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A IGREJA DISFUNCIONAL
Ler Lucas 6:6-11
1 Significado simbólico do dia de sábado
Sábado significa descanso. Era o sétimo dia. O sétimo dia, entre outras coisas, prefigurava o
sétimo milênio.
(2Pedro 3:08) Não se esqueçam disto, amados: para o Senhor um dia é como mil
anos, e mil anos como um dia. (NVI)
O sábado era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo.
(Êxodo 31:17) Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias
o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele não trabalhou e descansou (NVI)
Ao guardar o sábado Israel confessou que Deus terminou o trabalho. Eles plantaram, mas
Deus daria o aumento.
Este sétimo milênio é o sábado de Deus. É neste sábado que o descanso de Deus será
demonstrado. É neste sábado que o homem perfeito de Deus, a igreja verdadeira (o filho
redimido), segundo a imagem de Cristo será manifestada.
(Romanos 8:19) A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de
Deus sejam revelados. (NVI)
A revelação dos filhos de Deus acontecerá neste milênio.
(Jó 5:19) De seis desgraças ele o livrará; em sete delas você nada sofrerá. (NVI)
O povo de Deus passou por seis milênios (6 problemas).
No dia sétimo dia é quando o mal vai tocar a igreja aperfeiçoada.
O sétimo dia de Adão é igual ao terceiro dia de Cristo.
Cristo ressuscitou no terceiro dia.
(Lucas 9:22) E disse: "É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas e seja
rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei,
seja morto e ressuscite no terceiro dia". (NVI)
A igreja que está seguindo os passos de Cristo tem que sofrer e vai sofrer muito antes de sua
ressurreição no 3º/7 º dia.
(Romanos 8:11) E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos
habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a
seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. (NVI)
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(Oséias 6:1-2) Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará
cura; ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias ele nos dará vida
novamente; ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. (NVI)
Esta é uma declaração profética da ressurreição da igreja no terceiro dia, o que é o sétimo dia
de Adão - o sábado.
NÃO HAVERÁ RESSURREIÇÃO ANTES DE PERFEIÇÃO.
O homem perfeito deve emergir no sétimo dia, como uma manifestação da nossa entrada no
descanso do Senhor.
2 A condição médica do homem
A mão direita do homem atrofiada. Ele tinha monoplegia, o resultado de um acidente vascular
cerebral (derrame cerebral).
3 Porque o homem é um símbolo legítimo da igreja
(Efésios 4:13) até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho
de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
(NVI)
A igreja madura é comparada a um homem perfeito. Assim, um homem doente ou
anatomicamente disfuncional é um retrato de uma igreja disfuncional.
4 A capacidade e incapacidade da igreja retratada por este homem
Noutro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar; estava ali um homem
cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um
motivo para acusar Jesus; por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria
curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da
mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio". Ele se levantou e foi. Jesus lhes
disse: "Eu lhes pergunto: o que é permitido fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar a
vida ou destruí-la?" Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao
homem: "Estenda a mão". Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram
furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus.
4.1 Levantar (Levante-se)
O homem foi capaz de mudar a sua posição. Esta é uma igreja que é capaz de mudar sua
posição. Certo nível de flexibilidade é demonstrado.
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4.2 Estar disposto (Ele se levantou e foi)
O homem foi capaz de ficar em pé. Esta igreja é capaz de suportar. A posição em pé
representa uma posição de força durante guerra.
(Efésios 6:11) Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as
ciladas do diabo, (NVI)
4.3 No meio (venha para o meio)
Jesus perguntou ao homem para ficar no meio de nós.
(Mateus 18:20) Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio
deles (NVI)
O meio é a Sua posição.
NO SÉTIMO DIA, O SÉTIMO MILÊNIO, JESUS ESTÁ COLOCANDO A IGREJA EM
SUA POSIÇÃO.
5. Era a mão direita do homem que estava atrofiada. O significado da mão direita.
Como a igreja está nesta posição de destaque, a deficiência é vista claramente. A igreja é
incapaz de usar sua mão direita. A igreja não pode funcionar com plena capacidade, porque a
mão direita está atrofiada.
A mão é o símbolo do ministério quíntuplo. O homem não pode usar sua mão. Esta é uma
igreja que não tem plena expressão quíntupla.
Jesus perguntou ao homem para estender a mão. No entanto, o problema do homem não era
sua mão. Seu problema era seu cérebro. O fato de que ele pode esticar sua mão, significou que
Jesus havia curado seu cérebro.
Para que a Igreja seja totalmente funcional, a mente tem que ser curada. A CURA DESTE
HOMEM prefigura a CURA da mentalidade da Igreja, que tem inibido A IGREJA DE SER
TOTALMENTE FUNCIONAL.
A mão direita é um símbolo de favor. O ministério quíntuplo se destina a trazer e favorecer
bênçãos.
6. O que é revelado pela desaprovação dos fariseus e escribas da cura do homem no dia
de sábado
Os fariseus e escribas representar o espírito religioso que é antagônico à igreja que opera no
ministério quíntuplo. Mentalidades DANIFICADAS.
Estas são fortalezas mentais que se exaltam acima do conhecimento de Cristo.
7. A seguir está uma lista de mentalidades danificadas que precisam de cura
7.1 Mentalidade mística
A mentalidade mística tem as seguintes características:
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7.1.1 Entoar
Esta é a auto-hipnose. Trata-se de vãs repetições para se trabalhar em um frenesi.
7.1.2 Medo
Essa mentalidade funções em um clima de medo. Inspira medos nos outros e em si e é levado
pelo medo. É autoridade em questões de medo, por exemplo, inferno, anticristo, os demônios,
os avisos.
7.1.3 Mistério e obscuridade
Deleita-se em mistério e obscuridade. Ostenta informações e segredos privilegiados, portanto,
aqueles com coceira nos ouvidos (curiosos) são prejudicados.
7.1.4 Práticas anti-bíblicas
O uso de produtos químicos para combater a guerra espiritual, por exemplo, usar laxante,
óleo, água benta e inseticida para expulsar os demônios.
7.1.5 Dramatizações
Alterações na voz freqüentes e manifestações extravagantes.
7.1.6 Foco no sobrenatural
Eles se concentram em sinais, maravilhas e demônios, por exemplo, se não ocorrer prostração
das pessoas, indica que Deus não está se movendo. Eles procuram pela causa e pela solução
para todos os problemas sobrenaturais e são liderados por sonhos e visões.
7.2 Mentalidade incoerente
Incoerência tem as seguintes características:
7.2.1 Conclusões ou crenças irracionais.
(Êxodo 13:16) "Isto será como sinal em sua mão e marca em sua testa de que o
Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa". (NVI)
Foi um fato que Deus trouxe a nação do Egito.
(Êxodo 32:4) Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou
com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: "Eis
aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito!” (NVI)
A nação apóstata acredita que o bezerro levou-os para fora do Egito.
7.2.2 Acusações irracionais.
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(Mateus 11:18-19) Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ‘Ele tem
demônio’. Veio o Filho do homem comendo e bebendo, e dizem: ‘Aí está um comilão e
beberrão, amigo de publicanos e "pecadores" ’. Mas a sabedoria é comprovada pelas
obras que a acompanham". (NVI)
7.2.3 Relações irracionais.
(2Crônicas 17:01) Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra
Israel. (NVI)
(2Crônicas 18:01) Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe mediante
casamento. (NVI)
No Capítulo 17 Josafá fortalece-se contra o mau rei Acabe. No Capítulo 18 ele se alia com
aquele de quem ele estava se protegendo.
7.2.4 Atos irracionais.
Por exemplo, Pilatos proclamou Jesus inocente ainda ordenou a sua flagelação.
(João 19:06) Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifica-o!
Crucifica-o! " Mas Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a
mim, não encontro base para acusá-lo". (NVI)
(Mateus 27:26) Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o
entregou para ser crucificado. (NVI)
(Recusa do marido de Abigail para ajudar David. Judas a trair Jesus, apesar de ter visto o
poder e majestade de Jesus. Benjamim a defender assassinos e estupradores – Juízes 19)
7.3 Mentalidade orgulhosa
A mentalidade orgulhosa é caracterizada por ambição pessoal egoísta, a confiança em si
mesmo, auto-estima inflada, delírios de grandeza e direito. Por exemplo:
Nabucodonosor.
(Daniel 4:30) disse: "Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como
capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? "
(NVI)
O fariseu.
(Lucas 18:11) O fariseu, em pé, orava no íntimo: ‘Deus, eu te agradeço porque não
sou como os outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros; nem mesmo como este
publicano. (NVI)
A pessoa com uma mentalidade orgulhosa faria uma declaração como esta: "Eu não
sigo homem”.
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7.4 Mentalidade suspeita
Esta é uma tendência a atribuir maus motivos sem provas. Por exemplo:
Suspeita de Saul de Davi.
(1Samuel 18:7-9) Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: "Saul matou milhares,
e Davi, dezenas de milhares". Saul ficou muito irritado, com esse refrão e, aborrecido
disse: "Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que
mais lhe falta senão o reino? " Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi.
(NVI)
Suspeita infundada do amonita da bondade de Davi.
(2 Sam 10:03) os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: "Achas que Davi
está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é
nada disso! Davi os enviou como espiões para examinar a cidade e destruí-la". (NVI)
7.5 Mentalidade dependente
Esta é caracterizada pela incapacidade para funcionar de forma autônoma. No Livro dos
Juízes, toda vez que um bom juiz morreu, a nação entrou em apostasia (negavam a fé).
Quando Moisés subiu ao monte para comungar com Deus a nação se deteriorou com a
adoração ao bezerro.
7.6 Mentalidade religiosa
Características:
7.6.1 Superstição
Práticas que são baseadas no medo ignorante, por exemplo, uso de um canivete ao redor do
pescoço para manter os nossos demônios.
7.6.2 Inflexibilidade
Incapacidade de se adaptar, por exemplo, um código de vestimenta fixa que adere a um e
impõe sobre os outros.
7.6.3 Escravidão teórica
A incapacidade de traduzir doutrina abstrata em experiência dinâmica. Estas pessoas pregar
sem prática.
7.6.4 Tradicionalismo
Uma prática que é passada de geração a geração por meio de comunicação oral e não tem
suporte bíblico, por exemplo, sinal da cruz.
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7.7 Mentalidade ingrata
Por exemplo:
Labão foi ingrato para Jacó.
(Genesis 31:5-7) e lhes disse: "Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais
a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para
seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário dez
vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. (NVI)
Ezequias não demonstrou sua gratidão a Deus depois de sua cura.
Mordomo do Faraó esqueceu José
(Genesis 40:23) O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José; ao contrário,
esqueceu-se dele. (NVI)
(Lucas 17:17) Jesus perguntou: "Não foram purificados todos os dez? Onde estão os
outros nove? (NVI)
7.8 Mentalidade vacilante
Uma pessoa com essa mentalidade tem 2 mestres , 2 copos e 2 mesas.
(Lucas 16:13) "Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará
ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus
e ao Dinheiro". (NVI)
(1Coríntios 10:21) Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos
demônios; não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. (NVI)
(2Reis 17:33) Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios
deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. (NVI)
2Reis 17:41 Assim estas nações temiam ao Senhor , mas serviam também as suas
imagens esculpidas ; também seus filhos e filhos de seus filhos continuaram fazendo o
que seus pais fizeram, até hoje . (NVI)
7.9 Mentalidade sentimental
Amor é valorizado acima da verdade. Exemplos:
Jonatas amava Davi, mas era leal a Saul por causa do apego sentimental.
Barnabé separou de Paulo por causa da ligação sentimental com João Marcos.
Eli não disciplinar seus filhos, honrando assim, seus filhos mais do que Deus.
Samuel ficou de luto por Saul.
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(1Samuel 16:01) O Senhor disse a Samuel: “Até quando você irá se entristecer por
causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a
Belém; eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei”. (NVI)
7.10 Mentalidade vingativa
Esta é uma mentalidade baseada em vingança. Esta pessoa é limitada por falta de perdão e
amargura. Exemplos:
Absalão (2Samuel 13:23-29 )
Joabe (2Samuel 3:27)
7.11 Mentalidade crédula
Uma pessoa com essa mentalidade acredita em tudo. Tem uma total falta de discernimento.
Mica empregou um levita sem verificar suas credenciais - Juízes 17:10.
7.12 Mentalidade introvertida
Uma pessoa com essa mentalidade odeia a interação social, não é de confronto, é uma pessoa
de poucas palavras. Eles são sonhadores que muitas vezes não compartilham seus problemas
com os outros.
7.13 Mentalidade descuidada
CARACTERÍSTICAS:
CRUZANDO AS FRONTEIRAS DA ESPECIALIZAÇÃO (por exemplo, Uzá)
AUSÊNCIA DE PRIORIDADES (Ageu 1:4)
DISCURSO IMPRUDENTE (Jefté - Juízes 11:30,31 )
CONFUSÃO (ATIVIDADE BASEADA) - (Gálatas 5:1 / 2Pedro 2:20)
LUXÚRIA (por exemplo, Sansão)
MÁ COMPANHIA (Josafá e Acabe)
SUPERFICIAL (Amasa - 2Samuel 20 : 4-5)
FROUXIDÃO (PREGUIÇA) (Josué 18: 3)
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