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QUEM ESTÁ NA CASA
1.Usando Mafibosete como exemplo, características dos filhos espirituais (filhos do
homem estabelecido.)
(Leia 1Sam 18: 1-4, 1Sam 20: 15-17, 2Sam 4: 4, 2Sam 9: 1-13, 2Sam 19: 24-30, 2Sam 21)
(1Samuel 18:1-4) Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas ligou-se
com a alma de Davi; e Jônatas o amou como à sua própria alma. E desde aquele dia
Saul o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. Então Jônatas fez um
pacto com Davi, porque o amava como à sua própria vida. E Jônatas se despojou da
capa que vestia, e a deu a Davi, como também a sua armadura, e até mesmo a sua
espada, o seu arco e o seu cinto. (JFA)
Jônatas foi atraído pela unção davídica. Ele ficou surpreso com a experiência de Davi em lidar
com Golias. Jônatas amou Davi e entrou em aliança com ele.
(1Samuel 20:15-17) jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha
família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de
Davi". Assim Jônatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: "Que o Senhor
chame os inimigos de Davi para prestarem contas". E Jônatas fez Davi reafirmar seu
juramento, por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo
leal.(NVI)
Jônatas confirmou o pacto com Davi. Ele reconheceu que Davi foi nomeado por Deus. Ele
sabia que Davi seria rei um dia. Ele exortou Davi a se lembrar de seus filhos na aliança.
(2Samuel 4: 4) (Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco
anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jônatas haviam
morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas, na pressa, ele o deixou cair e ele ficou
manco. Seu nome era Mefibosete.) (NVI)
Jônatas e Saul morreram no campo de batalha. A ama, sob a falsa impressão de que Davi
mataria todos os filhos de Saul, fugiu com o filho de Jonathan, Mefibosete. Ela o deixou cair
acidentalmente, esmagando os dois pés. Mefibosete estabeleceu-se em Lodebar e cresceu
manco.
(2Samuel 9: 1-13) Certa ocasião Davi perguntou: "Resta ainda alguém da família de
Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jônatas? "
Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe
perguntou: "Você é Ziba? " "Sou teu servo", respondeu ele. Perguntou-lhe Davi:
"Resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de
Deus? " Respondeu Ziba: "Ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés". "Onde
está ele?”, perguntou o rei. Ziba respondeu: "Na casa de Maquir, filho de Amiel, em
Lo-Debar". Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lo-Debar. Quando Mefibosete, filho
de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra.
"Mefibosete? ", perguntou Davi. Ele respondeu: "Sim, sou teu servo". "Não tenha
medo", disse-lhe Davi, "pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha
amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu
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avô Saul; e você comerá sempre à minha mesa". Mefibosete prostrou-se e disse:
"Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? " Então o rei
convocou Ziba e disse-lhe: "Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia
a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você
trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas,
Mefibosete comerá sempre à minha mesa". Ziba tinha quinze filhos e vinte servos.
Então Ziba disse ao rei: "O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou".
Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos.
Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na
casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em
Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E era aleijado dos pés. (NVI)
Davi está agora no trono em Sião. Ele é um homem de integridade. Ele deseja cumprir a
aliança que fez com Jônatas. Davi enviou alguém para Mefibosete.
Quando Mefibosete vai diante do rei, três pontos de vista sobre si mesmo são expressos.
“Mefibosete prostrou-se e disse: “Quem é o teu servo, para que te preocupes com um
cão morto como eu?””
“Então Ziba disse ao rei: "O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou".
Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos.”
SERVO (ebed - escravo) de Davi
Ele espera ser dito a ele o que fazer - ele espera por comandos.
Ele não está em aliança com a casa. Ele está lá por causa do cativeiro.
Ele não tem direitos ou liberdade.
Ele é um instrumento de trabalho.
MUITOS CRENTES EM UMA IGREJA LOCAL OPERAM NESTE NÍVEL.
(João 8:35) O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a
ela para sempre. (NVI)
CÃO MORTO
Um cão é o melhor amigo de um homem. Um cão morto é um companheiro inútil - não traz
nada e não tira nada.
UM CÃO INOPERANTE REPRESENTA AQUELES QUE NÃO ADICIONAM VALOR À
CASA.
FILHO
Denota adesão genuína, e relacionamento de aliança.
Davi aceita Mefibosete como filho por causa da aliança que fez com Jônatas.

4

1.1 Filhos abandonam Lo-Debar.
Mefibosete teve que deixar Lo-Debar para sentar à mesa de Davi.
Lo-Debar significa lugar seco, lugar sem pasto. É um símbolo geográfico de rebelião.
Os filhos não são rebeldes.
"Onde está ele? ", perguntou o rei. Ziba respondeu: "Na casa de Maquir, filho de
Amiel, em Lo-Debar". Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lo-Debar.
1.2 Os filhos sentam-se à mesa do homem estabelecido.
"Não tenha medo", disse-lhe Davi, "pois é certo que eu tratarei com bondade por
causa de minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que
pertenciam a seu avô Saul; e você comerá sempre à minha mesa".
Esta é uma relação de aliança com a igreja local e com o homem estabelecido. Note a
Palavra "sempre". Isto é casamento com uma igreja local. Filhos não se movem de igreja em
igreja.
1.3 Os filhos comem o alimento do homem estabelecido.
"Não tenha medo", disse-lhe Davi, "pois é certo que eu tratarei com bondade por
causa de minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que
pertenciam a seu avô Saul; e você comerá sempre à minha mesa".
Os filhos se alimentam da revelação do homem estabelecido. A unção do homem
estabelecido está em sua comida.
1.4 Os filhos se identificam com a dor do homem estabelecido.
(2Samuel 19:24) Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não
havia lavado os pés nem aparado a barba nem lavado as roupas, desde o dia em que o
rei partira até o dia em que voltou em segurança.
Quando Davi foi rejeitado, Mefibosete demonstrou a dor de Davi. Ele demonstrava o jeito que
Davi sentia. Ele estava aflito quando Davi estava aflito.
1.5 Os filhos sofrem falsa acusação.
(2Samuel 19:27) Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de
Deus! Faze o que achares melhor. (NVI)
FILHOS SOFREM CALÚNIA
Eles são odiados pelos "Zibas" na casa.
1.6 Os filhos se rendem a disciplina do homem estabelecido.
(2Samuel 19:27) Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de
Deus! Faze o que achares melhor. (NVI)
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Eles são capazes de aceitar a disciplina, mesmo que seja errado.
1.7 Os filhos ficam pelo relacionamento, não pela herança.
(2Samuel 19:24-30) Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não
havia lavado os pés nem aparado a barba nem lavado as roupas, desde o dia em que o
rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e
encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: "Por que você não foi comigo,
Mefibosete? " Ele respondeu: "Ó rei, meu senhor! Eu, teu servo, sendo aleijado,
mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me
enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus! Faze
o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu
senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que
comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? "
Disse-lhe então o rei: "Você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba
dividam a propriedade". Mas Mefibosete disse ao rei: "Deixa que ele fique com tudo,
agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar". (NVI)
Mefibosete estava preparado para entregar sua herança a Ziba.
1.8 Os filhos são gratos pela graça.
(2Samuel 19:28) Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e
rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua
mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? "(NVI)
Mefibosete era manco. Ele apreciou o fato de que a mesa de David cobriu seu defeito. Ele não
tinha os pés de traição.
1.9 Os filhos sobrevivem nas crises.
(2Samuel 21:6-7) que sete descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em
Gibeá de Saul, no monte do Senhor". "Eu os entregarei a vocês", disse o rei. O rei
poupou Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, por causa do juramento feito
perante o Senhor entre Davi e Jônatas, filho de Saul. (NVI)
Mefibosete sobreviveu ao julgamento da fome por causa de sua relação de aliança com Davi.
1.10 Os filhos enxergam a passagem.
(2Samuel 21:10-14) Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu
para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os
corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais
selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina
de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jônatas, tomando-os
dos cidadãos de Jabes-Gileade. (Eles haviam roubado os ossos da praça de Bete-Seã,
onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa.)
Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jônatas, que foram recolhidos dentre
os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jônatas
no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o
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rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel.
(NVI)
Mefibosete não morreu no julgamento, ele viveu para ver os dias bons - a chuva, a colheita, o
fim da fome.
JESUS É O NOSSO PADRÃO. ELE É O FILHO DE DEUS E FILHO DO HOMEM. VOCÊ
DEVE TER A POSTURA DE FILHO.
2. Características de Ziba, escavo de Saul.
(2Samuel 9:2) Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a
Davi, e o rei lhe perguntou: "Você é Ziba? " "Sou teu servo", respondeu ele. (NVI)
(2Samuel 9:9-12) Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: "Devolvi ao neto de Saul, seu
senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos
cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do
neto de seu senhor. Mas, Mefibosete comerá sempre à minha mesa". Ziba tinha quinze
filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei: "O teu servo fará tudo o que o rei, meu
senhor, ordenou". Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse
um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os
que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. (NVI)
(2Samuel 19:17) Com ele estavam outros mil benjamitas e também Ziba, supervisor
da casa de Saul, com seus quinze filhos e vinte servos. Eles entraram no Jordão antes
do rei, (NVI)
Ziba pertence a uma ordem antiga. Ele era o escravo de Saul. Seu nome significa "nomeado".
Ele está na casa pela herança, não por aliança. Ele age somente quando designado - "O teu
servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou". Ele servirá a Davi assim como serviu a
Saul. Ele não está lá por causa do homem estabelecido - ele está lá por causa da instituição e
os benefícios da instituição. Ele não está de acordo com o manto de Davi. Ele está atrás das
posses de Davi.
Ele representa uma marca que é antagônica à filiação - E tem caluniado os servos ao rei .
Filhos são uma ameaça à sua riqueza. Eles protegem a casa e garantem que os "Zibas" sirvam
abaixo dos filhos.
(2Samuel 9:10)Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a
colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas, Mefibosete
comerá sempre à minha mesa". Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. (NVI)
3. Características dos filhos de Saul.
(2Samuel 21:1-6) Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou três anos.
Davi consultou o Senhor, que lhe disse: "A fome veio por causa de Saul e de sua
família sanguinária, por terem matado os gibeonitas". O rei então mandou chamar os
gibeonitas e falou com eles. (Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas
remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob
juramento; mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los.)
Davi perguntou aos gibeonitas: "Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o
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que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? " Os gibeonitas responderam:
"Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém
em Israel". Davi perguntou: "O que querem que eu faça por vocês? ", e eles
responderam: "Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruirnos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que sete descendentes dele sejam
executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor". "Eu os
entregarei a vocês", disse o rei. (NVI)
(2 Samuel 21: 8-9) Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, dois filhos de
Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os cinco filhos de Merabe, filha de Saul,
que ela teve com Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas,
que os executaram no monte, perante o Senhor. Os sete foram mortos ao mesmo
tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. (NVI)
CARACTERÍSTICAS
Eles são herdados.
Pertencem à antiga ordem.
Não têm ministério.
Filhos de um movimento passado.
Existem por causa da bondade de Davi.
Não trazem nada para dentro da casa, mas continuam tirando. Eles gostam das bênçãos da
casa.
NÃO PODEM SOBREVIVER NA CRISE (FOME). ELES SÃO PENDURADOS EM UMA
ÁRVORE - AMALDIÇOADOS.
ELES NÃO VÊEM A CHUVA.
ELES NÃO VÊEM A COLHEITA.
ELAS NÃO TÊM EXPERIÊNCIA DE AVANÇO(OS RESULTADOS DA ORAÇÃO DE
RISPA)
4. Espírito de filiação demonstrado na vida de Itai o Giteu.
ESPÍRITO DOS FILHOS
(2 Samuel 15:13-22) Então um mensageiro chegou e disse a Davi: "Os israelitas estão
com Absalão! " Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em
Jerusalém: "Vamos fugir; caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não
partirmos imediatamente ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à
espada". Os conselheiros do rei lhe responderam: "Teus servos estão dispostos a fazer
tudo o que o rei, nosso senhor, decidir". O rei partiu, seguido por todos os de sua
família; deixou, porém, dez concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei
partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados
marcharam, passando por ele: todos os queretitas e peletitas, e os seiscentos giteus
que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai, de Gate: "Por que você
está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado
de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo
acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos. Que o Senhor o trate com
bondade e fidelidade! " Itai, contudo, respondeu ao rei: "Juro pelo nome do Senhor e
por tua vida que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para
viver ou para morrer! " Então Davi disse a Itai: "Está bem, pode ir adiante". E Itai, o
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giteu, marchou, com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele.
(NVI)
Este é um momento muito difícil na vida de Davi. Seu filho Absalão conspirou para destronálo. Sua "igreja" está dividida. A moral é muito baixa. Uma atmosfera de desânimo prevalece.
Itai o Giteu, um estrangeiro, um exilado que "chegou ontem", que não tinha tido o privilégio
de sentar à mesa de Davi e comer a comida de Davi, fala a língua de um verdadeiro filho de
um homem estabelecido cuja igreja está em crise:
“Itai, contudo, respondeu ao rei: "Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que onde
quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer!
"”
Itai significa "a tempo". Deus enviará as pessoas no tempo certo com o caráter de filhos
verdadeiros.
5. A amizade de Husai o Arquita.
(2 Samuel 15: 32-37) Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo
costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Husai, com a roupa rasgada
e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: "Não adianta você vir comigo. Mas se
voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: ‘Estarei a teu serviço, ó rei. No passado
estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço’. Assim você me ajudará,
frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadoque e Abiatar estarão lá com
você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os dois filhos deles:
Aimaás e Jônatas. Por meio deles me informe de tudo que você ouvir". Então Husai,
amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade.
(NVI)
(2 Samuel 17:14-15) Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de
Husai, o arquita, melhor do que o de Aitofel; pois o Senhor tinha decidido frustrar o
eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. Husai contou aos
sacerdotes Zadoque e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades
de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. (NVI)
Husai juntou-se aos conspiradores com a intenção de espionar para Davi. Ele frustrou o
conselho de Aitofel e trouxe desastre a Absalão.
Husai é chamado amigo de Davi.
Husai arriscou sua vida pela vitória de Davi.
Husai tomou partido.
Os amigos tomam partido.
Em uma igreja local, o homem estabelecido precisa de amigos como Husai.
6.Características de um intercessor exemplificado em Rispa.
(2 Samuel 21:8-14) Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, dois filhos de
Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os cinco filhos de Merabe, filha de Saul,
que ela teve com Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas,
que os executaram no monte, perante o Senhor. Os sete foram mortos ao mesmo
tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um
pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até
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cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem
de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa,
filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de
Jônatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. ( Eles haviam roubado os ossos
da praça de Bete-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram
Saul no monte Gilboa. ) Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jônatas, que
foram recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os
ossos de Saul e de Jônatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de
Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu as
orações em favor da terra de Israel. (NVI)
Rispa era a concubina de Saul. Ela sofreu a consequência do pecado de Saul. Ela teve que
entregar seus dois filhos para execução. Seus filhos foram enforcados em uma árvore.
(Gálatas 3:13) Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em
nosso lugar, pois está escrito: "Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro".
(NVI)
Seus filhos foram amaldiçoados por causa das ações de Saul.
Mas Rispa não estava preparada para aceitar a maldição.
“Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma
rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não
deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite.”
Ela fez três coisas:
PEGOU UM PANO DE SACO
Este é um símbolo de luto e arrependimento. Ela chorou por seus filhos. Mas ela também
poderia ter se arrependido dos pecados de Saul.
SENTOU SOBRE A ROCHA
Ela descansou sobre a rocha - uma designação metafórica de Cristo. Este é o coração de um
intercessor - lamentar os pecados dos outros e descansar em Cristo.
RESISTIU OS PÁSSAROS E OS ANIMAIS
Resistiu aos pássaros e às bestas - imagens de demônios devoradores.
Rispa lutou para quebrar a maldição.
Ela fez isso por vários meses - desde o início da colheita até as chuvas tardias. Ela fez isso até
as chuvas caírem.
Este é o coração de um verdadeiro intercessor - resistir até que a chuva (o Espírito Santo) se
manifeste.
Ela continuou até que o rei tomasse conhecimento.
Um verdadeiro intercessor continuará até que Deus tome conhecimento e a fome seja
quebrada.
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Por causa da intercessão de Rispa a maldição foi quebrada – Os ossos foram removidos da
árvore e dado um enterro real.
“ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jônatas, tomando-os dos cidadãos de
Jabes-Gileade. ( Eles haviam roubado os ossos da praça de Bete-Seã, onde os filisteus
os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. ) Davi trouxe de
lá os ossos de Saul e de seu filho Jônatas, que foram recolhidos dentre os ossos dos
que haviam sido executados.”
Rispa significa "pavimento". O ministério intercessor é um ministério pavimentado. Faz um
caminho para que outros possam caminhar. Rispa representa aqueles na igreja que estão
preparados para sofrer pelos outros para o avanço.
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