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DEDICATORIA
Ao Deus misericordioso, poderoso e fiel; A minha querida e sempre
presente esposa Simone, que tem apoiado irrestritamente meu ministério, a
meu filho Luiz Matheus; aos meus pais; aos companheiros da Convenção
Fraternal das Assembléias de Deus no Sudeste Brasileiro e Igrejas Filiadas pelo
incentivo; e aos meus diversos irmãos, amigos e educadores espalhados pela
imensidão deste Brasil, pois, se fosse relacioná-los, certamente pela imensidão
dos mesmos poderia cometer alguma injustiça ao não destacá-los com o
carinho que cada um merece.

APRESENTAÇÃO

Após empreender uma serie de viagens e palestras por diversas
partes do Brasil, e acompanhando de perto a necessidade de alguns
companheiros de ministério, resolvi reunir uma seleção de mensagens, estudos
e comentários que ministro bem como outros materiais, fruto de pesquisas ao
longo de meu envolvimento em ações evangelisticas. Com fim de auxiliá-los em
suas atividades resolvi colocar-lhes a disposição esta ferramenta. Lembrando,
que não é nosso interesse fornecer material extremamente pronto, mas fonte de
pesquisa e desenvolvimento capaz de produzir uma cultura investigativa.

Minha sincera oração é que, ao lerem estas mensagens, Deus visite
cada coração e que ao fazerem uso de algumas delas opere um milagre
edificando vidas através de sua palavra.

APARECIDO DA CRUZ
AUTOR

INTRODUÇÃO
Em algumas ocasiões em que tive a oportunidade de escrever para revistas e
periódicos seculares fiz questão em destacar à grandeza do evangelho para a
construção de uma sociedade mais justa, segura e confiável, pois é o evangelho (a meu
ver) a maior fonte de instrução, cultura e conhecimento de todos os tempos. Os Projetos
Cientifico e Pedagógico de Jesus Cristo são inigualáveis.
Daí, a importância que há na colaboração de todos os mensageiros da
palavra de Deus (em meio a tantas crises mundiais) em proclamar a vida com
abundância, que este tratado mostra ao coração e a consciência da humanidade.
Neste sentido, e examinando as denominações que se dão a nosso tempo
(Era do conhecimento, era da tecnologia, interatividade, conectividade) percebi que
este também é o tempo das fragilidades, onde antigas doenças espirituais vem
tomando vulto em uma sociedade escrava do medo, da ansiedade,do desespero e de
carências múltiplas que só poderão ser sanadas pelo verdadeiro conhecimento a
palavra de Deus.
Assim sendo, o único conhecimento capaz de falar a consciência, num
tempo em que se discutem múltiplas inteligências é o conhecimento pleno da vontade
divina para nossas vidas, que é capaz de aniquilar dores sem razão, problemas de
ordem sentimental, incertezas, fracassos e uma serie de frustrações causadas pela
religiosidade Bencimétrica.
Pelos motivos expressos acima e sabendo que o preletor do novo século alem de
sua responsabilidade ministerial, tem responsabilidades éticas e legais procuramos
oferecer através deste conjunto, subsídios de auxilio e despertamento a esta missão,
dando, contudo liberdade para ampliações e remanejamento dos conteúdos citados.

Boa Leitura

MENSAGENS
1) Cinco Acontecimentos que mudaram a História Humanaa) Seu Nascimento = Nos trouxe esperança (João 14.1 e 2)
Podemos ter uma vida melhor
b) Seu sacrifício = Nos trouxe o perdão (Hebreus 9.22)
c) Sua Ressurreição = Nos trouxe certeza (Mateus 28.17 e 18)
1) De quem ele é 2) Do seu poder
d) Sua presença = Nos traz alegria (Lucas 24.32)
Alegria Verdadeira
e) Sua Vinda = Nos trará a Vitória (Apoc. 21.6 e 7).

2) Algumas glorias da Igrejaa) A glória do Sepulcro – Ele está vazio (Mateus 28. 5 e 6)
b) A glória da Missão Confiada – Não existe maior gloria, Ele nos enviou como seus embaixadores
(Mateus 28.19 e 20).
c) A glória da Presença Divina – Não estamos sós (Mateus 28.20 b)
d) A glória do Fogo – Nosso relacionamento com Deus é fundido no fogo das provações e nos
garantem certeza absoluta de vitória (João 16.33 + Atos 2:3, 4 e 33)

3) Três Tipos de SegurançaA) A Segurança Comum (Salmos 20:7 + Isaias 31:1+ Salmo 127:1)
Patrimonial / Privada ou Pessoal – Fruto do Cuidado dos homens
B) A Falsa Segurança (I Tessalonicenses 5.3).
Fruto da Astúcia do Maligno
C) A Segurança Perfeita (Salmo 91)
A Segurança daquele que confia em Deus.

4) Envolvimento na obra de Deus é:
a) Autodisciplina (II Timoteo 2.15)
b) Comprometimento (Lucas 9.62)
c) Segurança (II Timoteo 1.12)
ENVOLVA-SE – EZEQUIEL 22.30

5) Para onde estás olhando, e o que é que vês?! (Mateus 20.33) –
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Para o mar, as montanhas e faraó (Êxodo 14.10 a seguir).
Para o exercito dos homens (I Reis 6.15 a 17)
Para o Cristo Crucificado (Apoc. 1:Versículos 12 a17)
Para o vento e o mar bravio (Mateus 14: 22 a 29)
Para trás (Gênesis 19.26)
Para o dinheiro (Marcos 14.10 e 11)

6) Crises dos dias atuais –
a) Crise do Conhecimento verdadeiro (Oséias 4.6 + Mateus 22.29)
b) Crise de Identidade (II Cor. 11.14 e 15)
c) Crise de Espiritualidade (I Timoteo 4:1)
Neste Cenário surgem três clamores:
1) O Clamor do Mundo – Queremos Deus!
2) O Clamor do Trono – Quem há de ir por mim?
3) O Clamor do Espírito – Quem quer ser cheio? (Joel 2. 28)

7) Tende bom animoa) No mar Bravio, vencendo as dificuldades e a falta de perspectiva (Mateus 14.27)
b) Nas decisões da vida (Josué 1.9)
c) Até o fim (João 16.33 + Daniel 12.13)

8) Qual será tua escolha? a)
b)
c)
d)

O Filho Pródigo decidiu ir embora (Lucas 15.13)
A mulher do fluxo de sangue, ser curada (Marcos 5.27 e 28)
Maria escolheu obedecer (João 2:5)
Os discípulos seguiam a Jesus (João 6.68)
E Você?!

9) Onde estás? (Gênesis 3.9)
a) No lagar como Gideão (Juizes 6.11) - escondendo-se
b) Nas covas como Israel (Juizes 6.02) – enfraquecido
c) Na caverna como Elias (I Reis 19:9) – sendo chamado de covarde
d) No Porão do Navio como Jonas (Jonas 1:5) – inconseqüente
Lições a aprender
1º - Deus está vendo você
2º - Deus está lhe dando uma nova oportunidade
3º - Você vai ouvir a voz de Deus

10) Se tardar espera-o (Habacuque 2:3)
a)
b)
c)
d)

O Senhor não retarda sua volta (II Pedro 3:9)
O Senhor não nos abandonou (João 14.18 a 27)
O Senhor continua salvando (João 3.16)
Temos o privilegio de ser testemunhas vivas do seu amor e misericórdia (Marcos 16.15 + Romanos
8.16 + Mateus 24.14)

11) Cinco Figuras de Cristo no Reino Animal e suas concessões à Igrejaa)
b)
c)
d)
e)

Leão (Apocalipse 5.5)
Águia (Apocalipse 4.7)
Boi (Submissão)
Cordeiro (João 1.29 + Isaias 53.7 a 11)
Homem (Filipenses 2.5 a 9)

12) Quatro Sinais do Aviamento Originala)
b)
c)
d)

Salvação de Almas (Atos 2.41)
Despertamento para o trabalho (Atos 13:2)
Necessidade de Deus (Salmo 42:1)
Coisas diferentes acontecem (Atos 4.31)
Não importa o estado dos ossos, Deus mandou profetizar.

13) Jesus é o Caminhoa)
b)
c)
d)
e)

Para uma vida melhor (João 14.01+ João 10.10)
Para o perdão dos pecados (Marcos 2.10)
Para Deus (I Timoteo 2:5)
Para sair da confusão religiosa (Lucas 19.10)
Para o céu (João 14:6)

14) Três Perguntas Uma Resposta a) Salomão (O que você quer?) I Reis 3.5.
b) Cego de Jericó (Como você quer?) Lucas 18.35.
c) Paralítico (Você quer mesmo?) João 5.

15) Sua Presençaa)
b)
c)
d)
e)

Consola na Perseguição (Gênesis 28.15)
Proporciona Descanso (Êxodo 33.14 e 15)
Encoraja para as Batalhas da Vida (Deuteronômio 20.1)
Garante Resposta até a um grupo pequeno (Mateus 18.20)
Permanece até o fim (Mateus 28.20)

16) Particularidades do Aviamentoa)
b)
c)
d)
e)
f)

A Necessidade (Atos 19:1 a 6)
O Preço (II Crônicas 7.14)
A Promessa (Atos 2.37 e 39)
A Evidencia (Atos 4.19 e 20)
A Certeza (Tiago 5:7 e 8)
A Garantia (Mateus 28.20 e Hebreus 13:8)

17) As Mensagens da Mortea)
b)
c)
d)

És pó (Gênesis 3.19) = Não somos eternos; imbatíveis. O homem é frágil.
Voltarás a Deus (Eclesiastes 12:7) = Todos se encontrarão com Deus
O Juízo te espera (Hebreus 9.27) = Devemos estar preparados
Todos são pecadores (Romanos 3.23) = Não há outra saída

18) Alguns Tipos de Luz –
a) Natural = Sol, Lua e Estrelas (Gênesis 1:3+ Isaias 30.26).
b) Artificial= Lâmpadas, Faróis, Lanternas e etc. (Números 8.2).
c) Química = Fogo (Reação Química de Oxidação que Produz Luz, Calor e chamas)

d) Referencial = Esta é a luz que Jesus se refere em Mateus 5.14, Luz esta que é referencia um ponto
pelo qual se pode encontrar o caminho.
A luz ilumina por onde passa: Fazendo Diferença / Gerando Impacto/ Manifestando as obras do mal.

19) As Três Visões de Isaias Seis (Isaias 6. 1 a 4)
a) Visão das Dificuldades – Simbolizada na figura do rei Uzias (V.1) Quando Deus prometeu ao povo
dar-lhe a terra, muitos olharam para as dificuldades. (Números 13.32 e 33 + Números 14:9 e 10)
b) A Visão da Gloria de Deus – (V.Vs, 1 e 2)
c) A Visão de Si Mesmo – Diante das maravilhas que Deus tem feito em nossa vida e ao nosso redor
devemos manter nossos olhos atentos às instruções do mestre (Isaias 45.22), pois ao contrario:
- Olhando para os frutos do mundo pecaremos (Gênesis 3.6)
- Olhando para trás, não sairemos do lugar (Gênesis 19.26).
Porem olhando para o céu, mesmo em meio a prova, continuaremos a vislumbrar a gloria de Deus
(Atos 7:55).

20) Alguns benefícios de Conhecer a Deusa)
b)
c)
d)

Segurança (Salmo 91.5)
Confiança (Salmo 125)
Presença Divina (Mateus 28.18 e 19)
Amor (João 15.13 + Romanos 5.8)

21) Três Acontecimentos em Jope
a) A Fuga de Jonas (Jonas 1:3)
b) A Visão de Pedro (Atos 10:9 a 23)
c) A Ressurreição de Dorcas (Atos 9.36 a 43)

22) Como Produzir Frutos com Excelência? (João 15.8)a) Sendo Homem de Deus:
- Noé – Acreditando no Impossível (Deus falou vai acontecer)
- Neemias – Vendo o Incrível (Os muros serão erguidos)
- Jô – Vencendo as dificuldades (Eu sei que Ele vive e está olhando para mim)
b) Estando na vontade de Deus:
II reis 4.27 a 35
c) Estando no lugar determinado por Deus:
O deserto “parecia” uma prisão, não havia anéis no dedo, mas foi ali que Deus renovou promessas
(Êxodo: 3 e 4)

23) Chegando a tarde... a)
b)
c)
d)

Libertação (Mateus 8.16)
Cura (Marcos 1.32)
Traição (Marcos 14.17)
Vitória Final (Mateus 27.46)

24) Três Paradoxos da Bíbliaa) Sendo pobres, mas enriquecendo (I Corintios 6.10).
Elias não era um multimilionário, mas mudou sua época – I Reis 17:8 a 16.
b) Da fraqueza (Da debilidade) tiraram forças (Hebreus 11.34)
2 Âmbitos = Físico e Mental (Neemias 4.2) A carne é fraca, mas o espírito está pronto
c) Nada tendo, mas possuindo tudo (II Corintios 6.10)

Ver Atos 3 - Não temos prata e ouro, mas o que temos...

25) Nossa Responsabilidade ao Falar – (II Crônicas 18.13)
a) Somos Formadores de Opinião
-Às vezes o que falamos acaba virando regra
b) Somos um Canal de Comunicação Transcendental
- O Microfone que Deus usa para falar ao povo
c) Somos Abençoadores (Isaias 55.11)
- Trabalhamos com as grandezas, as misérias e as tragédias da vida do homem.

26) Quatro Tipos de Ovelhas Perdidas – (Lucas 15:6)
a)
b)
c)
d)

A Ferida e Machucada (Mateus 10:6)
A Desgarrada (Isaias 53.6)
A Atacada pelo Lobo (João 10.12)
A Machucada pelo Falso Pastor (Jeremias 23:1 a 4)

27) Simplesmente uma Semente
a)
b)
c)
d)
e)

O Reino de Deus é Comparado (Mateus 13.31)
A Palavra de Deus é (I Pedro1. 23).
As sementes de Deus permanecem em nós (I João 3.9)
Nos somos sementes de Deus no mundo (Mateus 13.38)
Deus cuida das sementes (Lucas 12.27 e 28)

28) Quem é o Cristão?
a) Um chamado (João 15.16 + Romanos 1.7)
- Chamados para a santidade, para dar frutos e ser propriedade exclusiva de Jesus.
b) Um Amado por Deus Pai (João 3.16 + I João 3.1)
Deus o amou onde estava e como estava
c) Um Guardado em Cristo (Colossenses 3:3 + Salmo 121. 1 a 5)

29) Alguns Lugares da Bíblia a) Gilgal = 1) Onde circuncidaram os Varões (Josué 5.3)
2) Onde Celebraram a páscoa (Josué 5.10)
3) Ali erigiram 12 pedras (Josué 4.20)
4) Josué viu o príncipe do Exercito do Senhor (Josué 5.14)
b) Betel (Casa de Deus) - Gênesis 28.19
c) Jericó – Possivelmente a 1º cidade do mundo. É Conhecida como o lugar da Batalha (Josué 6.1 a
20)
d) Jordão – 1º Referencia Gênesis 32.10.É chamado o lugar da revelação (João 1.29)

30) Jamais podemos esquecer
a) Da palavra de Deus (Josué 1.8)
b) De buscar ao Senhor (Isaias 55.6 + I Tess. 5.17).

c) De estar preparados (Amós 4.12)
d) Do sacrifício de Cristo (Gálatas 2.20)

31) Lições em Sofonias 3.15 a 20a) Colocarei por terra as sentenças que eram contra ti (V.15)
(Disseram que você não podia) Ex. A mulher do fluxo de sangue.
b) Eu estou no meio de ti (V.15)
c) Tuas mãos não estarão fracas (V.16)
d) Recolherei os que foram excluídos (V.19)
e) Mudarei a tua sorte (V.20)
Ex. José de escravo a governador

32) Lições Importantes em (Isaias 55.8)
a) Nem sempre a nossa vontade é a de Deus – Deus não depende da vontade humana
b) Os pensamentos de Deus são mais elevados – Deus não vê como vê o homem
c) Somos total e absolutamente dependentes de Deus – O homem precisa de Deus.
d) A Eternidade é uma preciosa jóia que Deus entregará aos seus santos.

33) Alguns Predicados Importantes ao Obreiro Aprovado-(II Timoteo 4.7)
a) Soldado – Após o processo seletivo tem que ser treinado para:
1º - Agradar quem o alistou –II Timoteo 2.4
2º - Visar o uniforme corretamente – Efesios 6.10 a seguir
3º- Visar suas armas –II Corintios 10.04
b) Atleta – Condicionamento físico / Adaptação para Competições Diferenciadas /
Lições: O Campo é o mundo (Mateus 13.38)
O Atleta não é independente (Precisa Patrocínio)
Rompe obstáculos
c) O Mordomo – Aquele que cuida dos bens e dos servos do seu Senhor
Lições: - Não deve esquecer que também é servo;
- Tem que dar conta da mordomia;

34) Como Alcançar um alto Nível no Ministério (João 15.15 e 16)À principio é necessário saber que a intimidade com Deus proporciona um ministério magnético, ou
seja, onde Jesus passava as multidões se atraiam. Por isso devemos:
a) Nunca subestimar a Deus;
b) Produzir Frutos;
c) Cuidar dos Frutos;
d) Escolher a categoria em que deseja desenvolver o ministério;
1) Servo = Só faz o que se manda (Básico)
2) Servo Amigo de Deus = Por este comportamento Deus abre seus tesouros e diz ao amigo “Receba”!

35) O que Deus faz ao pecador que aceita Jesus
a) Perdoa os pecados (Isaias 1.18 + Hebreus 10.16 e 17)
b) Regenera o pecador (II Corintios 5.17)
c) Justifica-o (Romanos 3.26 – Romanos 5:1)
d)Torna –o seu filho (João 1.12)

e) Deus dá a vida eterna (João 5.24 e João 6.47)

36) Ser exemplo é:
a) Ser exemplo na palavra (II Timoteo 1.13)
b) Ser exemplo nas atitudes (I Timoteo 4.12)
c) Manter um bom testemunho (II Timoteo 2.15 + Filipenses 2.22)
d) Ser imitado como tal (I Corintios 11.1)

37) Qual o estado do pecador?
a) A cabeça está doente (Isaias 1.5);
b) A garganta está seca como um sepulcro (Salmo 5.9);
c) A Boca cheia de maldição e amargura (Romanos 3.14);
d) Olhos Altivos (Isaias 2.11);
e) Testa dura como bronze (Isaias 48.4);
f) Coração de Pedra (Ezequiel 11.9)
OBS: Mostre ao pecador através das mais variadas referências bíblicas, como Jesus é capaz de mudar
cada uma das situações acima, Exemplo:
- Para a garganta seca Jesus é a água da vida...

38) Altares Edificados para Deus
a) O Altar de Noé (Gênesis 8.20)
b) A Altar de Abraão (Gênesis 12.7 e 8 + 13. 18).
c) O Altar de Isaque (Gênesis 26.25)
d) O Altar de Jacó (Gênesis 33.20)
e) O Altar de Josué (Josué 8.30)
F) O Altar de Gideão (Juizes 6.24 a 27)
g) O Altar de Davi (II Samuel 24.18 a 25)

39) Algumas Qualidades de João Batista
a) Abnegado (Mateus 3.4)
b) Valente (Mateus 3.7 e 14.4)
c) Obediente (Mateus 3.15)
d) Pregava a palavra (Marcos 1.4 a 6)
e) Era humilde (João 1.19 a 23)

40) Jesus diz Vinde
a) Para o descanso da alma (Mateus 11.28)
b) Para a limpeza pessoal (Isaias 1.18)
c) Para participar do Banquete (Isaias 55.1)
d) Para a comunhão com Deus (Números 10.29)
e) Para um lugar seguro (Gênesis 7.1 a 7)
f) Para as bodas do rei (Mateus 22.2 a 4)
G) Para a grande ceia (Lucas 14.17)

41) Sete Orações Breves
a) Me salva (Salmo 6.4)
b) Sonda-me (Salmo 139.23)

c) Lava-me (Salmo 51.7)
d) Mostre-me tua gloria (Êxodo 33.18)
e) Envia-me (Isaias 6.8)
f) Lembra-te de mim (Lucas 23.42)
g) Dá-me forças! (Juizes 16.28)

42) A Morte de Jesus Significa:
a) A Consumação da obra que lhe foi confiada (João 17.4)
b) Seu envio como propiciação pelos nossos pecados (I João 4.10)
c) A retirada do pecado para sempre (I João 3.5)
d) Destruição das obras do adversário (I João 3.8)
e) Nossa remissão através do seu sangue (I Pedro 1.18 e 19)
f) Fomos comprados por um alto preço (I Corintios 6.20)
g) Abertura do Caminho para a glória celestial (João 17.24)

43) O que é Fé?
a) Certeza das coisas que não se vêem (Hebreus 11:1)
b) Salvação perfeita (Efesios 2:8 + Hebreus 6.12)
c) Vitória sobre o mundo (I João 5:4)
d) Justificação (Romanos 3.28 e 5:1 + Gálatas 2.16)
e) Andar seguro (II Corintios 5:7 + Gálatas 2.20)
f) Agradar a Deus (Hebreus 11:6)

44) O que é o Pecado?
a) Um produto do Maligno (Gênesis 3.1 a 6)
b) Uma herança que a todos infelicitou (Gênesis 3.17 a19)
c) A entrada da morte no mundo (Romanos 5.12 + I Cor. 15.21).
d) Barreira entre o homem e Deus (Efesios 5.6 + Hebreus 4.6)
e) Escravização (João 8.34 + Romanos 6.16 e 17)
OBS: Jesus é o único que liberta do pecado (Timoteo 1.15 +Apocalipse 1.4 a 6)

45) Passos para obter a Vitória
a) A humildade (I Pedro 5.5 e 6)
b) A vigilância (I Pedro 5.8 e 9)
c) A firmeza (Colossenses 1.23)
C1= Contra as ciladas do maligno (Efesios 6.11)
C2= Na constância da obra do Senhor (I Corintios 15.58)
C3= Confiando sempre no Senhor (Salmo 112.7)

46) O Obreiro Bem Sucedido é:
a) Paciente na preparação para o trabalho
Ex: Moisés/ Eliseu/ Daniel (Deus tem seu tempo e sua estratégia)
b) Aquele que aproveita o tempo e as oportunidades que Deus dá (Atos 17.15 a 34)
c) O que está pronto para atender ao chamado (II Timoteo 2.15)
d) Aquele que confia na providencia divina (Mateus 6.30)

47) Respostas de Jesus aos Sofredores
a) Eu vim para que tenham vida (João 10.10)
b) Não quero perdê-los (João 6.37)
c) Minha mão está estendida (Lucas 5.13)

d) Eu sou o único caminho (João 14.6)
e) Creia e serás salvo (Marcos 16.16)

48) Algumas Verdades Sobre a Santificação
a) A santificação é abrangente (I Tessalonicenses. 5.23).
b) Somos santificados pelo Espírito através da palavra (Efesios 5.25 e 26)
c) A Santificação é um processo continuo (Levítico 20.7)
d) A Santificação é a vontade de Deus (I Tessalonicenses. 4.3)
e) A Santificação é necessária para servir ao Senhor (Hebreus 9.13 e 14)
f) Sem Santificação ninguém verá o Senhor (Hebreus 12.14)

49) Qual é a Barreira?
a) As Barreiras de Nicodemos = (Preconceito)
b) As Barreiras de Zaqueu = 2 (Pessoal x Geral)
c) O Paralítico de Betesda = A ajuda que não vinha
d) O Ladrão da cruz = O fim da esperança
OBS: Deus reescreve a historia do homem.

50) As maiores doenças do século XXI
a) Ansiedade – Quer ver a solução
b) Medo – Existem dois tipos de medo = Racional e Irracional
c) Desespero – O gritar é inevitável
d) Depressão – O vazio que só pode ser preenchido por Deus, pois é o espaço que pertence a Ele.

51) Três Influências Seculares na Vida do Cristão
a) Imediatismo – Fast Food = Quer ver a solução rápida, independente da vontade de Deus;
b) Consumismo Descontrolado = Geração Consumo, gasta mais do que ganha;
c) Novas Experiências = Distorção e Inversão de Valores em nome de Novas Visões, Tendências e
Experiências – O que era até pouco tempo problema de pessoas com dependência química, se
tornou alvo para muitos cristãos.
Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. I João 2.15 - NTLH

52) Privilégios Perdidos ao Aceitar o Pecado Conforme Gênesis 2
a)
b)
c)
d)
e)

Perdeu o Privilégio de Ser Livre – Vv.15 a 17;
Perdeu o Privilégio de usar a Inteligência com Racionalidade – Vv.19,20;
Perdeu o Privilégio de Desenvolver um Sistema Familiar, Afetivo e Social – Vv. 24,25;
Perdeu o Privilégio de Interpretar e Escolher entre o Bem e o Mal – Cap.3 V. 3 a 6;
Perdeu o Privilégio de ser Livre para Falar com Deus – Cap. 3 V. 8 a 20.

O Sacrifício de Jesus Cristo na cruz nos abriu uma nova oportunidade de reconquistar todos estes
privilégios. Até quando resistirás ao convite de Deus ao Banquete da Salvação?

53) O Magnetismo de um Ministério Segundo Cristo – Mateus 4.25
a) Não só atraia pessoas para ouvi-lo, mas para transforma-las – Não queria ser um pop star ou ficar
conhecido, sua missão é maior que a glória meramente humana;
b) O Evangelho de Jesus Cristo vai de encontro à necessidade espiritual da pessoa, culminando com a
satisfação humana;
c) O Evangelho segundo o exemplo de Jesus Cristo não é denominacionalista ou partidarista.

ESTUDOS

O CORAÇÃO DO LIDER
Introdução e Referencia Bíblica
(Mateus 4:1 a 11)
Jesus venceu três tentações neste relato bíblico e posso afirmar que três são os maiores
tentações do líder atual.
1º Tentação – Causar Impacto –Fazer algo grande e saciar a fome
2º Tentação – Ser Espetacular – Você vai ser o espetáculo (Vai ser Estrela) o pop star a celebridade.
3º Tentação – Ser Poderoso – Ter vários reinos (Síndrome do trono) querem começar por cima – (Adão
tinha o controle da situação, mas entregou este controle ao adversário)
Como Vencer?
Todo líder deve entregar a Deus o Coração (Provérbios 23:26)- Deus pede o coração
para que Ele esteja no controle de tudo (Provérbios 4:23 e Provérbios 21:2 Filipenses 4:7)
- Fonte de atitudes e ações
- Fonte de tudo que fala e ministra
- Preveni-lo de corromper o povo de Deus.

Como deve ser o Coração do Líder?
* Um coração de Pai (I Corintios 4.15) apenas ensinava, instruía, não tinha afeição. (João 10.27 /
Mateus 9.35 e 36)
* Um Coração de servo (Beth) Devemos servi-lo pelo amor:
1º) Pelo Amor que Ele nos deu
2º) Pelo Amor que Temos por Ele
- Que possamos nos espelhar no amor do servo de orelha furada.
Após a ressurreição Jesus apareceu aos discípulos (João 21.15) Pedro é Interrogado
(1º Amar a Jesus – Depois pastorear ovelhas)

* Ter um Coração de Pastor (Efésios 4.11)
- O Pastor é pastor 24 horas (Quando alguém está enfermo – com problemas) Nem sempre a visita que
você vai receber é benção – (OBREIRO RECEBE CERTAS VISITAS!).
O Coração dos homens de negocio não aceita deixar 99 para ir atrás de uma
O Pastor Protege as Ovelhas (Dormia na porta do redil)
O pastor Cuida das Ovelhas – Gênesis 33.13 e João 10.11

AS FACES DA ORAÇÃO TRANSFORMADORA
INTRODUÇÃO: Conforme o dicionário teológico (CPAD), orar é o ato de o homem dirigir-se ao seu
Criador com os seguintes objetivos: pedir-lhe perdão pelas faltas cometidas; agradecer-lhe pelos favores
imerecidos, buscar proteção e uma vida de comunhão mais intima com Ele. É o momento mais excelente,
intimo e particular do cristão com Deus no seu dia-a-dia.
Porque Estudar o Assunto?
-Porque estará praticando o que Jesus ensinou (Mateus 6:9 a 13+ Mat. 9.38 e Ref.)
-Porque orar é importante (Tiago 5.16 + I Tess. 5.17).
-Porque orar é chave de vitórias (Atos 12.5 a 12)
-Porque não oramos como convêm (Tiago 4:3)
-Porque a oração enriquece a nossa vida espiritual (II Cor. 12.8 a 10).
-A oração abre a dimensão do impossível (Atos 4.31)
Exemplos de Oração Transformadora:
-O maior = Jesus (I Pedro 2.21 + Lucas 515 e 16)
-De Vitória na Oração = Moises (Ex. 33.18 a 23 + 9.18 a 20 e 25 a 27)
-De Resposta = Daniel (Daniel 9:2 a e vv. 19 a 22)
-De Poder = Elias (Tiago 5.17 e 18 = I Reis 18.36 a 38 vv. 42 a 46)
-De Fidelidade na Oração= Samuel (I Samuel 12.23)
-De Confiança = Os Apóstolos:
a) Creram = Atos 1.12 e 13
b) Perseveraram = Atos 1.14
c) Permaneceram unidos = Atos 2:1
d) Receberam a promessa = Atos 2:4
DESVENDANDO AS FACES DA ORAÇÃO TRANSFORMADORA
1º Face – Conteúdo
A) Adoração –(Salmo 95-6 a 9)
B) Louvor – (Salmo 113)
C) Ação de Graças e/ou Gratidão (I Timoteo 2:1)
D) Confissão de Pecados – (Salmo 51)
E) Petição – (II Cor. 12:8)
F) Intercessão por Outros – (Romanos 10:1)
2º Face – Condição
Para ser atendida, a oração requer:
A) Purificação (Salmo 66:8)
B) Fé (Hebreus 11:6)
C) Vida em união com Cristo (João 15.7)
D) Submissão à vontade de Deus (I João 5.14 e 15)
E) Direção do Espírito Santo (Judas v.20)
F) Espírito de Perdão (Mateus 6.12)
G) Relacionamento Correto com as pessoas (I Pedro 3.7)

A PERSPECTIVA DE MISSÕES SOB UM OLHAR COLETIVO E INDIVIDUAL
(João 4.35)
INTRODUÇÃO – Desde que deixamos de ser campo missionário e nos tornamos celeiro de missões,
assumimos a responsabilidade de uma grande dívida, a dívida que temos com aqueles que nos amaram e
vieram até nós, e a segunda e maior, a dívida com os não alcançados. Daí o convite para trabalhar
enquanto é dia tem som mais forte (João 9:4) exigindo de nós, as visões de um verdadeiro missionário,
que enxerga como águia, caminha como pomba, é prudente como a serpente, é veloz como o trovão, ouve
como o atalaia e é luz na escuridão.
Como começa Missões?
Missões começam como a paixão, com um olhar, o texto áureo da bíblia é também o
mapa da visão missionária (João 3.16).
(3 Visões de João 3.16 = Amante, Universal e Dadivosa)
Esta é uma visão que demanda decisão proporcionando uma chamada Glocal (Atos 1.8)
Quais os Desafios?
Os desafios Missionários do século 21 são:
A) Flexibilidade da unidade do corpo (Juntos Sim/ Unidos Não)
-Não é o desejo de Jesus (João 17.21)
-Somos comparados à: um Pão (I Cor. 10.17) um Edifício (I Cor. 3.9 e I Pedro 2:4 e 5) um Corpo
(Efésios 1.23 e Romanos 12.4 e 5)
B) O Crescimento Vertiginoso das Seitas (Colo: 2.16 a 23)
Você está disposto a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira?!
C) O Preparo Adequado (II Timoteo 4.7)
Os Desafios lingüísticos, Teológicos, Transculturais, Financeiros e Psicológicos.
D) As duas faces de Missões - O Equilíbrio Ideal (Judas v. 23) Tiago 1.25 parte B
Face Humana = Envolvimento – Orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo
dependesse de nós
2) Face Espiritual = Oração - Transcender, abrir a dimensão celestial.
1)

E) O Tempo do Fim (Mateus 24.12)
As Chamadas eras do conhecimento, da conectividade, da tecnologia se perdem em meio a tantas versões
e nomes que se dão ao presente tempo, porem eu prefiro o texto bíblico, que desmascara o Deus deste
tempo e revela a vontade divina (II Timoteo 3.1 a 9 + II Corintios 4.4 + João 15.8).

QUAL O TIPO DE IGREJA O MUNDO ATUAL PRECISA?
A) Modelo e Não Padrão (Mateus 25.1 a 13+ Malaquias 3.18)
OBS: As virgens eram iguaizinhas, porém só no juízo se revelou a diferença que era maior que a
aparência e a falsa espiritualidade.
B) Transformada e Não Apenas Renovada (II Cor. 3.18 + Romanos 12.2 + II Cor. 7.14)
OBS: O Aviamento verdadeiro gera mudança de caráter e compromisso com Deus e sua obra. Ao
contrario, as inovações e renovações: contendas esfriamento espiritual, divisões, síndrome

do trono e falta de discernimento; A reforma que precisamos com urgência, é a reforma de
caráter pela transformação.
C) Ética e Não Técnica: (Salmo 119.105 + João 5.39)
OBS: A palavra de Deus é nossa regra de fé e conduta, e é exatamente nela que encontramos
nosso manual de procedimentos.
D) Luz e Não Apenas Fogo: (Mateus 5.13+ Colossenses 2.18)
OBS: Para quê queremos poder? Para que queremos fogo?
Vide mensagens:
E) Temperada e Não Salgada: (Colossenses 4.6)
OBS: O sal é tempero e conservante, a igreja diferencia-se do mundo por estas duas
características; equilíbrio e perseverança.
F) Equilibrada e Não Tendenciosa: (Modista)
OBS: A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser reduzida a um “Shoping da Fé”, que
acompanha as tendências do mercado. O Equilíbrio nos ajuda a escolher o que é o bom e
agradável a Deus (I Corintios 6.12+ João 15.16)
“Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de
uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo
que é bom, perfeito e agradável a Ele”... (Romanos 12:2 N T L H)

* LIÇÕES IMPORTANTES A APRENDER COM A ARCA DE NOÉ
A)

Não perca o barco (Símbolo da Salvação) Mateus 25.13;

B)

Lembre-se de que estamos todos no mesmo barco - Salmos 133:1 e João 17.21

C)
Planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Nóe construiu a Arca, faça
sua parte (Amós 4.12 parte B).
D)

Mantenha-se em forma. Quando você tiver 60 anos, Deus pode lhe conduzir para fazer algo
realmente grande; (Ilustração do vaso novo e do vaso velho).

E)

Não dê ouvidos aos críticos. Apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito; (O incêndio
na floresta o menino e as estrelas na praia).

F)

Construa seu futuro em terra alta; (Salmo 125:1).

G)

Por segurança e obediência viaje em pares; (Marcos 6:7).

H)

A Velocidade nem sempre é uma vantagem. As tartarugas e Caramujos entraram na arca assim
como os leões e Leopardos (Isaias 40.31) Correr sem se cansar é ter velocidade estável;

I)

Quando achar-se cansado, estressado ou sozinho, flutue por algum tempo, pensando nos bens que
Deus lhe fez e no sacrifício de Cristo pelos nossos pecados; (Jeremias 1:8 + Salmo 116:12 +
Gálatas2: 20).

J)

Lembre-se, a arca foi construída por um simples Nóe, o Titanic por profissionais; Glorie-se única
e exclusivamente no Senhor. (I Cor. 1.31e 3.21 + II Cor. 10.17).

E não esqueça!
Não importa a tempestade, pois quando você está em Deus há sempre um Arco Íris te esperando. Este
arco íris e o sinal que a hora de Cantar o hino da vitória chegou; (Cantares 2:12 + Rom. 8:31)
* Adaptado de um texto recebido por e-mail sem menção do autor

QUE BENÇÃO! O SENHOR É POR NÓS (Romanos 8.31)
A)
Ele coloca-se entre nós e o inimigo.
(Êxodo 14.20 + II Reis 19.35 + João 11.40 + Hebreus 11.29)
B)

Dá – nos luz em meio à escuridão deste mundo.
(Isaias 60.2 + I Pedro 2.9 + Efésios 5.8)

C)

Abre-nos uma nova dimensão de vida, onde aparentemente não há saída.
(Êxodo 14.15 + Isaias 43.16 + João 11.40)

D)

Liberta-nos das Investidas do inimigo.
(Vide Referências Gerais Através da Chave Bíblica ou Concordância)

A PEDAGOGIA DE JESUS (Mateus 11.29)
A)

Objetivo – buscar e Salvar os perdidos (Lucas 19.10)

B)

Alcance – Glocal = Local e Mundial (Atos. 1.8).

C)

Proposta – Ensino Diferenciado (João 21.1 a 6 + João 3.1 a 13 + Lucas 19.5)

D)

Justificativa – Mudança pelo Amor (Romanos 13.10).

E)

Quem pode participar – A Metodologia é inclusiva (Mateus 15.31 e 32 + Mateus
11.28). Todos podem e devem participar.

F)

Prioridade – As inscrições estão sempre abertas (Hebreus 3.7 e 8)
Nenhum processo político ou pedagógico tem tanto alcance, superioridade e conteúdo quanto o projeto de Jesus Cristo.

SUGESTÃO DE TEMAS
1) A Intensidade do Amor de Deus (João 3.16)
2) Até quando sem Jesus? (Lucas 19.10)
3) Os pensamentos de Deus e a fragilidade humana (Isa. 55.8,9
e12)
4) Porque a praga chega a tua tenda? (Salmo 91.10)
5) Não há mais motivo para chorar (João 20.13)
6) Os mensageiros do Evangelho Alertam (2º Pedro 3:9)
7) O esconderijo perfeito (Salmo 46:1)
8) O verdadeiro segredo da vitória (2º Cron. 20.12).
9) O obreiro aprovado por Deus (2º Timoteo 1:1 a 5)
10) Vale a pena continuar acreditando (Rom. 8.24 Hebreus 11:6)
11)Como não se envergonhar na Vida Ministerial (2º Timo. 2.15)
12) O traje Novo dos Eleitos de Deus (Col. 3.12 a 17).
13) Como realizar seus sonhos (Salmos 37:4 e 5 )
14) Em que consiste tua força (Juizes 16:6)
15) Cama curta e Cobertor Estreito (Isaias 28.20)
16) Cristo! Força na hora da tentação (I Cor. 10.13)
17) Dicas para se viver bem I (Provérbios 20.10 a 30)
18) E agora pecador?! (Romanos 3.23)
19) Vencendo as águas turbulentas (Mateus 8.27)
20) Eu vos enviei para colher (João 4.36)
21) Como Deus responde? (Provérbios 16:1 + Jeremias 1.12).
22) O presente da tribulação (Romanos 5:3 e 4)
23) Vivendo e Vencendo (Marcos 9.23)
24) A renovação que produz resultados (Isaias 40.31 a)
25) O que enriquece e o que empobrece uma nação (Salmo 33.12)
26) Ressurreição ou Reencarnação?(Hebreus 9.27 - Eclesiastes
12:7)
27) Como enxergar o impossível? (Hebreus 1127)
28) O Ourives que purifica o Ouro (Malaquias 3.3)
29) Deus tem uma idéia melhor (Romanos 8.28)
30) A Tríplice Mordomia Cristã (I Tessalonicenses5. 23).

31) O Socorro certo (Hebreus 4.16)
32) Porque morre a esperança? (João 5:7)
33) Conhece-te a ti mesmo (Provérbios 14:8)
34) Simplesmente Deus... (I Reis 8.27)
35) Os Covardes nunca tentaram (H.10.38)
36) Você está disposto? (Isaias 6:8)
37) Que é a verdade (João 14:6)
38) Não é novidade (I Pedro 4.12 e 5:8e 9)
39) Deus é fiel, e você?! (João 15:7)
40) Ele é capaz (Efesios 3.20)
41) Há morte na panela (II Reis 4.38 a 44)
42) Uma visão Curiosa (Atos10: 9 a 23)
43) O fogo vai descer! (I Reis 18.38)
44) Quem quer ser cheio?(Joel 2.28)
45) Onde está Jesus? (Lucas 2.44 e 45)
46)Que tipo de Evangelho é o teu?(Gálatas. 1.11)
47) Qual será tua escolha? (Deuteronômio 11.26)
48) A Arte de Esperar (Jo14. 3 Atos 1:10e11 Hab.2.3 )
49) Medo!Uma Armadilha contra o crescimento
Espiritual (Gênesis 3.10)
50) E, arrependido voltou ao seu lar (Lucas 15.20 e
21)
51) O Magnetismo de Um Ministério Segundo Cristo (
Mateus 4.25)
Os temas sugeridos acima representam exposições do
autor (Pr. Aparecido) em pregações e estudos
Bíblicos. Formando uma coletânea sistemática que
poderá ser melhorada ou ainda adequada a
necessidade da ocasião. Fomentamos, no entanto que
serão ainda melhor aproveitados se condicionados a
vontade de Deus através da oração e uma vida
consagrada. Qualquer semelhança com temas usados
por outros pregadores é mera coincidência.

BENÇÃOS NÚPCIAIS
Passagens Bíblicas Sugeridas: Gênesis 2.18, 23 e 24 – I Corintios 13:8 A – I Pedro 3. 1 a 7 – João 2.1
a 10 –Marcos 10.9-Hebreus 13.4
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Porque existe o casamento?
Porque ele foi criado e planejado por Deus (Gênesis 2.18 a 24). No casamento se completam todos os
anseios de um ser normal.
Se o casamento culmina com os anseios de um ser normal, porque alguns não desejam casar-se?
A) Por Frustração;
B) Por Separação Espiritual;
C) Por Praticas Ilícitas;
1 - Formicação
2 - Adultério 3 - Homossexualismo
D) Irresponsabilidade / Falta de Compromisso.
Porque em alguns casos o casamento não dá certo?
1º) Pelo Pecado – A função do pecado é esfriar o amor (Mateus 24.12)
2º) Não ter o Senhor como centro – O filtro /O guia / O Conselheiro / O mestre
3º) Falta de Equilíbrio – Emocional / Financeiro / Espiritual
4º) Ataques Espirituais – O adversário de nossas almas deseja destruir duas instituições = A Igreja e a
Família (Criadas por Deus para o bem da sociedade)
Porque a mulher foi tirada da costela do homem?
A costela embaixo do braço indica que a mulher deve ser protegida pelo homem, ela
esta perto do coração para ser amada por ele.
A mulher não foi tirada do pé para não ser pisada pelo homem, também não foi tirada
da cabeça para não desrespeitar o mandamento de Deus; A mulher foi tirada do lado onde deve
permanecer em honra.
O ditado machista “Por Traz de um grande homem há uma grande mulher” é
mentiroso, a mulher está ao lado.
Da mesma forma, á falta de equilíbrio de alguns movimentos machistas e feministas que
rodeiam as igrejas tem causado sérios problemas psicosocio-espirituais.
A Igreja tem alguma responsabilidade relacionada ao Casamento?
A Igreja de Cristo na terra é promotora, mantenedora e supervisora deste ato.
A que se compara a união através do Casamento?
A união mencionada nos textos bíblicos vai muito alem de “estar juntos”, é maior.
Podemos compará-la através do serviço realizado pelo alto forno, quando da
preparação do Zamac; Se mistura o zinco, o cobre, o magnésio e o alumínio e estes quatro metais
heterogêneos, aquecidos a uma determinada temperatura se tornam homogêneos (iguais) fundindo-se
em uma só peça.
O que sugere o “deixará pai e mãe”?

A principio é bom sabermos que deixar não é abandonar (como é costumes de alguns
filhos), este deixar envolve três aspectos:
A) Deixa Geograficamente = Quem casa quer casa?
B) Deixa Financeiramente = Autonomia
C) Deixa Psicologicamente = Se forma uma nova família, onde os valores adivindos das famílias e da
criação de ambos, também se condensam em um só pensamento.
OBS: Há costumes isolados que não devem ser levados a nova família.
Como deve ser realizada a Cerimônia de Casamento conforme o padrão CONFRADESB?
- Sugestão
Deve-se entender que o casamento é um ato de profunda reflexão; refletir lutas e decidir
rumos, refletir vitórias e decidir agradecer, refletir conduta e decidir mudanças.
Também deve ser realizado em reverência e no temor de Deus, acompanhando-se as
diretrizes legais e litúrgicas para tal fim.

ATO 1 – PERGUNTA INICIAL
Ministro – Tendo cumprido as exigências legais é de vossa livre e espontânea vontade que viestes a
mim, ministro de Deus e da santa Igreja de Cristo para confirmarem em matrimonio?
Respostas dos Noivos
Ministro – Sendo manifesto vosso consentimento mútuo, leiamos a palavra de Deus (Escolher e ler
Texto Escolhido).
APRESENTA-SE UM LOUVOR
BREVE EXPLANAÇÃO – (Consultar dados anteriores de Perguntas e Respostas)
Lembrar dos conceitos errôneos como: Conceito das duas metades/ O amor e a economia/ Conceitos
modernistas sobre virgindade.

ATO 2 – ALIANÇAS
Ministro – Que penhor entregas à (Nome da Noiva) como prova de tua fidelidade e amor?
Respostas de Ambos (em Seqüência) – Com este anel, símbolo do meu amor, um ciclo constante e sem
fim, proponho nossa união e fidelidade,
Na riqueza e na pobreza
Na saúde e na enfermidade
Na alegria e na tristeza
E por todos os caminhos que Deus nos guiar

ATO 3 – ORAÇÃO DOS CASAIS
Senhor.
Aqui estamos nós diante do teu infinito amor
Tu és o Deus da vida e o senhor do amor.
Neste instante colocamos nossas vidas
Diante do teu amor providente e generoso.
Nós te damos graças pelo amor que uniu nossa existência, pelo bem que podemos fazer um pelo outro,
pelo Dom de nossas vidas que nos demos mutuamente.

Tudo começou com amor que nasceu entre nós, sentimos que não podíamos mais viver um separado do
outro; e tomamos a decisão de doarmos um ao outro.
Somos gratos pelos frutos de nosso amor, e a compreensão caridosa, a alegria de nossos encontros e os
filhos de nossa historia.
Nos te pedimos insistentes neste momento, que o silencio do gelo não se instaure entre nós, que a
indiferença não venha morar entre nossas paredes, que nos respeitamos mutuamente numa continua
fidelidade.
Revigora nossa vontade e robustece nossos empenhos de compreensão mutua.
E que Deus nos abençoe nesta união de amor e que possamos ser sempre fieis nesta caminhada um ao
lado do outro na direção do Pai Celestial, que dá força, alegria e esperança... Em nome de Nosso
Senhor e Salvador Jesus... Amém.

ATO 4 – DECLARAÇÂO
Ministro – Assim como Cristo nos amou e por nós se entregou, amemos nossas esposas como Cristo
amou a igreja, se entregando em sacrifício por ela.
Portanto, o que ajuntou Deus, não o separe o homem.
Como ministro de Cristo, e de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim e a
Igreja de Cristo eu vos declaro Casados.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amem!

ATO 5 – BENÇÃO PASTORAL (OPCIONAL)
Ministro – Que Jesus Cristo, o Esposo da Igreja, como em Cana da Galiléia, esteja presente neste e
em cada lar, concedendo-lhes paz, fortaleza e harmonia nas dificuldades vos protegendo em
santificação de vida. Amém!

CERIMÔNIA DE ORDENAÇÃO DE MINISTROS
(PADRÃO COMUM)
Após o exame de todo o processo e avaliação dos candidatos (que se dá por atos distintos), a cerimônia de
ordenação (CONFRADESB) conterá as seguintes etapas:
-

Convida-se a igreja local (somente) a que se coloque em pé; após convidar os ministros e
pé (em destaque) na frente do altar;

coloca-los em

-

Dirigindo-se a igreja local o oficiante dirá: É de vosso conhecimento pleno o testemunho de nossos irmãos
e aspirantes?!

-

Ao que a igreja responderá – Amém!

-

Dirigindo-se aos aspirantes dirá o oficiante: “Tendes vós, firme consciência do vosso chamado ao Santo
Ministério e suas responsabilidades”.

-

Cada aspirante responderá, um por vez – Amém!

-

Conforme testemunho da igreja e a convicção de cada um, iniciamos o ato de ordenação com uma oração e
em seguida um louvor. (Faz-se a oração ou convida-se um Ministro visitante para fazê-lo).
Todos em pé...

* Louvor pertinente ao assunto (apenas 01 louvor)
-

Após o louvor far-se-á a leitura do Mandato que poderá ser feita com passagens como: Josué 1:1 a 9
combinando-se com Mateus 28:19.

-

Irmãos (Citar Nomes Completos) os Ministros e demais obreiros presentes lhes impomos as mãos em nome
de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, separando-os para o ministério ao qual Deus vos tem chamado,
invocando sobre vós a graça multiplicada e o renovo do Espírito Santo, que os ajudarão no desempenho
deste ministério.

-

Dirigindo-se a igreja o ministro oficiante dirá:

-

Igreja do Senhor, prometeis ajudar vossos irmãos e guias espirituais nesta caminhada?
Comprometendo – se a orar, ajudar e compreende-los no amor e fraternidade Cristãos.

A igreja responderá: Amém!
-

Para confirmação deste ato eclesiástico proclamamos a benção pastoral conforme Romanos 15:5 e 6.

-

Após a leitura o oficiante convida a todos para que estejam em pé e pronunciará:

Conforme deliberação desta Convenção, artigos pertinentes da Constituição Federal e os textos
referendados pela Carta Magna de Deus a humanidade (A Bíblia) ficam ordenados, reconhecidos e
nomeados:
Como: (Cargo / Nomes)
O encerramento fica a critério de cada situação, com pronunciamento ou não dos ordenados ou
considerações que os pastores acharem indispensáveis.

COMENTARIOS
REVELAÇÃO, REVELAMENTO E A ONDA DO MOMENTO
O tema é extremamente atual e mais polêmico do que se imagina. Evangélicos, pentecostais, neo-pentecostais e
católicos andam divididos e dividindo-se por causa dos irmãos reveladores. Há quem diga que eles não viram e
nem ouviram nada e há quem aceite piamente tudo o que dizem ver e ouvir. ““O senhor me revelou”, “Jesus me
disse”, “ O rolo está descendo”, “Deus me mostrou”, “Maria me apareceu”, “Deus mandou dizer”, “Ta ligado
na fiação”. Tais frases e outras já costumeiras, em alguns grupos, tornaran-se um divisor de águas e fé .
Se você aceita sem questionar, eles também o aceitam. Dirão que você é de Deus e tem unção. Admitem que
Deus também os toque. Se questiona-los sobre certos procedimentos, podem até reconhecê-lo como irmão de fé,
mas você não tem o essencial que é crer que Deus esta falando aos seus santos profetas, você esta na carne, no
osso. E há os que vão lhe acusar de inveja, pacto com o demônio, falta de fé, prepotente, arrogante, duro de
coração e por ai vai. Ai do servo de Deus que ousar pôr em prática o texto de Jeremias 14.14; todo o capitulo 23
do mesmo Jeremias ou Mateus 24,23 a 28! Vai ver gente a fuzilá-lo com olhares de mágoa, porque ousou
questionar o profeta deles, podem até prever sua morte como vingança do Senhor. Nem o ministério escapa –
Dizem “Aqui quem manda é Deus!”, quantas divisões sustentadas nesta afirmativa estão acontecendo por ai?!
Para alguns fiéis está terminantemente proibido questionar os seus videntes ou reveladores. Eles são
inquestionáveis. Deus lhes fala e eles passam as mensagens atuais de Deus à Igreja e ao mundo. Aí do pastor
que duvidar de seus colegas revelados! Simplesmente ignoram os ministros, os teólogos e os mestres
comissionados por Deus (Efésios 4.11) e formam grupos capazes de qualquer coisa pelo poder temporal.
Como encarar este fenômeno que, de resto, explodiu muitas vezes no decurso da história da Igreja? Por que os
fiéis de vez em quando sentem necessidade desta certeza e alguns a encarnam dizendo que Jesus lhes apareceu e
lhes fala dia sim, dia não? Não basta o que está na Palavra de Deus? Porque o testemunho desses novos santos,
em carne e osso, passa a valer mais? Dizem “ Os apóstolos viram no passado, mas o irmão fulano e a irmã
fulana tem uma nova visão dada pelo Senhor, uma estratégia fogo puro. Jesus esta dando um recado por este
bispo, esta pastora, este apostolo, aquele pastor, pelo ministro fulano de tal, e tal recado passa a valer mais que
a Bíblia, a união da igreja, a humildade e tudo que seja segundo o exemplo deixado por Cristo. È que eles – os
servos do Senhor – não viram nem ouviram...
Que Deus falou aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos e a muita gente, a igreja crê e admite. Sê duvidasse
de revelações e aparições teria de negar a Bíblia. Que Deus esteja agora derramando o seu Espírito ( João
7.39), também acreditamos. Mas que todos os que dizem que Deus falou com eles estejam falando a verdade, isto
se pode e se deve questionar. Nem todos os que dizem que viram, viram; nem todos os que dizem ouvir, ouvem.
Se Jesus mandou tomar cuidado com tais profetas e questiona-los (Mateus 24.24), e se Paulo alerta os fiéis ( II
Timoteo 4.1 a 5; II Tess. 2.2) sobre esse tipo de pregador que passa por ungido e revelado, é porque é fácil
deixar-se enganar pela cara de santo deles. Jesus alerta que está avisando com antecedência. É como se
dissesse: “Se querem crer em tudo que eles dizem, creiam, mas depois não digam que não avisei”.
A ONDA DO MOMENTO
“Deus falou que você vai me abençoar”
Um dos mais novos golpes dos reveladores de plantão é o recado na rua. O revelador atento ao estereotipo da
vítima (geralmente o jeito de se vestir e agir) diz-se inspirado por Deus para entregar um recado à pessoa, no
final do psicológico, o revelador diz que Deus não colocou aquela pessoa na sua frente sem um propósito
completo. Em seguida e com entusiasmo geral saca da mente astuciosa um pedido espiritual, que vai desde o gás
de cozinha – pois não come a três dias – até o “caiacé” nome dado por alguns reveladores a uma benção em
espécie, ou seja, em dinheiro.
Que Deus em sua grande misericórdia tenha piedade de nós.

A GESTÃO ECLESIÁSTICA COMO FERRAMENTA MISSIONÁRIA EFICAZ
‘ Um Instrumento de missão e evangelização com resultados’

Na Igreja há um âmbito espiritual e um sócio-organizacional que se articulam como um todo orgânico.
Na gestão eclesiástica todos os departamentos, serviços e ofícios - Modus Operandi – bem como
aqueles que envolvem a administração dos bens materiais da igreja e do patrimônio humano, técnico e
operacional, ao mesmo tempo em que servem de substrato para o exercício da maneira de ensinar e
santificar servem também a operacionalização do ministério cristão, das congregações e demais
funções eclesiásticas. Com estes aqueles se completam reciprocamente no cotidiano de funcionamento
da denominação, culminando com um excelente e pleno atendimento a comunidade interna e externa.
Isso envolve questões administrativas que exigem a combinação das ações gerenciais com métodos
contemporâneos de exercer cada oficio ministerial e administrativo. Exige-se a fixação do foco, o fio
condutor, e de políticas gerenciais bem ajustadas, associadas ao funcionamento da igreja com a
qualidade que o serviço ao Senhor para a comunidade merece.
Deseja-se que as diferentes congregações, departamentos e organismos da igreja se vinculem e
compartilhem das ações administrativas, de modo que cada um cumpra sua função sem se fechar em si
mesmo, mas, unidos por amor a Cristo e conexões funcionais e técnico-operacionais, ajudem-se
reciprocamente, ou seja, ‘diferentes dons, diferentes pessoas, propósitos iguais, por uma mesma fé’.
Toda dinâmica do funcionamento da igreja deve ser interligada pelo voluntariado explicito no
evangelho e pelos valores da ética e da moral cristã. Todos os serviços ministeriais e administrativos,
além de bem alicerçados na competência funcional, no dinamismo e no espírito empreendedor, devem
desenvolver suas funções de modo a estarem focados nos fins institucionais da igreja. Isso produz uma
dinâmica e uma unidade que, além de gerar um fio condutor, agregam e exercem força centrípeta em
toda estrutura da igreja.
Mas também produz exigências adicionais não somente para os departamentos administrativos, mas
também para a secretaria da igreja, seus arquivos, o departamento de bens patrimoniais e demais
departamentos envolvidos no processo de gestão.
Os departamentos administrativos da igreja, pela própria natureza da igreja, serão sempre conselhos
consultivos qualificados, os quais devem compor com o pastor e devem agregar forças vivas da
comunidade. Eles têm uma dinâmica de estrutura e funcionamento tipicamente eclesiástica, que não se
encontra similar em outras organizações sociais. A secretaria da igreja também deve ter uma dinâmica
própria.
Estas questões de fundo e técnico-operacionais, que são abordadas em diversos livros e artigos sobre
gestão eclesiástica, devem ser sempre pesquisadas pelos gestores, e sê possível for, criar um catálogo
com estas informações, visando o aperfeiçoamento dos santos no serviço do SENHOR.
Cabe ressaltar que uma boa gestão eclesiástica é instrumento eficaz de evangelização, além de ser
exigência contemporânea dos cristãos, pois ninguém mais agüenta o amadorismo, a improvisação ou o
discurso vazio nas celebrações do culto; Nas ações evangelísticas e administrativas da igreja são
impreteríveis que se evitem desperdícios desnecessários através da gestão transparente dos recursos
doados pelos fieis, sendo coerente na aquisição de bens movéis e imóveis.

Exemplo:
Precisamos adquirir um veículo para visitação pastoral. Qual deve ser a escolha?
Um carro luxuoso para ostentar um status que não convêm ao servo do Senhor?
Um carro que atenda a demanda do ofício a que se destina, sem, contudo comprometer a prestação do
serviço eclesiástico? Ou Um carro usado sem a mínima estrutura?

Nestes casos sito o exemplo do Vectra e do Corsa Sedam, semelhantes no design porém bem diferentes
no preço.
A gestão dos recursos dos fiéis deve optar por algo que seja coerente, não apenas com a opinião
individual e tendenciosa, mas com a da maioria dos fiéis, coerente e consciente de suas
responsabilidades diante de Deus, da comunidade e da sociedade.
Analise o número de lideres religiosos, que tem sido vítima de seqüestros relâmpagos e de expressivos
roubos. A maioria dos casos é simplesmente por falta de modéstia e simplicidade.
Competência, conteúdo e coerência, associadas à alegria e a dedicação pelas coisas de Deus e da
igreja, além de agregarem valor às reuniões, às ações evangelizadoras e ministeriais, são meio eficaz
para a ação missionária interna e externa culminando com a libertação e transformação de vidas.
O resultado final será uma igreja ascendente, evangelizadora e respeitada na comunidade onde está
inserida.

OS MENSAGEIROS DO EVANGELHO ALERTAM
"Prepara-te para o encontro com Deus."
O SENHOR DEUS não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é
paciente para com todos, não querendo que alguns se percam senão que todos venham a
arrepender-se, isto é, refletir e mudar.
Porque DEUS há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto (escondido) quer seja
bom, quer seja mal.
E COMO PRETENDES ENCONTRA-LO?
COMO ESTÁS? OU PRETENDES MUDAR?
Todas as nossas justiças e desculpas são como trapo de imundícia, e virá à hora em que todos
ouvirão a voz de DEUS quer vivos quer mortos; OS QUE SE ARREPENDERAM DE SEUS
PECADOS, CRERAM EM CRISTO COMO SEU SALVADOR PESSOAL, ENTREGARAM A ELE
SEU INTELECTO, DESEJOS E VONTADES estes bem lhes irá, porém os que rejeitarem este
conselho de DEUS e o sacrifício de CRISTO na cruz, padecerão conforme o que na palavra de
DEUS está escrito.
ONDE, POIS, PASSARÁS A ETERNIDADE?
Talvez pareça cedo para pensar, porém pode ser tarde para ignorar.
"Ao homem está ordenado morrer uma só Vez, vindo depois disso o Juízo" (Hebreus 9.27).
Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim destes caminhos é sofrimento, dor e tristeza
(Nem sempre oferecem retorno).
Porém disse JESUS: EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA; Ninguém vem ao Pai se
não for por MIM. Venham a MIM todos os que estai cansados e oprimidos e EU os aliviarei. (São
João 14.6 + S. Mateus 11.28)
Deus, mediante a sua fé em JESUS CRISTO deseja mudar o quadro de sua vida; Ela parece bem,
porém dia a dia o medo, a insegurança e até mesmo a falta de fé lhe cercam.
CONTUDO! JESUS TE AMA E QUER SALVAR-TE, LIBERTAR-TE E DAR-LHE ALGO QUE
JAMAIS ESQUECERÁS. UMA NOVA VIDA COM DEUS.
DUAS IMPORTANTES RECOMENDAÇÕES:
SEJA SÁBIO! LEIA A BÍBLIA.
“Quem ama a Deus procura conhece-lo pela sua palavra, pois o conhecendo saberemos como
ser-lhe obedientes”; Assim.
fazendo, demonstraremos verdadeiro amor sendo-lhes agradáveis"

Qual Será Tua Escolha?
E QUAL SERÁ TUA ESCOLHA
A Bíblia diz, e muitos são
testemunhas vivas, que “Deus amou o
mundo de tal maneira que deu seu
Filho unigênito, para que todo o que
N'Ele crê, não pereça, mas tenha a
vida eterna.”
(S. João 3.16).
Deus não tem prazer na morte do
pecador distante d'Ele (Ezequiel
33.11 - 1 Timoteo 2.3 e 4) e não há
no dicionário de Deus (A Bíblia) uma
dimensão para o pecado (Romanos
3.23) pois Deus quer reconciliar com
Ele o que se havia perdido e fazê-lo
herdeiro das coisas que lhe foram
preparadas (Lucas 1 9.1 0); A Bíblia
menciona que para todos os pecados
e dificuldades Só EXISTE uma
solução, abraçar a salvação de Deus
em Jesus Cristo.
É incontestável que a grande onda
de violência ( a cada dia crescente), a
incredulidade
mundial,
a
predestinação e avareza dos homens,
o
assustador
crescimento
da
prostituição, as drogas ( tornando os
vários segmentos da sociedade ), a
liberdade sexual desordenada ( ou
melhor libertinagem ) e as inúmeras
blasfêmias para desfazer o propósito
Divino para a família sugerindo
casamentos ilícitos ( Homem com
Homem x Mulher com Mulher)
mostram que estamos chegando
rapidamente a crise final da História
humana...
Há crise política, há crises sociais,
há crise nas famílias; Só não há crise
em Deus que continua de braços
abertos pronto para auxiliar a todos
quantos crerem em suas promessas.

Desejas encarar Jesus como
Libertador e Senhor absoluto da
sua vida e ver transformado o teu
viver; tendo teus pecados apagados
pelo 'Cordeiro de Deus que tira o
pecado do Mundo? (S. João 1.29)

Qual
Será
A
Tua
Escolha
?

Ou prefere encara-lo no dia do
Juízo de Deus como Justo Juiz dos
vivos e dos mortos, onde terminam
as oportunidades?
(1 Pedro 4.5 - Atos 17.30 e 31)
O que fazer?
De todo o coração convidar o
Senhor Jesus Cristo para ser o
Senhor absoluto de sua vida e
demonstrar isso...
Algumas Recomendações:
A)
Leia a Bíblia
diariamente; assim você conhecerá
melhor o Senhor Jesus e o Plano da
Salvação.
B)
Fale com Deus todos
os dias em oração . Faça-o com
suas próprias palavras e não
mecanicamente com vãs repetições.
C)
Procure uma Igreja
onde se ensina verdadeiramente a
Bíblia como Palavra de Deus e
autoridade final.
D)
Fale com os outros a
respeito do Senhor Jesus. E que
Deus em Jesus Cristo te abençoe
rica, santa e poderosamente.
Tenha um bom dia!

JOVEM - Até Quando Sem Jesus!
“Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”
(Lucas 19. 10)
George Tomas, um pregador ing1ês, apareceu um dia em sua pregação carregando uma gaiola e a colocou na
tribuna, e começou a falar:
- Estava andando pela rua ontem e vi um menino levando essa gaiola com três pequenos passarinhos dentro
com fome e com medo.
- Eu perguntei:
Menino o que você vai fazer com esses passarinhos?
Ele respondeu:
Levá-los para casa, tirar suas penas e queimá-los, vou me divertir com eles.
Quanto você quer por esses passarinhos menino?
O senhor não vai querê-los, eles são feios, não servem para nada!
O pregador os comprou por 10 dólares! E os soltou em uma árvore!
Um dia Jesus e o adversário de nossas almas estavam conversando, e Jesus perguntou a Satanás, o que ele
estava fazendo para as pessoas aqui na terra. Ele respondeu:
Estou me divertindo com elas, ensino a fazer bombas e a matar, a usar revólver, a odiar umas às outras, a
dissolver o casamento, ensino a abusar de criancinhas, ensino jovens a se drogar, a beber, a falar por aí de suas
proezas como meus escravos, a trair a confiança das pessoas que lhes dão oportunidade, enfim tudo que lhes
parece bom aos olhos! Estou me divertindo muito com eles!
Jesus Perguntou:
E depois o que você vai fazer com eles?
Vou matá-los, acabar com eles através de suas próprias ações.
Jesus novamente pergunta:
Quanto você quer por eles?
Satanás respondeu:
Você não vai querer essas pessoas, elas são traiçoeiras, mentirosas, falsas, egoístas e avarentas! Só vão pensar
em você como um serviçal, um mordomo ao seu serviço para atender-lhes os caprichos. Somente vão querer-te
nas necessidades, doenças na família, desemprego, tristezas, desilusões amorosas e quando se sentirem sozinhas
ou rejeitadas.
Elas não vão te amar de verdade, vão bater e cuspir no teu rosto, vão te desprezar e nem vão levar em
consideração o que você fizer!
Quanto você quer por elas Satanás?! Disse o mestre com seu olhar de amor.
Quero toda a tua lágrima e todo o teu sangue!
Trato feito! E... Jesus pagou o preço da nossa Liberdade!
Séria justo esquecer tudo isso?!
Acreditamos em tudo o que nos ensinam, mas sempre questionamos as coisas que vem de Deus!
Todos um dia querem estar com Deus, mas não querem conhecê-lo e amá-lo! Uns passam
horas (às vezes à noite) em sites pornográficos e em conversas profanas e inúteis em linhas e sites de
relacionamento. Nos sistemas irracionais de Disck Amizade, que nada mais é que um engodo aos menos
informados, milhares de pessoas só confirmam suas frustrações com mais frustrações, um verdadeiro Débito
Automático na conta da ignorância das pessoas e sem autorização.
Mas quando a mensagem é sobre Deus, a pessoa pensam duas, dez, vinte, mil vezes antes de compartilhar.
Até quando te envergonharás de Jesus?!

TENHA UM ÓTIMO E NOVO DIA

VALE A PENA CONTINUAR ACREDITANDO!
Alguém já disse e eu acredito...
A experiência faz a diferença, e as provações apenas reforçam a
fidelidade de Deus.
Portanto Creia!
Deus tem algo a fazer através de você.
Tudo o que você está passando, aceite! E um projeto de Deus
Jesus o Capitão deste navio (que é sua vida) esta tomando conta do leme.
Na casa de maquinas, que é teu coração.
O técnico, o Espírito Santo, repara todos os danos e avarias...
Dos altos céus, o eterno SENHOR, dissipa as nuvens, faz brilhar o sol da
justiça e nos conduzirá em paz ao porto feliz.
Por isso e muito mais que Deus já fez por você.
Não Pare. Prossiga!
Só alcançaremos à vitória se formos com Ele até o fim.
Medite: (Romanos 8.27 e 28 + Daniel 12.13 + Hebreus 11.33 e 34
+ Apocalipse 21.4 + Romanos 8.31 e 32 + Romanos 8.37)
No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo.
VALE À PENA, CONTINUAR ACREDITANDO!

Falando sobre Drogas no Contexto Cristão
“Mas tu sê sóbrio em tudo” II Timoteo 4.5
Onde existem pessoas, há sempre o que fazer ensinar e aprender. Paulo Freire

PONTO DE CONTATO: 1º B.O. sobre uso de Drogas está registrado em Gênesis 9.21,22

Uma das maiores preocupações dos especialistas da área da saúde de nosso tempo são as doenças mentais.
Estas doenças foram identificadas tendo sua base em três fatores principais: Drogas/ Relações Afetivas Mal

Resolvidas/ Estresse e Conflitos no Ambiente de Trabalho.
Quando, portanto falamos de Drogas no contexto Cristão, há necessidade de se compreender 4 pilares sobre o tema:

1º - O Assunto é Multi-Interdisciplinar;
Verdade Aplicada: Não há especialistas! Há graus diferentes de ignorância – Márcio Rodrigues.

2º - O Assunto é Profundo e Abrangente;
- Está em constante transformação – Exemplo do que era droga em 1950 e a reação da sociedade.
- O Curso do DENARC sobre o tema dura uma semana.
- Tem sido alvo de debates em várias esferas sociais globais.

3º - A Esfera Eclesial não possui diretrizes voltadas ao tema;
- Não há programas preventivos – Nos temos a resposta e negligenciamos as conseqüências, ou seja, achamos
que nunca acontecerá conosco.
- Não há envolvimento com a questão – Lembrar que a maioria das casas de recuperação são projetos pessoais
e não da igreja organização.
- Na formação de obreiros e teólogos não há abordagem sistemática sobre o tema, nem incentivo a busca de
informações.

4º - É preciso entender a dimensão do problema;
- O problema é tão complexo que a ABEAD, o CIEE e Universidades diversas criaram um fórum permanente
para discutir a questão nas escolas superiores. Barzinho de frente a faculdade.
- Logística - Brasil ocupa lugar entre os 10 maiores do mundo no ranking das drogas.
- Palavras da Inspetora de Policia do Rio de Janeiro Marina Magessi, quando se deparou com um menino de 10
anos com uma pistola 380 em morro no Rio – “Contra o que estamos lutando?”
- O tema tem causado perplexidade, mitos e está na pauta de diversos programas de prefeituras de todo o
Brasil são milhões que deixam de serem investidos em educação, saúde e geração de emprego e renda, para
serem usados em programas de prevenção pouco eficazes – A mídia não faz sua parte – A geração televisão que
tem como referencia o senhor Televisor está aquém da informação, pelo contrário o uso é incentivado por
diversos artistas.
- A idéia não é marginalizar, é pensar no dependente como alguém precisando de ajuda urgente.
- Até o Papa bento XVI em sua visita recente ao Brasil comentou e alertou sobre o problema.

5º - A Solução
Os seres humanos foram criados por Deus e suas almas não encontrarão repouso, enquanto não reconhecerem
que só Ele (Deus) pode preencher este vazio. As drogas não podem fazê-lo, a ciência e as autoridades se
pasmam, mas a Bíblia afirma “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” – São João 8.32.
O USO DE DROGAS ENTRE PROFISSIONAIS DA MEDICINA
Jornal Hoje da Rede Globo – 18-10-2006(Quarta-Feira)– 13:30 hs.

Após saírem da faculdade, imergidos na obsessão de mudar situações (aparentemente sem solução), com uma carga horária cada vez mais
extensa e exaustiva é cada vez maior o número de médicos e enfermeiros usuários de Drogas psicotropicas e álcool. A facilidade de
encontrá-las em seu ambiente de trabalho tem conduzido cada vez mais profissionais a situações crônicas de depressão profunda. Quem
está de olho neste grave problema é o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco que já constatou inúmeros casos no estado.

ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO E QUEBRA DE MALDIÇÕES
Senhor Deus Todo Poderoso e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça concedida através do
sangue derramado na cruz eu (seu nome) anulo toda maldição que eu mesmo tenha lançado contra
mim.
Torno sem efeito toda praga, todo mal que possa ter lançado contra mim mesmo por palavras e ações.
Desfaço e rejeito toda palavra má que eu mesmo falei a respeito do meu futuro ou minha vida
profissional.
Torno sem efeito e anulo pelo poder que há no nome de Jesus todo pacto que eu tenha feito com o
inimigo de minha alma direta ou indiretamente.
Declaro anulada toda maldição que porventura eu tenha lançado contra meus negócios, contra meus
estudos, planos e tudo o que tenho.
Anulo toda e qualquer maldição lançada contra mim e minha família.
Torno sem efeito toda maldição que porventura tenha sido lançada contra meus antepassados, das
quais eu e meus familiares estejamos experimentando qualquer efeito.
Desfaço em nome de Jesus Cristo todo pacto que meus antepassados possam ter feito com o inimigo,
direta, indiretamente ou por qualquer má influência.
Declaro anulada toda sentença de maldição lançada contra meus negócios, estudos, planos e contra
tudo que tenho e sou por graça de Deus.
Anulo toda e qualquer maldição que tenha lançado contra outras pessoas em virtude de minha
cegueira espiritual. Torno sem efeito toda maldição que possa ter lançado contra meus filhos, meus
avós e todos aqueles a quem o Senhor confiou que de alguma forma eu conheça ou tenha conhecido;
Declaro sem efeito todo mal que eu possa ter mencionado sobre pessoas e eventos de suas vidas
voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconsequentemente.
Declaro anulada toda maldição lançada contra os negócios do meu próximo ou contra tudo que ele é e
possui;
Em Nome de Jesus Cristo perdôo de todo coração as pessoas que não tenho conseguido amar o
bastante e declaro que o rancor e o ódio não tem poder sobre mim. Desejo restituir aqueles que
porventura lesei, àqueles a quem fui injusto e sei que o Senhor me dará a sabedoria necessária para
fazê-lo;
Desejo romper com a vida de pecado, ou atitudes de pecado que possa estar cometendo e declaro que o
Senhor Jesus é meu libertador. Renuncio a todo e qualquer vício e nenhum mal tem poder sobre mim e
minha família.
Quero abençoar todas as pessoas que me perseguiram entregando-as a teus preciosos cuidados;
Comprometo-me de hoje em diante somente lançar palavras de vida, de vitória na minha vida e na vida
de meus amigos e irmãos. Comprometo-me a fazer mais financeiramente por meu próximo através de
minha comunidade ou igreja e cumprir com amor os mandamentos os quais Deus revelou a seus
santos, especialmente os que dizem respeito ao amor para com os pais e para com o cônjuge; me
comprometo a tentar ter um meio digno de subsistência e não ser negligente para com as coisas de
Deus;
Proponho-me a transmitir com seriedade a proposta do evangelho de Jesus Cristo a todos quantos me
deres a oportunidade de fazê-lo e te agradeço pela certeza que diz em meu coração que pela graça de
Deus sou mais que vencedor (a).
Em nome de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém!

Orações como esta, não são formulas mágicas, mas um auxilio áquelas pessoas que muitas vezes em virtude da adversidade que
atravessam faltam palavras para clamar ao Senhor. Louvamos a Deus pelos resultados – DEUS SEJA LOUVADO!
A.CRUZ
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Ministérios Internacionais de Billy Graham os quais apóia e divulga.
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