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Os efeitos da Ministração 

(Atos 9:1-18) 

E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor 

Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e 

sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e 

recuperou a vista; e, levantando-se, foi batizado. Atos 9:17,18 

1. O que é ministração 

 É o ato da manifestação da presença de Deus em nossas vidas, para efeito de 

ajustamento espiritual. Ela é manifesta pela oração, por imposição de mãos, pela 

adoração, pelo quebrantamento e pelo ensino e pregação das escrituras 

sagradas.  

 

1. A ministração é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo 

 Atos 1:8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo – O Poder 

do Espírito Santo é o recebimento sobrenatural de uma capacitação para 

desempenhar algo que naturalmente não teríamos capacidade, exemplo: 

expulsar demônios e realizar curas.  

 Marcos 16:15 Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura – É 

capacidade de pregar o evangelho com ousadia de Espírito e com poder 

sobrenatural para convencer os homens de seus pecados, convertendo assim, 

vidas ao Senhor Jesus.  

 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, nada lhes fará mal; e se impuserem as mãos 

sobre os enfermos, eles ficarão curados – Quando se anuncia o evangelho, 

estamos nos deparando com uma batalha espiritual nas regiões celestiais, onde 

o reino das trevas tenta de todo modo parar essa evangelização, deste modo, 

precisamos nos conscientizar e receber poder do alto, para enfrentar essa 

oposição, onde ela se manifesta em resistência a pregação do evangelho, onde 

os corações ficam endurecidos, dúvidas em relação a palavra e etc... então 

precisamos nos deixar ser ministrados para agir no poder do Espírito Santo.   
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2. Quem eram os ministradores no Antiga Aliança? 

 Patriarcas, Profetas, Juízes, Sacerdotes e Reis 

 Patriarcas - O livro bíblico de Gênesis conta a história dos três patriarcas, Abraão, 

Isaac e Jacob. Dos três, o único que não mudou de nome foi Isaac. Estes homens 

receberam o privilégio de conduzir a semente da qual nasceria o Messias, Jesus 

Cristo Nosso Senhor.  

 Profetas - Na Bíblia, os profetas frequentemente tinham um papel de ensino e 

revelação, declarando a verdade de Deus em questões contemporâneas, ao 

mesmo tempo revelando detalhes sobre o futuro. O ministério de Isaías, por 

exemplo, tocou tanto no presente quanto no futuro. Ele pregou corajosamente 

contra a corrupção de seus dias (Isaías 1:4) e deu grandes visões do futuro de 

Israel (Isaías 25:8). Os profetas tinham a tarefa de falar fielmente a Palavra de 

Deus para o povo. Eles foram fundamentais para guiar a nação de Israel e 

estabelecer a igreja. A casa de Deus é edificada “sobre o fundamento dos 

apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular” (Efésios 

2:20). 

 Juízes – Antes de existirem reis sobre Israel, o povo era governado por líderes 

escolhidos por Deus, conhecidos como juízes. O primeiro grande juiz foi Moisés, 

que tirou os israelitas do Egito, que foi sucedido por Josué, que liderou a 

conquista de Canaã. Depois de Josué, houve 14 juízes: Otoniel, Eúde, Sangar, 

Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elom, Abdom, Sansão, Eli, Samuel.  

Samuel foi último juiz de Israel. Ele ungiu os dois primeiros reis de Israel: Saul e Davi. 

Depois disso, Israel passou a ser uma monarquia. Os juízes serviam como líderes 

políticos, militares e espirituais do povo de Israel. Na época dos juízes, os israelitas 

estavam organizados por tribos e não havia um governo central organizado. Os juízes 

eram apenas líderes temporários, que uniam as tribos contra inimigos em comum. 

 Sacerdotes - Um sacerdote é uma pessoa dedicada ao trabalho com coisas 

sagradas. O sacerdote oferecia sacrifícios e louvor a Deus, ensinava o povo a 

obedecer a Deus e tomava conta do templo. Jesus é nosso grande sacerdote. O 
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trabalho principal de um sacerdote era representar um grupo de pessoas nos 

ritos espirituais, restabelecendo a comunhão entre Deus e os homens. Serviam 

também no tabernáculo, e depois no templo de Jerusalém. Ele oferecia os 

sacrifícios pelos pecados das pessoas e realizava outras cerimônias, como as 

festas bíblicas e alguns atos de purificação cerimonial. Também orientava as 

pessoas sobre como viver para agradar a Deus. 

 Reis - Somente três reis reinaram sobre todo o povo unido de Israel. Depois os 

israelitas se dividiram em dois países: Judá, a sul, e Israel, a norte. Os reis de 

Judá eram descendentes de Davi mas os reis de Israel vieram de várias famílias 

e tribos diferentes. Antes da monarquia, o povo de Israel era liderado por juízes, 

líderes nomeados por Deus que uniam o povo contra seus inimigos. Mas quando 

Samuel, o último juiz, estava idoso, os israelitas exigiram um rei, para serem 

como outros povos. Então Deus escolheu Saul como rei de Israel. Mas Saul 

desobedeceu a Deus e outro homem foi escolhido como seu sucessor: Davi. 

Deus prometeu que Davi sempre teria um rei no trono (2 Samuel 7:16-17). Mas 

seus descendentes desobedeceram a Deus e perderam o apoio de dez das tribos 

de Israel. Assim, o reino ficou dividido: as tribos de Judá e Benjamim formaram 

o reino de Judá e se mantiveram leais à família de Davi, enquanto que as outras 

tribos se juntaram e formaram o reino de Israel. O reino de Judá teve 19 reis e 

uma rainha ao longo de 340 anos, enquanto que o reino de Israel teve 19 reis 

ao longo de 200 anos. Como os reis de Israel sofriam golpes e eram depostos 

com alguma frequência, tinham, em média, reinados mais curtos que os reis de 

Judá. 

3. O Agente da Ministração 

 O Espírito Santo. 

O Espírito Santo é soberano em Suas operações. Da mesma forma que o vento é 

poderoso (Atos dos Apóstolos 2:1-2). O Espírito Santo pode quebrar o coração mais 

duro. Da mesma maneira que o vento seco pode murchar a beleza da natureza, o 

Espírito Santo pode secar o coração orgulhoso através da Sua obra de convicção 

(Isaías 40:6-7). Jesus disse que com o Espírito Santo ocorre como vento: Não sabes 
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de onde vem o Espírito, mas ouves seu sonido. Assim nós tampouco sabemos como 

o Espírito renova o nosso coração, porém ouvimos sua voz: a própria Palavra de 

Deus, sendo Jesus, a palavra viva de Deus! 

 

4. Homens de Deus que foram ministrados 

 Moisés – foi ministrado por Deus no Monte Sinai; 

 Josué – foi ministrado por Deus para substituir Moisés; 

 Jacó foi ministrado por um Anjo no Val de Jaboque; 

 Elias – foi ministrado por Deus para combater Jezabel e os profetas de Baal; 

 David – foi ministrado por Deus para lutar contra Golias; 

 Gideão – recebeu uma ministração especial para vencer os midianitas; 

 Paulo – foi ministrado por Ananias em Damasco, para ser batizado no Espírito 

Santo. 

 

5. Natureza da Ministração 

5.1. Ministração Intrapessoal – quando somos auto ministrados diretamente pelo 

Espírito Santo; (Resultado: Temos vontade de orar, choramos em oração, 

sentimos vontade de ouvir louvores, vontade ler a palavra, colocando-a em 

prática, sentirmos uma alegria e paz em momentos de adversidades).  

5.2. Ministração Interpessoal – quando Deus usa um vaso para nos dar uma 

mensagem ou para recebermos o Espírito Santo. (Resultado: Paz no coração, 

desejo de buscar mais a D’us, vontade de está em comunhão, recebemos cura, 

confessamos nossas demandas) 

 

6. Finalidade das Ministrações 

 Quando Deus quer nos dar livramento; 

 Quando Deus quer nos entregar um presente; 

 Quando Deus nos quer exortar; 

 Quando Deus nos quer confortar; 

 Quando Deus quer curar; 

 Quando Deus quer nos dar renovo; 

 Quando Deus quer nos avisar do perigo. 
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7. Resultados da Ministração 

 Deus fala diretamente ao nosso coração; 

 Deus reativa a nossa fé; 

 Deus aumenta o nível da nossa Unção; 

 Deus muda por completo a direção de nossa vida (Paulo em Damasco); 

 Deus esquadrinha no profundo os detalhes de nossa vida; 

 Deus prova que tem um profundo amor para conosco. 

 Deus quebra o jugo que nos atormenta; 

 Deus libera sobre nossas vidas os frutos do seu Espírito. 

 A ministração é um presente preferencial de Deus; 

 A ministração supre nossas necessidades sob medida; 

 Cada ministração é diferente da outra, e geralmente, quando somos ministrados 

recebemos dons sobrenaturais. 

 

Aplicação da palavra 

1. No estudo de hoje, explique o que é ministração? 

2. Qual a finalidade de sermos ministrados? 

3. Quais os efeitos da ministração do SENHOR em nossas vidas? 

4. Hoje em sua vida, o que você pode fazer para receber diariamente a 

ministração do SENHOR?  

 

 

 

 

 

 

 

 


