	 famıĺia	espiritual	

para	 apoiá-lo	 e	 motivá-lo	 na	 caminhada	 com	

Jesus.

Irmãos,	 se	 algum	 homem	 chegar	 a	 ser	 surpreendido	

nalguma	ofensa,	vós,	que	sois	espirituais,	encaminhai	o	

tal	com	espıŕito	de	mansidão;	olhando	por	ti	mesmo,	para	

que	não	sejas	também	tentado.	Levai	as	cargas	uns	dos	

outros,	e	assim	cumprireis	a	lei	de	Cristo.	 .Gálatas 6:1,2

3.	 Oferece	um	lugar	propıćio	à	descoberta	dos	Dons	

Ministeriais.

Ora,	há	diversidade	de	dons,	mas	o	Espıŕito	é	o	mesmo.	E	

há	diversidade	de	ministérios,	mas	o	Senhor	é	o	mesmo.	E	

há	diversidade	de	operações,	mas	é	o	mesmo	Deus	que	

opera	tudo	em	todos.	Mas	a	manifestação	do	Espıŕito	é	

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/6/1,2
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dada	a	cada	um,	para	o	que	for	 útil.	Porque	a	um	pelo	

Espıŕito	é	dada	a	palavra	da	sabedoria;	e	a	outro,	pelo	

mesmo	 Espıŕito,	 a	 palavra	 da	 ciência;	 E	 a	 outro,	 pelo	

mesmo	Espıŕito,	a	fé;	e	a	outro,	pelo	mesmo	Espıŕito,	os	

dons	de	curar;	E	a	outro	a	operação	de	maravilhas;	e	a	

outro	 a	 profecia;	 e	 a	 outro	 o	 dom	 de	 discernir	 os	

espıŕitos;	e	a	outro	a	variedade	de	lıńguas;	e	a	outro	a	

interpretação	das	lıńguas.	Mas	um	só	e	o	mesmo	Espıŕito	

opera	todas	estas	coisas,	repartindo	particularmente	a	

cada	um	como	quer.	Porque,	assim	como	o	corpo	é	um,	e	

tem	 muitos	 membros,	 e	 todos	 os	 membros,	 sendo	

muitos,	são	um	só	corpo,	assim	é	Cristo	também.	 	Pois	

todos	nós	fomos	batizados	em	um	Espıŕito,	formando	um	

corpo,	quer	judeus,	quer	gregos,	quer	servos,	quer	livres,	

e	todos	temos	bebido	de	um	Espıŕito.	Porque	também	o	

corpo	não	é	um	só	membro,	mas	muitos.	Se	o	pé	disser:	

Porque	não	sou	mão,	não	sou	do	corpo;	não	será	por	isso	

do	corpo?	E	se	a	orelha	disser:	Porque	não	sou	olho	não	

sou	do	corpo;	não	será	por	isso	do	corpo?	Se	todo	o	corpo	

fosse	olho,	onde	estaria	o	ouvido?	Se	todo	fosse	ouvido,	

onde	 estaria	 o	 olfato?	 Mas	 agora	 Deus	 colocou	 os	

membros	no	corpo,	cada	um	deles	como	quis.	E,	se	todos	

fossem	 um	 só	 membro,	 onde	 estaria	 o	 corpo?	 Assim,	

pois,	há	muitos	membros,	mas	um	corpo.	E	o	olho	não	

pode	 dizer	 à	 mão:	 Não	 tenho	 necessidade	 de	 ti;	 nem	

ainda	a	cabeça	aos	pés:	Não	tenho	necessidade	de	vós.	

Antes,	os	membros	do	corpo	que	parecem	ser	os	mais	

fracos	são	necessários;	E	os	que	reputamos	serem	menos	
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honrosos	no	corpo,	a	esses	honramos	muito	mais;	e	aos	

que	 em	 nós	 são	 menos	 decorosos	 damos	 muito	 mais	

honra.	Porque	os	que	em	nós	são	mais	nobres	não	têm	

necessidade	 disso,	 mas	 Deus	 assim	 formou	 o	 corpo,	

dando	muito	mais	honra	ao	que	tinha	falta	dela;	Para	que	

não	haja	divisão	no	corpo,	mas	antes	tenham	os	membros	

igual	 cuidado	 uns	 dos	 outros.	 De	maneira	 que,	 se	 um	

membro	padece,	todos	os	membros	padecem	com	ele;	e,	

se	 um	 membro	 é	 honrado,	 todos	 os	 membros	 se	

regozijam	com	ele.	Ora,	vós	sois	o	corpo	de	Cristo,	e	seus	

membros	em	particular.	1 Coríntios 12:4-27

4.	 Dá	 ao	 novo	 discı́pulo	 proteção	 espiritual	 de	

lideres	que	seguem	a	D'us.

Obedecei	a	vossos	pastores,	e	sujeitai-vos	a	eles;	porque	

velam	por	vossas	almas,	 como	aqueles	que	hão	de	dar	

conta	delas;	para	que	o	façam	com	alegria	e	não	gemendo,	

porque	isso	não	vos	seria	útil.	Hebreus	13:17.

5.	 Desperta	 a	 consciência	 para	 necessidade	 de	

Crescer.

Sujeitando-vos	uns	aos	outros	no	temor	de	Deus.	Efésios	

5:21	

Qual	é	a	visão	MASF?

Origem,	 Filoso�ia	 e	 Evolução	 Histórica	 da	 MASF,	

Missão	Apostólica	Sem	Fronteiras,

Durante	 o	 perıódo	 de	 seu	 Doutorado	 em	 Santiago	 de	

Compostela,	 na	 Espanha,	 entre	 1995	 a	 1998,	 onde	

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/12/4-27
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desenvolveu 	 pesquisa 	 sobre 	 Marg ina l idade ,	

Delinquência,	Valores	e	Expectativas	de	Futuro,	o	Pastor	

Thomé	 Tavares	 começou	 a	 sonhar	 com	 uma	 Missão	

Interdenominacional	 que	 pudesse	 aglutinar	 essas	

concepções	 inseridas	 no	 contexto	 das	 populações	

marginais,	 em	 cujo	 lócus	 se	 poderia	 desenvolver	

Projetos	de	Qualidade	de	Vida,	vivenciando	os	valores	

espirituais	 como	 prática	 da	 novidade	 de	 vida,	

proporcionando	 mudanças	 e	 formação	 de	 novas	

atitudes,	 não	 atreladas	 ao	 consumismo	 de	 bens	

materiais,	mas	numa	ressigni�icação	conceitual	em	que	

na	prática,	os	ensinos	da	Igreja	à	luz	da	Palavra	de	Deus	

proporcionasse-lhes	 senso	 de	 direcionalidade;	

promovendo	 um	 crescimento	 sadio;	 uma	 socialização	

em	 meio	 ao	 contexto	 social	 altruı́sta;	 um	 padrão	

comportamental	por	excelência	que	proporcionasse	um	

pleno	 ajustamento	 individual	 contra	 os	 transtornos	

emocionais	 da	 vida	 hodierna;	 além	 de	 uma	 educação	

cristã	 através	 da	 Igreja,	 que	 direcionasse	 para	 a	

autonomia	 social	 desejada.	 	 No	 perı́odo	 de	 sua	

permanência	no	Rio	de	Janeiro,	um	grupo	de	lıd́eres	se	

reuniam	em	Manaus	para	orar	pelo	retorno	do	Pastor,	e	

bem	 como	 pela	 instalação	 em	 Manaus	 desse	 novo	

modelo	 de	 Ministério.	 E	 em	 fevereiro	 do	 ano	 2006,	

�inalmente	as	orações	foram	ouvidas,	quando	se	deu	sua	

transferência	da	UFF	para	a	UFAM.	

O	Projeto	Missionário	da	MASF	se	embasa	no	Projeto	do	

Senhor	Jesus,	como	plataforma	de	sua	visão	Ministerial,	
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registrado	no	Evangelho	de	Lucas,	no	qual	assegura:	

O	 Espírito	 do	 Senhor	 está	 sobre	 mim,	 pelo	 que	 me	

Ungiu	 para	 evangelizar	 os	 pobres;	 enviou-me	 para	

curar	 os	 quebrantados	 de	 coração	 e	 apregoar	

liberdade	aos	cativos;	a	dar	vista	aos	cegos	e	por	em	

liberdade	os	oprimidos,	e	a	anunciar	o	ano	aceitável	

do	Senhor	(Lucas	4:18-19).	

Entendemos	assim	que	o	Plano	de	Deus	desenvolvido	no	

Ministério	do	Senhor	Jesus,	se	volta	para	as	comunidades	

carentes,	 tendo	as	populações	marginais	como	público	

alvo,	 cuja	 �iloso�ia	 ministerial	 é	 de	 se	 promover	 a	

qualidade	 de	 vida	 no	 contexto	 de	 mudança	 de	

mentalidade,	como	Paulo	interpreta:	

E	 não	 vos	 conformeis	 com	 este	 mundo,	 mas	

t rans formai -vos 	 pe la 	 renovação 	 do 	 vosso	

entendimento,	 para	 que	 experimentais	 qual	 seja	 a	

boa,	 agradável	 e	 perfeita	 vontade	 de	 Deus	 que	 é	 o	

vosso	culto	racional.	(	Romanos	12:2).

	Entendemos	outrossim	que,	quando	alguém	se	converte	

em	 Jesus	 Cristo,	 além	 da	 aquisição	 de	 sua	 salvação	

espiritual,	no	processo	de	sua	 Justi�icação,	 recebe	uma	

nova	vida,	e	vivendo	em	novidade	de	vida,	o	processo	de	

regeneração	 propicia-lhes	 a	 adoção	 dos	 valores	

espirituais	 e	 sociais	 através	 dos	 ensinos	 bı́blicos	 do	

Senhor	Jesus,	que	proporciona-lhes	uma	revisão	em	seu	

foco	de	valores,	recebendo	as	mais	ricas	promessas	de	

Deus,	 no	 que	 cerne	 ao	 “Ano	 Aceitável	 do	 Senhor”,	
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advindas	de	uma	chuva	de	bênçãos	temporã	e	serôdia	

(Jeremias	 5:24),	 herança	 de	 uma	 antiga	 promessa	 ao	

povo	judeu	que	era	oferecido	de	50	em	50	anos,	no	Ano	

do	Jubileu,	que	na	Nova	Aliança	em	Cristo	Jesus,	é	dado	

continuadamente,	e	que	as	temos	como	uma	Unção	de	

Qualidade	de	Vida,	e	toda	sorte	de	bênçãos	das	regiões	

celestes,	prometidas	ao	povo	de	Deus	dessa	Nova	Aliança	

em	Cristo	Jesus.	Com	essa	mensagem,	e	com	esse	poder	

de	 transformação	 através	 do	 Evangelho,	 e	 alcançando	

aqueles	 que	 mais	 sofrem	 dos	 problemas	 sócio	

demográ�icos,	junto	às	populações	marginais,	podemos	

assim	transformar	a	sociedade.

Em	sua	obra,	“A	Demolição	do	Homem”,	Konrad	Lorenz	

(1990),	 descreve	 a	 realidade	 subjetiva	 do	 imaginário	

humano,	que	enfrenta	o	mesmo	problema	da	dicotomia	

entre	 o	 corpo	 e	 alma,	 acentuando	 as	 falhas	 no	

comportamento	que	perderam	o	sentido	original.	Nessa	

perspectiva	de	desencanto	humano,	Lorenz	dá	ênfase	ao	

desencaminhamento	do	espıŕito	humano,	e	fala	também	

do	mal	estar	de	uma	cultura	permissiva,	da	gratuidade	

absoluta	a	perda	do	foco	dos	valores	espirituais,	em	vista	

da	falta	de	uma	fenomenologia	que	resgate	o	verdadeiro	

sentido	de	vida.	Em	sua	obra,	“O	Homem	à	procura	de	si	

mesmo”,	 (ROLLO	MAY,	 1987),	 descreve	 as	 implicações	

desse	cenário,	no	qual	a�irma	que	a	solidão	e	ansiedade	é	

a	doença	do	homem	moderno,	e	como	num	vale	de	ossos	

secos,	 se	vê	uma	grande	multidão	de	gente	vazia,	 que	

perderam	 o	 poder	 da	 comunicação	 pessoal,	 e	 que	
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gradualmente	se	constata	a	perda	gradual	do	senso	do	

self,	 gerando	 assim	uma	 sociedade	que	perde	 os	 seus	

valores,	cuja	população	descrita	como	um	rebanho	sem	

Pastor,	 que	 perde	 o	 senso	 do	 trágico,	 envolvido	 num	

estado	de	luta	para	ter	e	na	luta	para	ser.		E� 	nesse	cenário	

social	que	surge	a	MASF,	num	contexto	social	em	que	a	

Igreja	tem	que	fazer	a	diferença,	num	cenário	social	em	

que	 as 	 mudanças	 s ão 	 rápidas	 e 	 inesperadas,	

principalmente	 no	 campo	 do	 conhecimento	 e	 da	

explosão	 populacional,	 impondo	 novas	 e	 crescentes	

necessidades	 a	 que	 as	 atuais	 organizações	 não	 tem	

condições	de	atender.	Observa-se	que	o	crescimento	em	

tamanho	das	organizações,	que	se	tornam	complexas	e	

internacionais.	As	atividades	novas	que	exigem	pessoas	

de	 competências	 diversas	 e	 altamente	 especializadas,	

e nvo lve ndo 	 p rob l ema s 	 d e 	 c o o rd en a ç ã o 	 e ,	

principalmente,	 de	 acompanhamento	 das	 rápidas	

mudanças,	da	sociedade	Industrial	para	a	Sociedade	de	

Informação;	 da	 Tecnologia	 Simples	 para	 a	 Alta	

Tecnologia;	 da	 Economia	 Nacional	 para	 a	 Economia	

Mundial;	 do	 Curto	 Prazo	 para	 o	 Longo	 Prazo;	 da	

Democracia	 Representativa	 para	 a	 Democracia	

Participativa;	 das	 Hierarquias	 para	 a	 Comunicação	

Lateral	Intensiva;	da	Opção	Dual	para	a	Opção	Múltipla;	

da	 Centralização	 para	 a	 Descentralização;	 da	 ajuda	

Institucional	para	a	Autoajuda.	Nesse	cenário	social	do	

homem	 demolido	 no	 pecado,	 no	 degradante	 quadro	

social	de	extrema	miséria	e	exclusão	social,	a	MASF	segue	
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os	 moldes	 ensinados	 por	 Jesus	 em	 seu	 Ministério	

itinerante	junto	às	populações	marginais,	ele	curava	os	

enfermos,	expulsava	os	demônios,	multiplicava	os	pães	e	

os	peixes	para	um	povo	faminto,	ensinava	a	Palavra	de	

Deus,	e	promovia	mudança	de	mentalidade	no	Pacto	da	

Nova	Aliança.

• NOSSA	VISÃO	-	“Ganhar	O	Mundo	para	Jesus”

• NOSSA	MISSÃO	-	“Colheita	de	Almas,	Conquista	de	

Territórios,	E	Investimento	em	uma	nova	liderança	

a	partir	dos	novos	convertidos”.	

• NOSSOS	 VALORES	 –	 “Viver	 e	 Experiênciar	 os	

Valores	Espirituais	do	Reino	dos	Céus	através	do	

Discipulado	e	da	Experiência	com	o	Espirito	Santo,	

resgatando	 no	 Homem	 a	 sua	 verdadeira	

identidade	e	imagem	de	D'us”.

Quais	São	Seus	Projetos?

ATIVIDADES	MINISTERIAIS

Discipulado	(MD4),	Cultos	temáticos	(Adoração,	louvor,	

Comunhão,	Ministração	 da	 Palavra),	 Redes	 de:	 Casais,	

Infanto-juvenil,	 Jovens,	Homens	 e	Mulheres,	 Visitação,	

N E F ( N ú c l e o 	 d e 	 E v a n g e l i s m o 	 F a m i l i a r ) ,	

Qualycamp(Retiro	 de	 Qualidade	 de	 Vida	 Espiritual),	

Ministério	 Dança,	 Ministério	 de	 Música,	 Escola	 de	

Lideres,	 Grupos	 de	 Estudo,	 treinamentos	 através	 de	

Seminários	e	Congressos,	Acampamentos	de	Comunhão,	
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Casamentos	 Comunitários,	 Celebração	 das	 Festas	

Bıb́licas	e	a	Coluna	de	Oração	e	Intercessão.

ATIVIDADES	SOCIAIS

Curso	de	Informática	Básica	e	Inglês	para	comunidade,	

Terapia	Comunitária,	Aconselhamento	Pastoral	e	Mesa	

Brasil.

O	Que	fazer	agora	que	sou	um(a)	Discıṕ ulo(a)?

• Agir	com	amor	para	com	os	outros	discıṕ ulos;

• Recusando-me	envolver-me	com	“Fofocas”;

• Seguir	a	liderança	congregacional;

• Orando	pelo	seu	crescimento;

• Convidando	por	SMS,	WhatsApp	e	ligação	os	não-

discıṕ ulos;

• Dando	Calorosamente	SHALOM	e	BOAS	VINDAS	

aos	VISITANTES;

• Descobrindo	seus	dons	e	talentos;

• Sendo	equipado	pelos	Bispos,	pastores	e	lideres	

para	Servir;

• Desenvolvendo	um	coração	de	servo;

• Obediência	e	honra	aos	lideres	e	irmãos;

• Participar	Fielmente	dos	cultos,	celebrações	MD4	

e	NEF's;

• Vivendo	uma	vida	de	um	verdadeiro	Discıṕ ulo	de	

Jesus,
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• Dizimando	 e	 Ofertando	 para	 manutenção	 e	

crescimento	estrutural	da	Obra.

Qual	o	sentimento	que	nós	Pastores	e	lıd́eres	temos	por	

você?

• Que	você	faz	parte	minha	FAMI�LIA,

• Que	você	é	parte	de	nossa	vida,

• Que	você	é	como	�ilho	(a),

• Quero	ajuda-lo	(a)	a	vencer	em	todas	as	áreas	de	

sua	vida:	Espiritual,	Familiar	e	Pro�issional,

• Que	a	sua	alegria	será	a	nossa	alegria	e	sua	tristeza	

será	a	nossa,

• Você	 é	 razão	 deste	 trabalho	 para	 cumprir	 o	

proposito	de	Deus.
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	Ceia	do	Senhor	(Seudat	ha	Adon)

A	Santa	Ceia	é	a	cerimónia	comemorativa	da	aliança	que	

Deus	fez	com	o	homem	através	do	sacrifıć io	do	Seu	Filho	

Jesus	Cristo.	E� 	a	cerimonia	mais	importante	dentro	do	

cristianismo	 e	 das	 comunidades	 judaico-messiânicas,	

não	somente	do	ponto	de	vista	espiritual,	mas	também	

fı́sico.	 Por	 meio	 dela,	 há	 um	 fortalecimento	 fı́sico	 e	

espiritual	do	corpo	do	Senhor	Jesus,	que	é	a	Igreja.	A	sua	

importância	é	tão	grande	que	o	Senhor	Jesus	chegou	a	

declarar:

“...	Em	verdade,	em	verdade	vos	digo:	se	não	comerdes	a	

carne	do	Filho	do	Homem	e	não	beberdes	o	seu	sangue,	não	

tendes	vida	em	vós	mesmos.	Quem	comer	a	minha	carne	e	

beber	o	meu	sangue	tem	a	vida	eterna,	e	eu	o	ressuscitarei	

no	último	dia.	Pois	a	minha	carne	é	verdadeira	comida,	e	o	

meu	sangue	é	verdadeira	bebida.	Quem	comer	a	minha	

carne	 e	 beber	 o	meu	 sangue	 permanece	 em	mim,	 e	 eu,	

nele.”		Jo	6.53-56

O	signi�icado	da	carne	do	Senhor,	representada	pelo	pão,	

diz	 respeito	 à	 Sua	 saúde	 fı́sica,	 que	 passa	 para	 os	

discıṕ ulos;	e	o	signi�icado	do	sangue,	representado	pelo	

vinho	ou	sumo	de	uva,	é	de	fortalecimento	espiritual.	De	

modo	que,	quando	o	cristão	se	encontra	enfraquecido	

fıśica	ou	espiritualmente,	devido	 às	 lutas	diárias,	 é	na	

Santa	Ceia	do	Senhor	que	irá	encontrar	condições	para	

continuar	a	perseverar	na	fé.
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E� 	evidente	que,	para	a	pessoa	que	se	diz	cristã	e	apenas	o	

é	teoricamente,	como	tem	sido	usual,	a	participação	na	

Santa	 Ceia	 trará	 uma	 maldição.	 O	 Espı́rito	 Santo,	

instruindo	Paulo,

disse:	 “Examine-se,	pois,	 o	homem	a	 si	mesmo,	 e,	assim,	

coma	do	pão,	e	beba	do	cálice;	pois	quem	come	e	bebe	sem	

discernir	o	corpo,	come	e	bebe	juízo	para	si.	Eis	a	razão	por	

que	há	entre	vós	muitos	fracos	e	doentes	e	não	poucos	que	

dormem.”	I	Co	11.28-30

As	 pessoas	 precisam	 ter	 o	 discernimento	 de	 que	 não	

podem	 participar	 de	 uma	 ceia,	 especialmente	 a	 do	

Senhor,	se	não	fazem	parte	da	famıĺia,	onde	se	celebra	tal	

ceia.	Pode,	por	acaso,	alguém	que	não	tem	dado	a	mıńima	

atenção	 às	 Palavras	 do	 Senhor	 Jesus	 e	 até	 O	 rejeitado	

como	Senhor	e	 Salvador	e	 sentar-se	 à	mesa	 com	Ele	e	

participar	da	Sua	carne	e	do	Seu	sangue?

A	Santa	Ceia	do	Senhor	Jesus	é	somente	para	aqueles	que	

estão	a	viver	em	aliança	com	Ele	e	precisam	de	um	reforço	

fıśico	e	espiritual,	a	�im	de	continuarem	a	testemunhar	a	

Seu	respeito.	Por	isso,	ensinamos	que	a	Ceia	do	Senhor	é	

uma	bênção	ou	uma	maldição,	dependendo	de	quem	dela	

vai	 participar.	 Se	 a	 pessoa	 é	 realmente	 seguidora	 do	

Senhor	 Jesus,	 ainda	 que	 não	 seja	 perfeita	 na	 fé,	 tem	o	

direito	e	o	privilégio	de	participar	e	ser	muito	abençoada.	

Mas	se	a	pessoa	se	diz	cristão,	porém	divide	a	sua	fé	com	

outros	deuses,	ou	com	qualquer	outra	forma	de	culto	aos	

deuses	do	mundo,	não	tem	direito	e	nem	deve	insistir	em	
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participar	da	Ceia,	porque	esta	lhe	será	uma	maldição,	já	

que:	“...	come	e	bebe	juízo	para	si”	1	Co	11.29.
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DICIPULADO	-	MD4

PROJETO	DE	DISCIPULADO	MD4

	

Gerando	o	MD4

Um	Lıd́er,	começa	a	orar	e	jejuar	por	mais	3	pessoas	que	

não	são	crentes.	A	oração	de	conquista	possui	6	passos:			

1)Assumir	 um	 interesse	 pessoal	 pela	 pessoa	 a	 ser	

evangelizada;	2)Confessar	o	pecado	da	omissão	da	Igreja	

como	se	fosse	seu;	 	3)	Apresentar-se	diante	do	Senhor	

como	 evangelista,	 pedindo	 revestimento	 do	 Poder	 do	

Alto	para	iniciar	a	obra	de	evangelização;	4)	 	Declarar	

diante	 do	 Senhor	 a	 guerra	 	 espiritual	 travada	para	 se	

derrotar	todas	as	barreiras	e	obstáculos	que	se	 impõe		

para	a	conquista	de	almas;		5)	Pedir	do	Senhor	revelação	

da	pessoa	a	ser	evangelizada;	6)	Começar	a	orar	e	manter	

contato	 com	 as	 pessoas	 que	 foram	 reveladas	 para	 a	

evangelização,	 intercedendo	 pela	 sua	 vida,	 por	 seus	

familiares,	sua	vida	material	e	espiritual,	até	que	leve-a	

ao	batismo	nas	águas.

Ganhando	uma	geração	de	12	discípulos

Após	 um	mês	 de	 oração	 juntamente	 com	 o	 seu	MD4,	

entrar	 em	 ação	 para	 se	 estabelecer	 a	 Geração	 dos	 12	

(4x3=12),	aproveitando	todos	os	espaços	da	ministração	
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para	se	ganhar	nos	cultos	de	celebração;	no	evangelismo	

pessoal;	 nas	 redes;	 nas	 NEFs,	 no	 Qualycamp	 e	 tantos	

outros	 espaços	 que	 podemos	 criar	 na	 Escola,	 na	

Faculdade,	no	ambiente	de	trabalho	etc.

Consolidando	os	12	discípulos

O	Projeto	do	Discipulado	MD4,	inicialmente	é	de	se	gerar	

através	de	oração	a	1ª	Geração		de	12	discıṕ ulos,	com		um	

Lıd́er	dando	cobertura	a	3	discıṕ ulos,	e	à	partir	de	então	

se	governar	com	cobertura	até	que	se	alcance	o	primeiro	

governo	 da	 Geração	 dos	 12,	 em	 que	 cada	 discı́pulos	

deverá	gerar	mais	(3)	três	pessoas	não	crentes.	Os	passos	

seguintes	 do	 discipulado	 são	 caracterizados	 nos	

seguintes	passos:

1.	 O	 Lıd́er	 principal	 constituirá	 um	 NEF	 com	 seus	 4	

discıṕ ulos,	na	perspectiva	de	constituir	uma	Geração	

dos	12.

2.	 Os	novos	discıṕulos	conquistados	nessa		Geração	dos	

12	 (4X3=12)	 devem	 ser	 encaminhados	 para	 o	

Qualycamp,	onde	darão	o	primeiro	passo	para	a	sua	

consolidação;

3.	 Os	12	novos	discıṕ ulos	deverão	ser	ministrados	com	o	

Ato	 Profético	 do	 Batismo	 durante	 a	 realização	 do	

Qualycamp;
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4.	 Ao	 retornar	 do	 Qualycamp,	 automaticamente	

estarão	 matriculados	 na	 Escola	 de	 Formação	 de	

Lıd́eres	de	NEFs,	onde	completarão	sua	consolidação	

com		estudos	sobre	doutrinas	bıb́licas	e	os	primeiros	

passos	na	vida	cristão,	onde	também	estarão	sendo	

preparados	durante	4	meses,	sendo	capacitados	para	

se	 tornarem	 futuramente	 em	 lı́deres	 de	 NEFs,	 e	

também	para	serem	ministradores	de	seus	próprios	

discıṕ ulos;

5.	 O	 Lı́der 	 principal 	 manterá 	 sob	 continua	 a		

ministração	e	o	gerenciamento	de	sua	1ª	geração	dos	

12	discıṕulos,	num	espiral	sistêmico	e	continuo.

6.	 Cada	geração,	inicialmente	do	MD4,	e	da	Geração	dos	

12,	se	reunirão	em	NEFs,	de	preferência	se	reunindo	

semanalmente	na	residência	de	novos	convertidos.

7.	 O	Lıd́er	principal	se	organizará	de	 forma	rıǵida	no	

controle	 informatizado	de	seu	grupo,	com	�icha	de	

controle	 de	 identi�icação	 de	 cada	 discı́pulo,	

marcando	 de	 perto	 a	 visitação,	 comemorações	 de	

aniversário,	presença	contıńua	de	todos	nas	Redes	e	

nas	Celebrações	da	MASF.

Permanecendo	e	governando	com	os	12	discípulos

O	Projeto	 de	 discipulado	MD4,	 é	 a	 estratégia	 de	Deus	

para	 a	 MASF,	 sendo	 um	 modelo	 rápido,	 econômico,	

prático,	e	objetivo	que	conduz	a	um	sistema	de	cobertura	

espiritual	para	a	consolidação	de	forma	sadia,	elegante	e	

que	apresenta	resultados	rápidos.	Por	obediência,	toda	a	
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liderança	deve	se	submeter	a	essa	estratégia	bıb́lica,	que	

envolve	 uma	 interdependência	 entre	 o	 discipulado,	 as	

redes,	o	Qualicamp,	os	 	NEFs,	e	a	Escola	de	Formação	de	

Lıd́eres	de	NEFs,	para	se	justi�icar	�inalmente	que	a	MASF	

é	uma	Igreja	com	propósito,	que	promove	um	avivamento	

para	 colheita	de	almas,	para	a	 conquista	de	 territórios	

para	 se	 implantar	milhares	de	NEFs,	 e	para	 se	 investir	

numa	nova	liderança	à	partir	dos	novos	convertidos.
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NEF'S	–	Núcleo	de	Evangelismo	Familiar

Os	NEFs	 são	pequenos	grupos,	 abertos	 com	 ênfase	no	

Evangelismo	Familiar,	cumprindo	o	que	diz	“Atos	16:31-	

33”.	As	reuniões	são	realizadas	semanalmente	nos	lares.	

O	objetivo	dos	NEF's	é	ganhar	as	famıĺias	através	do	culto	

nos	lares,	combatendo,	dessa	forma,	o	desvio	social	e	a	

degradação	familiar	como	prostituição,	adultério,	vıćios,	

separação	e	abandono,	onde	o	evangelho	que	é	poder	de	

Deus	 irá	 transformar	 (Rm	 1:16)	 e	 gerar	 famı́lias	

saudáveis	e	felizes,	com	qualidade	de	vida,	restaurando	

os	valores	eternos	da	famıĺia.	O	homem,	então,	começa	a	

usufruir	a	realidade	da	vida	eterna	e	a	liberdade	do	amor	

na	comunhão	da	famıĺia	de	Deus	(I	Cor.12:12-13).

Dessa	forma,	a	função	das	NEFs	diante	de	tal	situação	é	

restaurar	as	vidas;	recebe-las	com	honra,	trata-las	bem	e	

acompanhá-las	com	qualidade,	para	que	a	vida	de	Jesus	

as	 tome	 completamente,	 cumprindo	 assim	 a	 proposta	

dos	7	passos	do	discipulado:	1-	Evangelizar,	2-	Salvar,	3-	

Tratar,	4-	Discipular,	5-	Ajudar;	6-	Capacitar	e	7-	Enviar	e	

do	3E,	Evangelizar,	Ensinar	e	Enviar..

1.	NEFs	–	INSTRUMENTO	DE	TRANSFORMAÇÃO

Como	o	sal	da	terra	e	a	 luz	do	mundo,	o	cristão	tem	o	

dever	de	participar	em	todo	esforço	que	tende	ao	bem	
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comum	da	sociedade	em	que	vive.	O	maior	benefıćio	que	

as	 NEFs	 podem	 prestar	 é	 anunciar	 a	 mensagem	 do	

evangelho.	 O	 bem-estar	 social	 e	 o	 estabelecimento	 da	

justiça	 entre	 os	 homens,	 dependem	 basicamente	 da	

regeneração	de	cada	pessoa	e	da	prática	dos	princıṕios	

do	evangelho	na	vida	individual	e	coletiva.	Todavia,	como	

cristãos,	devemos	estender	a	mão	de	ajuda	as	populações	

marginalizadas,	 que	 vivem	 à	 margem	 da	 sociedade,	

vıt́imas	de	quaisquer	injustiças	e	opressões.	Isso	faremos	

no	espıŕito	de	amor.

1.1.	NEFs	–	INSTRUMENTO	DE	EVANGELISMO

A	missão	primordial	do	povo	de	Deus	é	a	evangelização	

do	mundo,	visando	a	reconciliação	do	homem	com	Deus.	

E� 	dever	de	todo	discıṕ ulo	de	Jesus	Cristo	e	de	todas	as	

igrejas	 proclamar,	 pelo	 exemplo	 e	 pelas	 palavras,	 a	

realidade	 do	 evangelho,	 procurando	 fazer	 novos	

discıṕ ulos	de	Jesus	Cristo	em	todas	as	nações,	cabendo	às	

igrejas	batizá-los	e	ensiná-los	a	observar	todas	as	coisas	

que	Jesus	ordenou.	A	responsabilidade	da	evangelização	

estende-se	até	aos	con�ins	da	terra	e	por	isso	as	igrejas	

devem	promover	a	obra	de	missões,	rogando	sempre	ao	

Senhor	 que	 envie	 obreiros	 para	 a	 sua	 seara.	 Mat.	

28:19,20;	9.35-38.
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1.2.	 NEFs	–	INSTRUMENTO	DE	ADORAÇÃO

As	NEFs	resgatam	através	da	adoração	o	princıṕio	divino	

da	criação	do	homem	que	foi	feito	para	ser	um	adorador.	

Jo.	4:23-24.

A	 adoração	 consiste	 em	 atitudes	 que	 reverenciam	 e	

honram	a	majestade	do	grande	Deus	do	céu	e	da	terra,	e	

não	no	ser	humano.	No	culto	cristão	nós	nos	cercamos	de	

Deus	em	gratidão	por	aquilo	que	ele	tem	feito	por	nós	em	

Cristo	e	através	do	Espıŕito	Santo.	A	adoração	requer	o	

exercıćio	da	 fé	e	o	reconhecimento	de	que	ele	 é	nosso	

Deus	e	Senhor.

ü As	atitudes	do	adorador:	(João	4:20-24)

ü Ser	dizimista	e	ofertante	�iel;	(	Hebreus	7:2,	I	Cr.	

29:17)

ü Prestar	um	perfeito	louvor	com	salmos,	hinos	e	

cânticos	espirituais;	(	Col.	3:16	)

ü Ter	um	caráter	irrepreensıv́el;	(	Jó	1:1)

ü Ter	uma	vida	de	oração	(Tiago	5:17-18)

ü Con�issão	de	pecados	(	Tiago	5:16)

ü Leitura	da	palavra	(I	Tim.	4:13)

2.	PERFIL	DO	LÍDER	DE	NEF's	-	(Tito	2:7-10)

o Padrão 	 b í b l i c o : 	 I n t e g ro ; 	 r e ve re n t e ;	

irrepreensı́vel;	 obediente,	 �iel,	 ter	 autoridade;	

transparência;	manejar	bem	a	palavra.
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o Padrão	MASF:	Ser	membro	ativo;	dizimista	�iel;	

ser	 submisso	 à	 visão	 da	 MASF	 e	 a	 liderança;	 Ser	

autorizado	 pelo	 Departamento	 de	 Evangelismo	 e	

Missões.

3.	LITURGIA	DO	NEF	

A	 reunião	 de	 NEFs	 deve	 ocorrer	 semanalmente,	

preferencialmente	 em	 uma	 casa,	 onde	 liderados	 e	

visitantes	 tenham	 o	 mı́nimo	 de	 conforto	 para	 uma	

aprazıv́el	reunião.	O	lıd́er	de	NEFs	deve	manter	o	local	das	

reuniões	sempre	limpo	antes	da	chegada	dos	liderados	e	

visitantes,	como	também	deverá	orar	e	se	possıv́el	ungir	o	

local,	gerando	assim	uma	atmosfera	espiritual	favorável	

para	atuação	do	espıŕito	Santo	na	vida	dos	membros	e	

visitantes	da	NEF.

3.1.	 Fatores	 indispensáveis	 para	 uma	

reunião	de	NEF:

a)	Fixar	um	horário	e	dia	da	semana	para	reunião,	que	

não	 con�lite	 com	 os	 dias	 de	 cultos	 na	 congregação	 ou	

sede;

b)	 Ter	 uma	 estrutura	 básica	 (espaço	 fıśico	 adequado,	

banheiro,	 água,	 bı́blias,	 aparelho	 de	 som,	 louvores	

impressos,	etc.)

c)	Será	considerado	um	NEF,	a	partir	de	3	pessoas,	sendo:	

um	lıd́er	e	dois	auxiliares.

d)	As	NEFs	devem	cumprir	rigidamente	os	3E:

o Evangelizar	o	evangelismo	ocorre	através	da	oração,	
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convite	 pessoal,	 Qualicamp,	 impacto	 de	 rua,	

Despertas,	folhetos	etc.

o Ensinar	 ocorre	 com	 o	 discipulado	 pessoal,	 IEM,	

Seminários	etc.

o Enviar	ocorre	 quando	 o	 discıṕulo	 está	 capacitado	

para	abrir	NEFs	e	congregações.

3.2.	 Programação	de	uma	NEF	

4.	 Recepção	e	boas	vindas	-	5	minutos	(deve	ser	feito	

pelo	an�itrião);

5.	 Louvor	e	adoração	-	10	minutos;

6.	 Ministração	da	palavra	–	25	minutos

7.	 Dıźimos	e	ofertas	–	5	minutos;

8.	 Oração	 �inal	 e	 avisos	 –	 5	 minutos	 (deve	 ser	

anunciado	 o	 próximo	 local	 e	 data	 da	 reunião);

Confraternização	 e	 comunhão	 -	 10	 minutos	

(poderá	encerrar	com	um	lanche).	

· A	palavra	só	poderá	ser	ministrada	pelo	lıd́er	do	NEF	

ou	por	um	substituto	membro	da	MASF;

· A	NEF	poderá	ser	realizada	em	outro	local	a	convite	

de	uma	famıĺia;

· Os	 dı́zimos	 e	 ofertas	 recolhidos	 na	 NEF	 serão	

repassados	semanalmente	através	de	relatório	para	

a	congregação	a	que	pertence	a	NEF;
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· O	foco	dos	NEFs	devem	ser	convidados	não	crentes;

· Podemos	ter	NEFs	de	Criança,	Jovens	e	Adultos.

1.3	MULTIPLICACÃO	DO	NEF	

a)	A	multiplicação	do	NEF	ocorre	a	partir	de	15	membros	

c o n s o l i d a d o s ;

b)	A	transição	de	NEF	para	congregação	se	dará	a	partir	

de	 45	membros	 consolidados	 (batizados),	 legitimados	

pelo	 DEVAM,	 aprovados	 pelo	 DEPAD	 e	 conforme	

a v a l i a ç ã o 	 � i n a n c e i r a 	 d a 	 t e s o u r a r i a ;

c)	Será	considerado	Pólo	a	congregação	que	multiplicar	

mais	duas	congregações;

O	CICLO	DOS	3E	

Sendo	um	ponto	de	pregação	da	MASF,	cada	NEF	assume	

para	si	a	tarefa	de	constituir	estratégia	de	evangelismo	e	

discipulado	 e	 segue	 o	 roteiro	 cıćlico	 do	TEDE:	Trazer	

Vidas,	Evangelizar,	Discipular	e	Enviar.

O	 roteiro	 cıćlico	 dos	 TEDE,	 em	 razão	 de	 uma	 bıb́lica	

compreensão	 da	 “Grande	 Comissão”,	 só	 deve	 ser	

interrompido	pela	2ª	Vinda	de	nosso	Senhor	e	Salvador	

Jesus	Cristo.	“Não	apagueis	o	Espírito”.

A	 EXPANSÃO	 DO	 REINO	 E 	 O 	 CRESCIMENTO	

QUALITATIVO	E	QUANTITATIVO

A	 meta	 de	 cada	 NEF	 é	 expansão	 do	 Reino	 de	 Deus	 e	

crescimento	da	MASF	nos	seguintes	aspectos:
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· Crescimento	qualitativo	–	signi�ica	pastorear	os	

convertidos	em	amor	de	modo	a	conduzi-los,	pela	

instrução	e	disciplina	da	Palavra,	 à	maturidade	

cristã	 reproduzindo	 tal	 maturidade	 em	 outros	

convertidos,	 os	 quais,	 por	 sua	 vez,	 realizarão	 a	

mesma	tarefa	até	a	2ª	Vinda	de	Jesus	Cristo.

· Crescimento	quantitativo	–	signi�ica	o	aumento	

numérico	 do	 rebanho	 como	 consequência	 do	

crescimento	 qualitativo	 (cristãos	 maduros	

reproduzindo	cristãos	maduros).

A	MASF	avaliará	periodicamente	o	crescimento	de	cada	

NEF	e	estabelecerá	“correções	de	rumo”	que	se	�izerem	

necessárias	até	poder	declarar	que	este	ou	aquele	NEF	

possa	ser	constituıd́o	em	Congregação	da	MASF.	E	para	

atingir	tal	status	o	NEF	deve	apresentar:

· Estabilidade	em	seu	crescimento	–	o	crescimento	

numérico	estável	é	sinal	de	maturidade	espiritual	

estabelecida	e	reproduzida.

· Planejamento	 inteligente	 de	 implantação	 de	

NEFs	na	área	em	que	estiver	estabelecido.

· Execução	regular	de	mais	de	uma	�inalidade	da	

MASF.

· Local	 adequado	 às	 realizações	 das	 atividades	

conforme	planejamento	assistido	da	MASF.

· Recursos	 �inanceiros	 próprios,	 su�icientes	 para	

arcar	com,	pelo	menos,	metade	de	um	orçamento	
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a	ser	de�inido	em	parceria	com	a	Tesouraria	da	

MASF.

Um	NEF	poderá	ser	extinto	pelas	seguintes	razões:

· Por	ter	sido	absorvido	por	um	NEF	que	atenda	às	

exigências	de	crescimento	propostas.

· Por	 não	 atender	 às	 exigências	 de	 crescimento	

propostas	e	não	puder	ser	absorvido	por	algum	

NEF	próximo.

· Por	má	conduta	da	parcela	do	rebanho	da	MASF	

q u e 	 s e 	 r e ú n e 	 n o 	 N E F : 	 m á 	 d o u t r i n a ;	

comprometimento	 com	 outras	 agremiações	

re l i g i o sa s 	 ou 	 denominaç õ e s ; 	 p r á t i c a s	

pecaminosas.

Periodicamente	os	NEFs	serão	reunidos	em:

· Celebração	para	adorar	a	Deus	e	estreitar	os	laços	

de	 comunhão	 que	 unem	 cada	NEF	 ao	 Reino	 de	

Deus	e	à	MASF.

· Ação	Social	–	neste	caso,	reúnem-se	os	NEFs	por	

área	de	abrangência	de	modo	a	ter	várias	ações	

sociais	em	diversos	locais	do	Municıṕio.

· Congresso	de	Crescimento	Espiritual.

· Planejamento	estratégico	macro	sob	a	supervisão	

da	Diretoria	da	MASF.	Neste	caso,	os	NEFs	serão	

representados	 por	 seus	 pastores-evangelistas,	

pelos	 casais	 que	 dão	 suporte	 aos	 pastores	 e	

alunos,	e	por	dois	casais	de	cada	NEF	que	sejam	
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e�icientes	evangelizadores	e	discipuladores.

4.CONGREGAÇÕES

4.1	Competem	às	congregações:	

a)	Movimentação	de	membros;	

b)	Apresentar	relatório	de	prestação	de	contas	mensal	

com	discriminação	das	receitas	e	despesas	realizadas	no	

mês,	 com	 apresentação	 de	 NF	 e	 recibo	 devidamente	

carimbado;

c)	Apresentar	relatório	de	projetos	sociais	realizados	na	

comunidade;

d ) 	 Z e l a r 	 p e l o 	 p a t r i m ô n i o 	 d a 	 i g r e j a	

e)	O	lıd́er	de	NEF	quando	da	transição	para	congregação	

deverá	 ser	 levantado	 como	obreiro	e	 logo	em	seguida	

ordenado	pastor;

f)	 Observar	 e	 cumprir	 a	 con�issão	 de	 fé,	 o	 estatuto	 e	

regimento	 interno	 da	 MASF.	 O	 descumprimento	 de	

qualquer	 uma	 das	 clausulas	 acima	 incorrerá	 nas	

penalidades	previstas	no	regimento	 interno	e	estatuto	

da	MASF.	

g)	O	pastor	/	obreiro	da	congregação	deve	manter	o	zelo	

na	palavra,	a	ética	no	púlpito	e	somente	ceder	a	tribuna	

da	igreja	a	pessoas	autorizadas	pela	direção	da	DEVAM	

ou	Diretoria	da	MASF;
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h)	A	congregação	deverá	participar	de	todos	os	eventos	

pré-estipulados	 pela	 sede,	 devendo	 justi�icar	 sua	

ausência	 com	 a	 presença	 de	 um	 representante	 da	

congregação;

i)	 O	 pastor	 /	 discipulador	 deve	 seguir	 o	 modelo	 de	

governo	da	sede	(pastor	titular,	1º.	e	2º.	Vices,	Secretário	

e	Tesoureiro);

j)	 Visando	 preservar	 a	 imagem	 do	 pastor, 	 �ica	

estabelecido	que	o	mesmo	não	poderá	acumular	o	cargo	

de	tesoureiro;

k)	Todas	as	congregações	devem	seguir	o	modelo	da	Sede	

com	 os	 cultos	 de	 Desperta,	 Doutrina(Discipulado)	 e	

Celebração.
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Tavares	 Filho	 /	 Creuza	 Tavares	 da	 Costa	 /	 Deuzarina	
Tavares	de	Andrade	/	Rangel	da	Silva	Viana	/	Rosilda	da	
Silva	Viana	/	Yves	Marcel	Garcia,	Manaus	–	Amazonas	-	
MASF	2017.

TAVARES	FILHO,	Thomé	E.	A	Educação	na	Concepção	
dos	Valores.	Curitiba.	.	Editora	CRV,	2010

Manual	Diagnóstico	e	Estatístico	de	Transtornos	
Mentais.	DSM-5,	Porto	Alegre,	ArtMed,	2014.

Bíblia Judaica Completa: o Tanakh [AT] e a B'rit 
Hadashah [NT] / tradução original para o inglês David H. 
Stern; tradução do inglês para o português Rogério Portella, 
Celso Eronides Fernandes. – São Paulo: Editora Vida, 2010.

STERN, David H. Comentário Judaico do Novo 
Testament / David H. Stern. – São Paulo: Didática Paulista; 
Belo Horizonte; Editora Atos, 2008.

RICHARDS, Lawrence O. Comentário Histórico – 
Cultural do Novo Testamento / Lawrence O. Richards; 
tradução Degmar Ribas Junior. – Rio de Janeiro: Casa 
Publicadora das Assembleias de Deus, 2012.




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	Página 111
	Página 112
	Página 113
	Página 114
	Página 115
	Página 116
	Página 117
	Página 118
	Página 119
	Página 120
	Página 121
	Página 122
	Página 123
	Página 124
	Página 125
	Página 126
	Página 127
	Página 128
	Página 129
	Página 130
	Página 131
	Página 132
	Página 133
	Página 134
	Página 135
	Página 136
	Página 137
	Página 138
	Página 139
	Página 140
	Página 141
	Página 142
	Página 143
	Página 144
	Página 145
	Página 146
	Página 147
	Página 148
	Página 149
	Página 150
	Página 151
	Página 152
	Página 153
	Página 154
	Página 155
	Página 156
	Página 157
	Página 158
	Página 159
	Página 160
	Página 161
	Página 162
	Página 163
	Página 164
	Página 165
	Página 166
	Página 167
	Página 168
	Página 169
	Página 170
	Página 171
	Página 172
	Página 173
	Página 174
	Página 175
	Página 176
	Página 177
	Página 178
	Página 179
	Página 180
	Página 181
	Página 182
	Página 183
	Página 184
	Página 185
	Página 186
	Página 187
	Página 188
	Página 189
	Página 190
	Página 191
	Página 192
	Página 193
	Página 194
	Página 195
	Página 196
	Página 197
	Página 198
	Página 199
	Página 200
	Página 201
	Página 202
	Página 203
	Página 204
	Página 205
	Página 206
	Página 207
	Página 208
	Página 209
	Página 210
	Página 211
	Página 212
	Página 213
	Página 214
	Página 215
	Página 216
	Página 217
	Página 218
	Página 219
	Página 220
	Página 221
	Página 222
	Página 223
	Página 224
	Página 225
	Página 226
	Página 227
	Página 228
	Página 229
	Página 230
	Página 231
	Página 232
	Página 233
	Página 234
	Página 235
	Página 236
	Página 237
	Página 238
	Página 239
	Página 240
	Página 241
	Página 242
	Página 243
	Página 244
	Página 245
	Página 246
	Página 247
	Página 248
	Página 249
	Página 250
	Página 251
	Página 252
	Página 253
	Página 254
	Página 255
	Página 256
	Página 257
	Página 258
	Página 259
	Página 260
	Página 261
	Página 262
	Página 263
	Página 264

