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LIÇÃO 14 - PRINCÍPIOS DO HOMEM ESTABELECIDO
1 Sistemas de governo
1.1 Episcopal
Este é um sistema de hierarquia. O líder é controlado por um sistema exterior de autoridade
burocrática. No topo da estrutura de autoridade é o papa seguido pelo cardeal bispo,
arcebispo, bispo, bispo local e, finalmente, o sacerdote. Se Deus quer comunicar a uma igreja
local nesta estrutura, ele tem que falar com o papa pela primeira vez. A voz de Deus é fechada
por meio de burocracia.
Neste sistema há uma distinção entre clero e leigos. As conquistas do clero e as regras sobre
os leigos. Este é um sistema de Nicolaísmo.
"Nico" - significa conquistar.
"laísmo" vem da palavra leigos - que significa povo.
(Apocalipse 2:6) Mas ha uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas,
como eu também as odeio. (NVI)
(Apocalipse 2:15) De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos
nicolaítas. (NVI)
Exemplos: Católica Romana, Anglicana, Metodista.
1.2 Presbiteriano
Neste sistema, o líder da igreja é controlado por um conselho de presbíteros ou diáconos. O
líder não é livre para exercer a vontade de Deus sem a aprovação prévia dos presbíteros ou
diáconos. O líder, eventualmente, torna-se um fantoche. Os anciãos decidem a vontade de
Deus através do voto.
Em 1Samuel 8: 1-7 os anciãos rejeitam a teocracia para o governo humano.
1.3 Congregacional
A congregação controla o líder da igreja. Este é um sistema de democracia. A escolha feita
pelo povo prevalece - a multidão sempre escolhe Barrabás.
(Mateus 27:21) Então perguntou o governador: “Qual dos dois vocês querem que eu
solte” Responderam eles: “Barrabás!” (NVI)
A igreja em Laodicéia parece ter uma mentalidade congregacional. Laodicéia significa "os
direitos do povo".
(Apocalipse 3:20) Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a
porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. (NVI)
Ironicamente, Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta para entrar. Parece que as
pessoas, no exercício dos seus direitos, tinham colocado Jesus para fora da igreja.
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1.4 Independente
Este é um sistema de governo de um homem só. O líder não presta contas a ninguém. Ele
domina o povo de Deus. Ele constrói seu próprio reino para a sua própria glória. É semelhante
a um sistema de Faraó. Faraó não deixaria o povo de Deus ir para o deserto, para adorá-Lo.
Este sistema produz "escravos", e não "filhos".
Este líder é como Diótrefes - ele gosta de ter a preeminência entre o povo de Deus e rejeita a
doutrina apostólica (ver 3 João).
1.5 Autonomo
Este, eu creio, é o sistema bíblico de governo da igreja. A igreja é governada por uma
pluralidade de presbíteros. Entre os mais velhos, há o reconhecimento de um chefe mais velho
- o primeiro entre iguais, o responsável pela visão e direção.
A igreja é autônoma (sem controle externo), auto-sustentável e auto-propagável. Ela está
empenhada em equipar os crentes para a obra do ministério (equipe ministerial), para a
intimidade com Cristo e a diversidade cultural. A igreja opera com uma perspectiva de reino e
é sensível ao Espírito Santo.
A igreja de Antioquia é um modelo de tal igreja (Atos 13).
Barnabé era o chefe mais velho em Antioquia.
(Atos 11:22) Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles
enviaram Barnabé a Antioquia. (NVI)
2 O Tabernáculo de Davi e a Igreja
(Atos 15:13-17) Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse:
“Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os
gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com
isso as palavras dos profetas, como está escrito: “Depois disso voltarei e
reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as sua ruínas, e a restaurarei, para
que o restante dos homens busque o senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido
invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas” (NVI)
(Amós 9:11) Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver
quebrado, e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no
passado, (NVI)
Tiago afirma que os acontecimentos na igreja naquela época eram um cumprimento da
profecia de Amós. Ele deduz que os eventos que ocorreram foi a restauração do Tabernáculo
de Davi. Assim, podemos concluir que a igreja é o Tabernáculo de Davi, que está sendo
restaurado.
(Zacarias 12:8) Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém e assim
o mais fraco deles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo
do Senhor que vai adiante deles. (NVI)
"Naquele dia" é agora. A atual igreja é o cumprimento daquilo que Zacarias profetizou. Até
mesmo o fraco será como Davi. Esta é uma profecia de equalização de maturidade. A igreja,
"a casa de Davi", deve ser como Deus - a igreja madura, perfeita na medida e estatura de
Cristo. Apesar de não ter atingido a maturidade/perfeição, o caminho para a perfeição é
colocada diante de nós na vida de Davi.
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(1Reis 14:8) Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido
como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo
coração, fazendo apenas o que eu aprovo. (NVI)
Na medida em que Deus se preocupava, Davi seguiu-O com todo o seu coração. A questão do
pecado de Davi não foi lembrada por Deus, porque o arrependimento de Davi era genuíno.
Davi seguiu a Deus "de todo o coração". O Tabernáculo de Davi poderia referir-se à tenda ou
para o próprio Davi como um vaso humano que serve como um padrão para a igreja.
3 As três fases de uma igreja autônoma
3.1 A Fase Adulão
(1Samuel 22:1-3) Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão.
Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para
encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os
endividados e os descontentes; e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de
quatrocentos homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de
Moabe: “Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que
eu saiba o que Deus fará comigo?” (NVI)
A igreja nesta fase se encontra em uma posição de fuga - fugindo de Saul - fugindo do
controle das denominações. A igreja está em uma caverna - um lugar de asilo de um
esconderijo. Ela não tem qualquer beleza. Os primeiros membros da igreja são seus parentes
de sangue, que vêm juntar-se por causa de "vínculos familiares". O angustiado, insatisfeito e o
endividado se juntam com a esperança de uma vida melhor. É um grupo de um homem
(David era chefe deles). Não há uma visão clara - "até que eu saiba o que Deus fará por mim."
Muitas Igrejas autônomas estagnam ou morrem em Adulão.
3.2 Fase Hebrom
(2 Samuel 5: 1-3) Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom:
"Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava
Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: ‘Você pastoreará o meu povo Israel, e será o seu
governante’ ". Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em
Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei
de Israel. (NVI)

Esta é a próxima fase de transição que as igrejas autônomas devem fazer. As pessoas
declaram que David é seu osso e carne. O povo de aliança com seu líder. As pessoas vêem a
evidência de liderança em David e aceito corporativamente aquele a quem Deus havia
designado. Hebron significa "comunhão". Igrejas Hebron são fortes em sua relação de aliança
com seu líder.
3.3 Fase Sião
(2 Samuel 5: 6-7) O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus
que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: "Você não entrará aqui! Até os cegos e os
aleijados podem se defender de você". Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas,
Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. (NVI)
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Enquanto igrejas Hebron são fortes na aliança, eles são fracos no propósito. A igreja Hebron
deve fazer a transição para uma posição de Sião.
Sião significa "fortaleza". A Igreja deve tornar-se a fortaleza de Deus, do qual os propósitos
de Deus são executados.
(Hebreus 12: 22-24) Mas vocês chegaram ao monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade do
Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos
primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os
homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao
sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. (NVI)

" vocês chegaram "
A posição de Sião é uma realidade presente. Esta verdade posicional tem de se tornar verdade
prática.
(Isaias 59:20) “O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados”, declara
o Senhor. (NVI)

Cristo virá em que a Igreja encontre em posição Sião - uma posição de maturidade. Sião, que
era uma localização geográfica, é agora uma posição espiritual.
3.3.1 Características de um lugar Sião
(A igreja de Antioquia (Atos 13) demonstra algumas dessas características.)
3.3.1.1 Zelo por Deus /A alegria do Senhor
(Salmos 09:11) Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião! Declare seus feitos
entre os povos. (NVI)

(Salmos 87: 5-7) De fato, acerca de Sião se dirá: "Todos estes nasceram nela, e o próprio
Altíssimo a estabelecerá". O Senhor escreverá no registro dos povos: "Este nasceu ali". Pausa
Com danças e cânticos, dirão: "Em Sião estão as nossas origens!” (NVI)

Música de louvor está associada ao zelo, e este se encontra em Sião.
(Salmos 149: 2-6) Alegre-se Israel no seu criador, exulte o povo de Sião no seu rei!
Louvem eles o seu nome com danças; ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor
agrada-se do seu povo; ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa
glória e em seus leitos cantem alegremente! Altos louvores estejam em seus lábios e uma
espada de dois gumes em suas mãos, (NVI)
(Isaias 35:10) e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria;
duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o
suspiro fugirão (NVI)
(Isaías 61: 3) e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo
da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão
chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. (NVI)
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Este zelo por Deus nasce da intimidade com Deus. A igreja de Antioquia ministrava perante o
Senhor e jejuavam.
(Hebreus 12:12) Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. (NVI)
(Hebreus 12: 22-23) Mas vocês chegaram ao monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade do
Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos
primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os
homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, (NVI)

O levantar das mãos está no contexto de alegria em uma posição de Sião.
3.3.1.2 Integridade
(Salmos 15: 1-5) Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo
monte? que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a
sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro
nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado! (NVI)

Os habitantes de Sião são pessoas de integridade.
(Isaías 33: 14-16) “Em Sião os pecadores estão aterrorizados; o tremor se apodera dos
ímpios: "Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver
com a chama eterna? " Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro
injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e
fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas; seu
refúgio será a fortaleza das rochas; terá suprimento de pão, e água não lhe faltará. (NVI)
(Hebreus 12:13) "Façam caminhos retos para os seus pés", para que o manco não se desvie,
mas antes seja curado. (NVI)

O contexto é uma posição de Sião.
3.3.1.3 Superação de posição
Esta é uma posição de vitória. Há três partes para esta posição:
Aumento na qualidade
(Salmos 84:1) Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus
em Sião. (NVI)
(Jó 17: 9) Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se
tornarão cada vez mais fortes. (NVI)
(Isaías 40:31) mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto
como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. (NVI)
(Provérbios 04:18) A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até
à plena claridade do dia. (NVI)
(2 Coríntios 3:18) E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem
do Senhor, que é o Espírito. (NVI)
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Este é o princípio do aumento pessoal – desenvolvimento qualitativo. Na igreja de Antioquia,
os crentes se desenvolviam no ministério em um curto período de tempo (profetas e mestres
eram residentes em Antioquia).
Estabilidade / descanso
David chegou ao descanso de Sião.
Seu inimigo não pode tirar-lhe desta posição. Seus inimigos abandonaram o ataque contra
você.
(Salmos 125: 1) Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar,
mas permanece para sempre. (NVI)

(2 Samuel 7: 11-16) e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo
Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor,
lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar
com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do
seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um
templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu
pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo
dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor,
como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu
reino permanecerão para sempre diante de mim; o seu trono será estabelecido para
sempre". (NVI)
(2 Samuel 7: 1) O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos
os seus inimigos ao redor. (NVI)

(Isaías 26: 3) Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque
em ti confia. (NVI)
Posição de fortaleza
Esta é uma posição de poder no meio de seus inimigos. Seus inimigos foram destronados.
(2 Samuel 5: 7) mas, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi.
(NVI)
(Salmos 110: 2) O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os
teus inimigos! (NVI)
(2 Samuel 08:15) Davi reinou sobre todo o Israel, administrando o direito e a justiça a todo o
seu povo. (NVI)

A partir desta posição, julgamento e justiça são administrados.
Sião é uma posição espiritual a partir das regras da igreja.
(Salmos 48:1-3) Grande é o Senhor, e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu
santo monte, belo e majestoso, é a alegria da terra toda. Como as alturas do Zafom é o monte
Sião, a cidade do grande Rei. Nas suas cidadelas Deus se revela como sua proteção. (NVI)
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(Isaias 2:2-3) Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o
principal; será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos
povos e dirão: "Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que
ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas". Pois, a lei sairá de Sião,
de Jerusalém virá a palavra do Senhor. (NVI)

(Efésios 1: 22-23) Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como
cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche
todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. (NVI)

3.3.1.4 Favor
(Salmo 102: 13) Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares
compaixão; o tempo certo é chegado. (NVI)

3.3.1.5 Presença interior
(Salmos 132: 13-18) O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação: "Este
será o meu lugar de descanso para sempre; aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu
desejo. Abençoarei este lugar com fartura; os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de
salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. "Ali farei
renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus
inimigos, mas nele brilhará a sua coroa". (NVI)

A presença manifestada de Deus está em Sião.
(2 Samuel 05:10) E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos Exércitos
estava com ele. (NVI)

As igrejas de Sião são grandes, e operam na presença manifestada de Deus.
Na igreja de Antioquia, o Espírito Santo falou com clareza.
3.3.1.6 Soberania
Nesta posição, a igreja é auto governável, auto sustentável e auto propagação.
Como Sião ela governa a si mesma. Davi em Sião é um retrato de um homem conjunto
legítimo como líder.
3.3.1.7 Maturidade
(Salmos 50: 2) Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. (NVI)
A posição de Sião está associada com a perfeição - maturidade.
A igreja de envio é uma igreja madura. Antioquia chegou a esta posição - ela enviou Paulo e
Barnabé. Havia profetas e mestres em Antioquia como testemunho de maturidade.
4 Característica de uma igreja “Arca da Aliança”
A Arca da Aliança "carrega" a presença de Deus. Aqui a glória Shekinah brilhou. A Arca da
Aliança é um retrato de Jesus e da governancia da igreja. O véu se rasgou em dois para essa
igreja, para se manifestar sobre a terra. A Arca foi feita de madeira de acácia, cobertas de
ouro. Esta igreja manifesta a natureza de Deus sobre a terra. O conteúdo da Arca fala
profeticamente sobre a natureza da igreja.
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4.1 Maná - Isto fala da migração precisa. Quando a nuvem se movia, o maná era movido. Se
você não se mover você não tinha o maná.
4.2 A vara de AArão que floresceu - O brotar da vara de Arão foi o testemunho do
compromisso divino. Ela aponta para nomeação divina e autoridade legítima.
4.3 Tábuas da Lei - Isto fala da revelação.
A Arca da Aliança foi localizada no terceiro quarto, o santo dos santos. Foi o único mobiliário
no Tabernáculo de Davi no monte Sião. Ela representa uma excelente posição, mais precisa,
da igreja do 3º dia.
A Arca tipifica a posição mais precisa da posição de Sião da Igreja do terceiro dia:
Manifestação da natureza divina (Ouro)
Migração precisa (Maná)
Nomeação e autoridade divina (Vara de Aarão)
Tábuas da lei (Revelação)
5 Transição para uma posição “Sião”
(2 Samuel 5: 6-9) O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus
que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: "Você não entrará aqui! Até os cegos e os
aleijados podem se defender de você". Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas,
Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi:
"Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles
cegos e aleijados, inimigos de Davi". É por isso que dizem: "Os ‘cegos e aleijados’ não
entrarão no palácio". Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi.
Construiu defesas na parte interna da cidade desde os muros de arrimo. (NVI)

Há quatro requisitos para essa transição:
Um líder legítimo (O Homem estabelecido) – O rei
O Rei David é a imagem de um líder legítimo. Naquele tempo a validade da unção de Davi foi
comprovada (Ele passou por três unções). David não era uma criança (imaturos). Ele foi
designado por Deus - não é chamado pelo homem, mas por Deus.
Equipe ministerial – “O rei e seus soldados”
David não fazê-lo por conta própria - "o rei e os seus homens" demonstrou uma equipe
ministerial.
Transformação mental – Expulsão de aleijados e cegos
O coxo simboliza aqueles que não podem caminhar para a visão do homem estabelecido. Os
cegos representam aqueles que não podem ver a visão do homem estabelecido. Essas
mentalidades impedem a igreja de executar os propósitos de Deus. Um líder sentimental vai
tolerar estas mentalidades em detrimento do propósito de Deus.
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Revelação – Passagem de água
A estratégia para a captura de Sião foi através da passagem de água. A passagem de água é o
simbolismo da Palavra cheia do Espírito - a revelação da palavra. A revelação da palavra é um
requisito essencial para a transição para uma posição de Sião. Uma casa de Sião é
estabelecida na verdade presente.
6 A validade do sistema do homem estabelecido
Este sistema é um sistema autônomo de governo. Dentre a pluralidade de presbíteros no
governo da igreja há um chefe mais velho.
(Números 27: 16-17) "Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como
líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor
não seja como ovelhas sem pastor". (NVI)

O chefe mais velho (ministro sênior) é um homem determinado por Deus para a congregação.
Por isso, nós o chamamos de "homem estabelecido". Durante toda a Palavra, vemos Deus
lidando com o seu povo através de um homem. Deus relacionado com o seu povo por meio de
Abraão, Isaac, Jacó, Moisés ou Josué. Ele não se relaciona com o seu povo através de um
grupo.
Timóteo foi o homem estabelecido na igreja em Éfeso, Tito em Creta, Tiago em Jerusalém,
Barnabé em Antioquia.
Com referência às sete igrejas no livro de Apocalipse, Jesus escreve ao anjo de cada igreja,
por exemplo:
(Apocalipse 2: 1) Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem
as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. (NVI)

Ele não escreve para os presbíteros ou diáconos. Ele exige a prestação de contas do anjo de
cada igreja. O anjo, no grego é "angelos", que significa mensageiro. O mensageiro da igreja
local é o homem estabelecido.
7 Qualificações de um homem estabelecido (Modelo Davídico)
7.1 Nomeado por Deus
(1 Samuel 16:12) Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa
aparência. Então o Senhor disse a Samuel: "É este! Levante-se e unja-o". (NVI)

Davi foi ungido com um vaso de azeite, por Samuel, na instrução do Senhor. Existe um
verdadeiro chamado de Deus sobre o homem estabelecido.
SALOMÃO
(1 Crônicas 28: 5) E, dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para
sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. (NVI)

JEREMIAS
(Jeremias 1: 5) "Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei e
o designei profeta às nações". (NVI)
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PAULO
(Atos 9:15) Mas o Senhor disse a Ananias: "Vá! Este homem é meu instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. (NVI)

7.2 Escolhido entre seus irmãos ("O homem familiar")
David foi escolhido entre os seus irmãos. O homem estabelecido não é um estrangeiro. Ele
emerge da mesma casa que seus irmãos. (Barnabé, o conjunto homem de Antioquia, veio de
Jerusalém como fizeram os membros fundadores da Antioquia.)
(1 Samuel 16: 13) Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus
irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou
para Ramá. (NVI)
(Deuteronômio 17:15) tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher.
Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como
rei, alguém que não seja israelita. (NVI)

JEÚ
(2 Reis 9:1-3) Enquanto isso o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe
disse: "Ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote-Gileade.
Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para
uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a
cabeça dele e declare: ‘Assim diz o Senhor: Eu o estou ungindo rei sobre Israel’. Então abra
a porta e fuja sem demora! " (NVI)
(2 Reis 9:6) Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na
cabeça de Jeú e declarou-lhe: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ‘Eu o estou ungindo rei
de Israel, o povo do Senhor. (NVI)

7.3 A revelação que procede a palavra ("O homem do pão")
(1 Samuel 16:1) 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 ser rei". (NVI)

David vem de Belém. Belém significa casa de pão. David vem da casa de pão. O pão é um
símbolo de Jesus.
(João 6:33-35) Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo".
Disseram eles: "Senhor, dá-nos sempre desse pão! " Então Jesus declarou: "Eu sou o pão da
vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede. (NVI)

Jesus é a Palavra
(João 1:1) No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. (NVI)
(João 1:14) Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória,
glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. (NVI)

O pão é um símbolo da Palavra de Deus.
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O homem estabelecido tem a Palavra de Deus.
(Mateus 4:4) Jesus respondeu: "Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca de Deus’". (NVI)
O homem estabelecido tem a palavra fresca - A PALAVRA QUE PROCEDE DE DEUS.
José providenciou pão para sua família.
(Genesis 47:12) Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para
toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. (NVI)
7.4 Um homem enviado
Davi era um homem enviado - sua unção é validada pelo fato de que Deus lhe enviou.
Salmos 78: 70-72 Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do
pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de
coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. (NVI)
JESSÉ ENVIOU DAVI
(1 Samuel 17:17) Nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: "Pegue uma arroba de
grãos tostados e dez pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento.
(NVI)
SAUL ENVIOU DAVI
(1 Samuel 17:37) O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me
livrará das mãos desse filisteu". Diante disso Saul disse a Davi: "Vá, e que o Senhor
esteja com você". (NVI)
DEUS ENVIOU MOISÉS
(Êxodo 03:10) Vá, pois, agora; eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os
israelitas". (NVI)
(Êxodo 03:14) Disse Deus a Moisés: "Eu Sou o que Sou. É isto que você dirá aos
israelitas: Eu Sou me enviou a vocês". (NVI)
DEUS ENVIOU GIDEÃO
(Juízes 06:14) O Senhor se voltou para ele e disse: "Com a força que você tem, vá
libertar Israel das mãos de Midiã. Não sou eu quem o está enviando? " (NVI)
DEUS ENVIOU JOÃO
(João 1: 6) Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. (NVI)
DEUS ENVIOU JOSÉ
(Salmos 105: 17) mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como
escravo. (NVI)
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DEUS ENVIOU JEREMIAS
(Jeremias 26:15) Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, esta cidade
e os seus habitantes, serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na
verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes essas palavras". (NVI)
7.5 Progenitor da visão ("o homem da Visão")
O desejo de construir uma casa para Deus estava no coração de Davi.
(2 Samuel 7: 1-5) O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso
de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: "Aqui estou
eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa
simples tenda". Natã respondeu ao rei: "Faze o que tiveres em mente, pois o Senhor
está contigo". E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: "Vá dizer a meu servo
Davi que assim diz o Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? (NVI)
O sonho de José
(Genesis 37: 5) Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles
passaram a odiá-lo ainda mais. (NVI)
Neemias inicia a missão de reconstruir
(Neemias 2: 5) e respondi ao rei: "Se for do agrado do rei e se o seu servo puder
contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá onde meus
pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la". (NVI)
Ezequias inicia a reparação da casa do senhor
(2 Crônicas 29: 3) No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as
portas do templo do Senhor e as consertou. (NVI)
Josias inicia a reparação da casa do senhor
(2Reis 22:3-5) No décimo oitavo ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário
Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: "Vá ao sumo
sacerdote Hilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor,
que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos
homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os
trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor: (NVI)
7.6 Homem de experiência (não neófito) - ("O homem experiente")
O estabelecido não é um líder instante. David enfrentou o urso, o leão, Golias e Saul antes de
se tornar rei.
Moisés estava no fundo de deserto por quarenta anos antes do chamado.
(Êxodo 3: 1) Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de
Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o
monte de Deus. (NVI)
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Paulo teve que passar um tempo na Arábia.
(Gálatas 1: 16-18) revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os
gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já
eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia, e tornei a voltar a
Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e
estive com ele quinze dias. (NVI)
José foi do poço à prisão, antes de se tornar um líder nacional.
7.7 Paixão por Deus ("O homem apaixonado")
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi impulsionado por uma paixão por
Deus.
(1 Samuel 13:14) Mas agora seu reinado não permanecerá; o Senhor procurou um
homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu
ao mandamento do Senhor". (NVI)
Paulo foi impulsionado por uma paixão avassaladora por Deus.
(2 Coríntios 5:14) Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos
de que um morreu por todos; logo, todos morreram. (NVI)
(Atos 21:13) Então Paulo respondeu: "Por que vocês estão chorando e partindo o
meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer
em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus". (NVI)
(Atos 20:24) Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum
para mim mesmo, se tão-somente puder terminar a corrida e completar o ministério
que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus.
(NVI)
(Filipenses 1:21) porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. (NVI)
7.8 O homem da voz
O homem estabelecido tem acesso à voz de Deus de uma forma muito mais clara.
(2 Samuel 05:19) Davi perguntou ao Senhor: "Devo atacar os filisteus? Tu os
entregarás nas minhas mãos? " O Senhor lhe respondeu: "Vá, eu os entregarei nas
suas mãos". (NVI)
(2 Samuel 5: 23-24) então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: "Não
ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras.
Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente,
pois este é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu".
(NVI)
Abraão teve uma orientação clara pela Voz
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(Genesis 12: 1-3) Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus
parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. "Farei de você
um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma
bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e
por meio de você todos os povos da terra serão abençoados". (NVI)
Paulo teve uma orientação clara pela Voz
(Atos 9: 5-6) Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor? " Ele respondeu: "Eu sou Jesus,
a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade; alguém lhe dirá o que você deve
fazer". (NVI)
8 Os benefícios previstos pelo homem estabelecido
8.1 Prosperidade
O homem estabelecido traz prosperidade para a igreja local.
Potifar prosperou por causa de José.
(Genesis 39:1-5) José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial
do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá.
O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do
seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia
prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de
seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía.
Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou
a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que
Potifar possuía, tanto em casa como no campo. (NVI)
Labão prosperou por causa de Jacó
(Genesis 30: 26-30) Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos,
e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você". Mas Labão lhe disse: "Se
mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o
Senhor me abençoou por sua causa". E acrescentou: "Diga o seu salário, e eu lhe
pagarei". Jacó lhe respondeu: "Você sabe quanto trabalhei para você e como os seus
rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha
chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo,
quando farei algo em favor da minha própria família? “(NVI)
Ló prosperou por causa de Abraão
(Genesis 13: 5) Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas.
(NVI)
Davi tornou homens débeis em valentes
(1 Samuel 22: 2) Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os
endividados e os descontentes; e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de
quatrocentos homens com ele. (NVI)
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(1 Crônicas 11:10) Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto
com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país,
conforme o Senhor havia prometido. (NVI)
8.2 Personalidade
O homem estabelecido traz personalidade espiritual para a igreja local. A graça dominante do
homem torna-se o conjunto de graça dominante da igreja local. Se a graça dominante do
homem estabelecido é evangelística, em seguida, a sua igreja local será evangelística. Se sua
graça dominante é apostólica, então a igreja local será apostólica.
(1 Samuel 18:1) Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade
entre Jônatas e Davi que Jônatas tornou-se o seu melhor amigo. (NVI)
Mentalidade de Davi foi agora transferida através de Jônatas, mediante o amor de Jônatas por
Davi.
Aqueles que amam o homem estabelecido recebem a sua mentalidade.
Mentalidade de Neemias foi transmitida aos seus servos.
(Neemias 5:16) Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos
os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho; e não compramos
nenhum pedaço de terra (NVI)
Mentalidade de Paulo foi dada a Timóteo e Tito.
(Filipenses 2:20) Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bemestar de vocês, (NVI)
(2 Coríntios 8:16) Agradeço a Deus, que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que
tenho por vocês, (NVI)
Era desejo de Paulo de que seus seguidores tivessem a sua mentalidade.
(1 Coríntios 11: 1) Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. (NVI)
(2 Coríntios 13:11) Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês! Procurem aperfeiçoarse, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de
amor e paz estará com vocês. (NVI)
(Filipenses 3: 16-17) Tão-somente vivamos de acordo com o que já alcançamos.
Irmãos sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o
padrão que lhes apresentamos. (NVI)
(1 Coríntios 1:10) Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos
vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões
entre vocês, e, sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer.
(NVI)
(Filipenses 1: 7) É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que
os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem quer defendendo
e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. (NVI)
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8.3 Proteção
Samuel conferido um manto protetor sobre a nação de Israel.
(1 Samuel 07:13) Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o
território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de
Samuel. (NVI)
Presença de Paulo em Éfeso manteve os lobos longe.
(Atos 20: 28-29) Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito
Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou
com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão
no meio de vocês e não pouparão o rebanho. (NVI)
8.4 Participação na Visão/Graça/Unção
Antigo testamento
(Números 11: 16-17) E o Senhor disse a Moisés: "Reúna setenta autoridades de
Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à Tenda do
Encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você; e tirarei do
Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua
responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo
sozinho. (NVI)
A unção de Moisés foi dada a 70 pessoas anciãs, sem diminuir a unção de Moisés. Não era
uma unção separada, mas uma unção de Moisés. Deus não tinha a intenção de que
ultrapassassem Moisés. Os 70 anciãos eram agora participantes da unção de Moisés, dom e
graça.
A liderança da unção sobre Moisés veio de Deus - era soberano.
A unção sobre os anciãos foi emprestada / delegada.
Os anciãos funcionavam na unção de Moisés.
Em uma igreja autônoma, os anciãos operam na liderança pela unção do homem estabelecido.
Assim, é uma violação da unção do homem estabelecido quando o ancião ministra em outra
igreja sem ser enviado pelo homem estabelecido.
Novo testamento
(Atos 16: 8-10) Então, contornaram a Mísia e desceram a Trôade. Durante a noite
Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava:
"Passe à Macedônia e ajude-nos". Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos
imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha
chamado para lhes pregar o evangelho. (NVI)
Paulo teve a visão. A visão, em seguida, mudou-se de Paul para a equipe - de indivíduo para
corporativo. A equipe tomou posse da visão de Paul e funcionava em sua visão.
9 Os pecados contra o homem estabelecido
9.1 Ignorar o homem estabelecido
No pecado de ignorar, o homem estabelecido não é consultado.
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Exemplos:
IGNORANDO SAMUEL
(1Samuel 3: 19-21) O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com
que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, de Dã até Berseba,
reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor
continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua
palavra. (NVI)
(1Samuel 4:1) Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e,
intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de
quatro mil deles no campo de batalha. (NVI)
Samuel era um criado, profeta legítimo em Israel. Nenhuma de suas palavras caiu no chão.
Apesar de suas credenciais, ele foi ignorado pelo povo e, especialmente por Hofni e Finéias.
(1Samuel 4:3) Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos
Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e
Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. (NVI)
Israel foi derrotada e a Arca "seqüestrada".
IGNORANDO NEEMIAS
Eliasibe nomeou Tobias sem consultar Neemias.
(Neemias 13: 4-9) Antes disso o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos
depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias, e lhe havia
cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o
incenso, os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do
azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas
para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em
Jerusalém, pois no trigésimo segundo ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia,
voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui
soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo
de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala.
Mandei purificar as salas, e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus,
com as ofertas de cereal e o incenso. (NVI)
Exemplos contemporâneos:
Um ancião tem um serviço de batismo sem consultar ou informar o homem estabelecido.
Um ancião vai a missões estrangeiras, sem consultar o homem estabelecido.
9.2 Transgressão
A transgressão contra o homem estabelecido inclui o seguinte:
Descobrindo a nudez do homem estabelecido.
(Genesis 9: 20-27) Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu
do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a
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nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e
Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não
verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e
descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: "Maldito seja Canaã! Escravo
de escravos será para os seus irmãos". Disse ainda: "Bendito seja o Senhor, o Deus
de Sem! Seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé; habite ele nas
tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo". (NVI)
Cam expôs a nudez de Noé, e herdou uma maldição de gerações. É uma transgressão grave
quando se expõe a fraqueza do homem estabelecido para os outros depois de ter sido
concedido o privilégio de entrada para a sua tenda (sua vida privada).
9.3 Murmurar contra o homem estabelecido.
(Números 12: 1-2) Miriã e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se
casado com uma mulher cuxita. "Será que o Senhor tem falado apenas por meio de
Moisés?”, perguntaram. "Também não tem ele falado por meio de nós?” E o Senhor
ouviu isso. (NVI)
(Números 12: 7-10) Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a
minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas; e ele vê a forma
do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés?" Então a ira do Senhor
acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da Tenda, Miriã
estava leprosa; sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que
ela estava com lepra (NVI)
A lepra de Miriã foi o resultado de murmuração contra Moisés.
9.4 Ataque publico contra o homem estabelecido.
Simei atacou Davi publicamente.
(2Samuel 16:5-8) Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul
chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele
atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a
guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava,
Simei dizia: "Saia daqui, saia daqui! Assassino! Bandido! O Senhor retribuiu a você
todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor
entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um
assassino! " (NVI)
9.5 Violar as instruções do homem estabelecido.
Geazi, Acã e Saul violaram as palavras de seus respectivos líderes.
Geazi:
Geazi viola as instruções de Eliseu.
(2Reis 5: 15-16) Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de
Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: "Agora sei que não há Deus em
nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo". O
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profeta respondeu: "Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei".
Embora Naamã insistisse, ele recusou. (NVI)
(2Reis 5: 21-22) Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se
aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: "Está tudo bem? "
Geazi respondeu: "Sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois
jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim.
Por favor, dê-lhes trinta e cinco quilos de prata e duas mudas de roupas finas". (NVI)
Acã:
Acã viola a instrução de Josué não mantendo distância das coisas consagradas
(Josué 6:18) Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma
delas, para que não sejam destruídos. Do contrário trarão destruição e desgraça ao
acampamento de Israel. (NVI)
(Josué 7:1) Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã,
filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas
delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. (NVI)
Saul:
Saul viola as instruções de Samuel poupando Agague.
(1Samuel 15: 3) Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao SENHOR para
destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem; matem homens, mulheres,
crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos’ ". (NVI)
(1Samuel 15: 7-8) E Saul atacou os amalequitas por todo caminho desde Havilá até
Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agague, rei dos amalequitas, e exterminou o seu
povo. (NVI)
9.6 Usurpar a autoridade do homem estabelecido
Para substituir a autoridade por meios ilegítimos.
Exemplos:
Adonias:
Adonias foi ativado pela ausência do homem estabelecido (Davi). Ele era um filho que nunca
tinha sido repreendido. Ele operou em conspiração para cumprir a sua ambição de ser rei. Ele
representa uma marca de líderes ilegítimos que forçadamente assumir a posição do homem
estabelecido, na sua ausência ou doença.
(1 Reis 1: 5-9) Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Hagite, tomou a dianteira e disse:
"Eu serei o rei". Providenciou uma carruagem e cavalos, além de cinqüenta homens
para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado; nunca lhe
perguntava: "Por que você age assim? " Adonias também tinha boa aparência e havia
nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o
sacerdote Abiatar, e eles, o seguiram e o apoiaram. Mas o sacerdote Zadoque,
Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Reí e a guarda especial de Davi não
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deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos
junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos
do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, (NVI)
Absalão:
Absalão representa uma marca de liderança que usurpa a posição de liderança através da
manipulação. Ele roubou os corações das pessoas através de um show falso de preocupação.
(2Samuel 15: 1-6) Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e
uma escolta de cinqüenta homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho
que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida
pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia
que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: "A sua causa é válida e legítima,
mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo". E Absalão acrescentava:
"Quem me dera ser designado juiz desta terra! Todos os que tivessem uma causa ou
uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça". E sempre que alguém se
aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão,
abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir
que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de
Israel. (NVI)
Corá:
Corá operado em conspiração e reivindicou a igualdade com o homem estabelecido Moisés.
Ele queria a liderança desacreditando o homem estabelecido. (Números 16)
Jezabel:
Jezebel foi ativada pela fraqueza do homem estabelecido (Acabe). Ela usou manipulação de
usurpar a posição de liderança. Ela adquiriu a vinha através da manipulação. Ela representa
uma marca que controla o homem estabelecido, ao ponto de tornar as decisões importantes de
visão para o homem estabelecido. (1Reis 21)
10 Cuidados com o homem estabelecido.
10.1 Honra
(Romanos 13:7) Dêem a cada um o que lhe é devido: Se imposto, imposto; se tributo,
tributo; se temor, temor; se honra, honra. (NVI)
10.2 Acreditar e seguir/imitar
Eliseu seguiu Elias.
Ló seguiu Abraão.
(1 Coríntios 11: 1) Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. (NVI)
(1 Coríntios 4:16) Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. (NVI)
(Filipenses 3:17) Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de
acordo com o padrão que lhes apresentamos. (NVI)
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(1Tessalonicenses 1:6) De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor;
apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito
Santo. (NVI)
(2Tessalonicenses 3:9) não por que não tivéssemos tal direito, mas para que nos
tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. (NVI)
O homem estabelecido legítimo é um exemplo a ser seguido. Não devemos cansá-lo com
constantes pedidos de prova. Ele é humano. Às vezes, ele pode se distanciar de Deus. Isto não
invalida seu chamado.
10.3 Identificar sua posição
(1Tessalonicenses 5: 12-13) Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração
para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os
aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles.
Vivam em paz uns com os outros. (NVI)
(Hebreus 13:7) Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus.
Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. (NVI)
(Deuteronômio 34: 9) Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de
sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os
israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. (NVI)
Moisés identificou Josué como o próximo líder publicamente.
10.4 Sacrifício
(2 Samuel 23: 15-17) Davi expressou este forte desejo: "Quem me dera me trouxessem
água da cisterna da porta de Belém! " Então aqueles três atravessaram o
acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se
recusou a beber; em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: "O
Senhor me livre de beber desta água! Seria como beber o sangue dos que arriscaram
a vida para trazê-la! " E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três
principais guerreiros. (NVI)
Os homens de Davi arriscaram espontaneamente suas vidas para buscar água para Davi a
partir do poço de Belém.
(Filipenses 2: 25-30) Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta
Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês
enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e
está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e
quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de
mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para
que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que
vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque
ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda
que vocês não me podiam dar. (NVI)
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Epafrodito arriscou sua vida para servir Paulo.
(Romanos 16: 1-4) Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencréia.
Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de
que venha a necessitar; pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive
para mim. Saúdem Priscila e Áqüila, meus colaboradores em Cristo Jesus.
Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles; não apenas eu, mas todas as igrejas dos
gentios. (NVI)
Febe, Priscila e Áquila se sacrificaram servido Paulo.
10.5 Respeito
(1Tessalonicenses 5:13) Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do
trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. (NVI)
Davi respeitou Saul, mesmo ele estando endemoniado:
(1Samuel 24:5-7) Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado
uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: "Que o SENHOR me livre
de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele; pois é o ungido do
Senhor". Com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que
atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. (NVI)
O protocolo de Mateus 18 também se aplica para o homem estabelecido. Ele é um líder e um
irmão e deve ser dado o privilégio devido a um irmão.
(Mateus 18: 15-17) "Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro.
Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois
outros, de modo que ‘qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três
testemunhas’. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja; e se ele se recusar a ouvir também a
igreja, trate-o como pagão ou publicano. (NVI)
A ele deve ser dado o privilégio dado a um presbítero.
(1 Timóteo 5:19) Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por
duas ou três testemunhas. (NVI)
A ele deve ser dado o privilégio dado a um pai.
(1 Timóteo 5:1) Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se
ele fosse seu pai; trate os jovens como a irmãos; (NVI)
A ele deve ser dado o privilégio dado a um amigo.
(Provérbios 17:17) O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade.
(NVI)
(Salmos 35:14) Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão.
Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. (NVI)
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(Salmos 41:9) Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu
pão, voltou-se contra mim. (NVI)
10.6 Obediência
(Hebreus 13:17) Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles
cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho
deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
(NVI)
(2Tessalonicenses 3:14) Se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta,
marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado; (NVI)
A obediência é essencial para cumprir a visão. O povo geralmente quer obedecer a Deus, mas
não o homem que ele envia. Essa obediência deve ser no Senhor. Urias, o hitita, erroneamente
deu a Davi submissão absoluta, o que permitiu a Davi para tirar proveito dele.
(Josué 1:16-18) Então eles responderam a Josué: "Tudo o que você nos ordenar,
faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a
Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com
você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e
não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto.
Somente seja forte e corajoso! " (NVI)
(Romanos 13: 1) Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há
autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele
estabelecidas. (NVI)
(Tito 3:1) Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam
obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, (NVI)
10.7 Ore por ele
(Hebreus 13:18) Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa, e
desejamos viver de maneira honrosa em tudo. (NVI)
(2Tessalonicenses 3:1) Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do
Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre
vocês. (NVI)
(1Tessalonicenses 5:25) Irmãos, orem por nós. (NVI)
10.8 Reconhecer o seu valor e necessidade de descanso
(2Samuel 18: 3) Mas os homens disseram: "Não faças isso! Se tivermos que fugir, eles
não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não
se importarão. Tu, porém, vales por dez mil de nós. Melhor será que fiques na cidade
e dali nos dês apoio". (NVI)
(2Samuel 21:17) Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o
filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: "Nunca mais sairás conosco
à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel". (NVI)
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10.9 Identificar-se com a sua visão
(Atos 16: 9-10) Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da
Macedônia estava em pé e lhe suplicava: "Passe à Macedônia e ajude-nos". Depois
que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a
Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho.
(NVI)
A equipe tomou posse da visão de Paulo.
10.10 Cobrir a sua nudez/protegê-lo
(Genesis 9: 20-23) Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu
do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a
nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e
Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não
verem a nudez do pai, cobriram-no (NVI)
(Galatas 6: 1) Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são
espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que
também não seja tentado. (NVI)
Davi repreende Abner por não proteger o seu líder.
(1Samuel 26: 14-16) E gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: "Você não
vai me responder, Abner? " Abner respondeu: "Quem é que está gritando para o rei?
" Disse Davi: "Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não
protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você
fez! Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu
rei, o ungido do Senhor. Agora, olhem! Onde estão a lança e o jarro de água do rei,
que estavam perto da cabeça dele? " (NVI)
10.11 Bondade
A bondade de Barzilai
(2Samuel 19: 31-32) Barzilai, de Gileade, também saiu de Rogelim, acompanhando o
rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso; tinha oitenta
anos. Foi ele que sustentou o rei durante sua permanência em Maanaim, pois era
muito rico. (NVI)
A Bondade de Abigail
(1Samuel 25:18) Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro
cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem
bolos de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos.
(NVI)
(1 Samuel 25:27) E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja
dado aos homens que o seguem. (NVI)
Aimeleque fornece alimentos e a espada de Golias a Davi
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(1Samuel 21: 6) Então, o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia
outro além do pão da Presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído
por pão quente no dia em que era tirado. (NVI)
(1Samuel 21:9) O sacerdote respondeu: "A espada de Golias, o filisteu que você
matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser,
pegue-a; não há nenhuma outra espada". Davi disse: "Não há outra melhor; dê-me
essa espada". (NVI)
(Proverbios 19:22) O que se deseja ver num homem é amor perene; melhor é ser
pobre do que mentiroso. (NVI)
Bondade de Jabes-Gileade para Saul
(2 Sam 2: 5-6) Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: "O Senhor os
abençoe pelo seu ato de lealdade, ao sepultar Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel
para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa
boa ação. (NVI)
10.12 Apoio
O homem estabelecido merece apoio para que ele não se distraia de seu trabalho. Ele deve ser
capaz de se dedicar a oração e ao ministério da palavra, sem distração.
(Atos 6: 4) e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra". (NVI)
APOIO MORAL
Arão e Hur
(Êxodo 17: 12-13) Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram
uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur
mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos
permaneceram firmes até o pôr-do-sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio
da espada. (NVI)
Assim como Arão e Hur levantaram as mãos de Moisés, o homem estabelecido precisa de
pessoas que vão levantar as suas mãos.
Tíquico, Aristarco e Justo
(Colossenses 4: 7) Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um
irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. (NVI)
(Colossenses 4:10) Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem
como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e
se ele for visitá-los, recebam-no. (NVI)
(Colossesnses 4:11) Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os
únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do Reino de Deus. Eles
têm sido uma fonte de ânimo para mim. (NVI)
Onesíforo
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(2 Timóteo 1: 16-18) O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque
muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso; pelo
contrário, quando chegou a Roma procurou-me diligentemente até me encontrar.
Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor!
Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. (NVI)
APOIO FINANCEIRO
(1Timóteo 5:17-18) Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla
honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura
diz: "Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal", e "o trabalhador
merece o seu salário". (NVI)
(2Timóteo 2:6) O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar
dos frutos da colheita. (NVI)
(1Coríntios 9:14) Da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o
evangelho, que vivam do evangelho. (NVI)
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