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(Atos 2:41-47) Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve
um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos
e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e
muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens,
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a
reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das
refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia
de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.
1 Os quatro pilares de uma cultura apostólica
• Doutrina dos apóstolos
• Comunhão
• Partida do pão
• Orações
1.1 Doutrina dos Apóstolos
A doutrina dos apóstolos não é uma declaração sistemática de fé. Nada foi escrito nos
primeiros 300 anos. A doutrina dos apóstolos foi a palavra falada pelos apóstolos. Era a
palavra procedente dos apóstolos - a boca de Deus.
DOUTRINA DOS APÓSTOLOS – RHEMA
(Efésios 4:29) Que nenhuma palavra corrupta saia de sua boca, mas o que é bom
para a edificação necessária, a fim de comunicar graça aos ouvintes.
O QUE É BOM PARA A EDIFICAÇÃO NECESSÁRIA É O RHEMA.
A FÉ VEM POR OUVIR O RHEMA.
JOÃO 1 - A PALAVRA ESTÁ CHEIA DE GRAÇA E VERDADE
(João 1:14) E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos Sua glória, a glória do
unigênito do Pai, cheio de graça e verdade.
RHEMA É A ESSÊNCIA DO LOGOS QUE CARREGA A GRAÇA.
Obedeça o Rhema.
(Joel 2:23-27) Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus;
pois Ele lhes deu fielmente a primeira chuva e fará com que a chuva caia para vocês a primeira e a serôdia no primeiro mês. A eira se encherá de trigo, e as cubas
transbordarão de vinho novo e azeite. “Assim vos restituirei os anos que comeram os
gafanhotos, os gafanhotos rastejantes, os gafanhotos devoradores e os gafanhotos
mastigadores, o meu grande exército que enviei entre vós. Comereis abundantemente
e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para
convosco maravilhosamente; e o meu povo nunca será envergonhado. Então saberás
que estou no meio de Israel; eu sou o Senhor teu Deus e não há outro. Meu povo
nunca será envergonhado.

(Deuteronômio 32:2) Minha doutrina cairá como a chuva, minha palavra destilará
como o orvalho, como a chuva miúda sobre a erva tenra, e como as chuvas sobre a
grama:
CARACTERÍSTICAS DA PALAVRA PROCEDENTE
1.1.1 É um Maná
MANÁ DE ONTEM É O VERME HOJE. SE O APLICAÇÃO FOR USADA HOJE, É
TÓXICA.
(Êxodo 16:16-20) “Esta é a coisa que o SENHOR ordenou: 'Cada um ajunta de
acordo com a necessidade de cada um, um gômer para cada pessoa, de acordo com o
número de pessoas; que cada um tome para os que estão em sua tenda.' " E os filhos
de Israel assim fizeram e juntaram, alguns mais, outros menos. Assim, quando
medidos por omers, ao que muito colheu não sobrou, e ao que pouco colheu, não
faltou. Cada homem se reuniu de acordo com a necessidade de cada um. E Moisés
disse: “Ninguém deixe nada disso até de manhã”. No entanto, eles não deram ouvidos
a Moisés. Mas alguns deles deixaram parte dela até de manhã, e ela criava vermes e
fedia. E Moisés estava zangado com eles.
O maná de ontem foi bom para ontem. Você não pode viver do maná de ontem. Da mesma
forma, você não pode viver da revelação (iluminação) de ontem. Em Deus deve ser buscado o
pão fresco hoje. Quando a nuvem se moveu, a nação teve que se mover, porque o maná só foi
encontrado sob a nuvem.
A PALAVRA PROCEDENTE SÓ PODE SER APROVADA POR AQUELES QUE
ESTÃO PREPARADOS PARA SE MOVER ONDE DEUS ESTÁ, NÃO ONDE DEUS
ESTÁ.
A PALAVRA PROCEDENTE É A PALAVRA RELEVANTE DE DEUS PARA A SUA
CONDIÇÃO. É O SUCO OU VITAMINA C NA LARANJA.
(Mateus 4:4) Mas Ele respondeu e disse: “Está escrito: 'Nem só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.'”
“Palavra” - Rhema - a palavra falada
“Procede” – sai
Prosseguir com a palavra traz vida. A morte espiritual resulta da ausência da palavra
precedente.
(Provérbios 29:18) Onde não há revelação, o povo rejeita as restrições; mas feliz é
aquele que guarda a lei.
(Provérbios 29:18) Onde não há visão, o povo perece; mas aquele que guarda a lei
bem-aventurado é.

VISÃO = REVELAÇÃO = PALAVRA (MENSAGEM) = PROCEDIMENTO DA
PALAVRA DO SENHOR.
(1 Samuel 3:1) Então o menino Samuel ministrou ao Senhor perante Eli. E a palavra
do Senhor era rara naqueles dias; não houve revelação generalizada.
DEUS É A FONTE DE TODA A REVELAÇÃO
(Colossenses 2:2-3) para que seus corações sejam encorajados, sendo unidos no
amor, e alcançando todas as riquezas da plena certeza da compreensão, para o
conhecimento do mistério de Deus, tanto do Pai como de Cristo, em quem estão
escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Considere a pergunta "O que devo fazer para ser salvo?" colocado a cada um dos seguintes e
suas respectivas respostas.
ABEL - OFEREÇA UM SACRIFÍCIO DE SANGUE.
NOÉ - ENTRE NA ARCA.
LÓ - SAIA DA CIDADE.
ABRAÃO - SE CIRCUNCIDE.
MOISÉS - GUARDE OS MANDAMENTOS.
JOÃO BATISTA - ARREPENDA-SE E SEJA BATIZADO.
PAULO - ACREDITE NO SENHOR JESUS CRISTO.
Observe que a pergunta é a mesma, mas a resposta muda constantemente com o tempo. Entrar
na arca era relevante para Noé, mas não é mais relevante para nós. A demanda atual de Deus
para a salvação é a fé no Senhor Jesus Cristo. Ser circuncidado ou guardar os mandamentos
eram verdades precedentes. Acreditar no Senhor Jesus Cristo é uma verdade contínua que é a
demanda atual de Deus para a salvação.
1.1.2 Palavra Anunciada
(Apocalipse 2:29) “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Palavra procedente é o que o Espírito está dizendo à igreja.
Progresso nos últimos 10 anos do Espírito falando. O que foi dito ainda é relevante hoje:
• Autonomia
• Princípios do homem estabelecido
• Princípios do segundo homem
• Odre de pai e filho
• Estrutura econômica
• Domínio
• Nova Palavra
(Isaías 42:9) 9 Eis que as primeiras coisas aconteceram e novas coisas eu anuncio;
antes que eles surjam, eu vos falo deles. "

(Isaías 48:6-8) “Ouvistes; vês tudo isto. E não o declararás? Fiz-te ouvir coisas novas
desde agora, até coisas ocultas, e não as sabias. Eles são criados agora e não desde o
início; e até hoje você não os ouviu, para não dizer: 'É claro que eu os conhecia'.
Certamente você não ouviu, certamente você não sabia; certamente, desde há muito
tempo, seu ouvido não foi aberto. Pois eu sabia que você seria muito traiçoeiro, e
desde o ventre era chamado de transgressor.
1. Novo no sentido de que nossa compreensão da palavra mudou:
◦ João 5
◦ filho pródigo
◦ mulher curvada
◦ mão atrofiada
2. Uma nova instrução
◦ MOISÉS
(Êxodo 17:6) Eis que estarei diante de ti ali sobre a rocha em Horebe; e ferirás a
rocha, e dela sairá água para que o povo beba. E Moisés fez isso aos olhos dos
anciãos de Israel.
(Números 20:8-12) “Pegue a vara; você e seu irmão Arão reúnam a congregação.
Fale com a rocha diante dos olhos deles, e ela dará a sua água; assim, você lhes trará
água da rocha, e dará de beber à congregação e seus animais. " Então Moisés tirou a
vara de diante do Senhor, como Ele lhe ordenou. E Moisés e Arão reuniram a
congregação diante da rocha; e ele lhes disse: "Ouvi agora, rebeldes! Devemos tirar
água para vocês desta rocha?" Então Moisés levantou sua mão e bateu na rocha duas
vezes com sua vara; e saiu água em abundância, e a congregação e seus animais
beberam. Então o Senhor falou a Moisés e Arão: “Porque não crestes em mim, para
me santificares aos olhos dos filhos de Israel, portanto não introduzirás esta
assembléia na terra que lhes dei.”
A primeira vez, Deus disse a Moisés para golpear a rocha para obter água. Na segunda vez,
Deus pediu a Moisés que falasse com a rocha. No entanto, Moisés repetiu a ação anterior de
bater na rocha, falhando em reconhecer a nova demanda de Deus em uma nova temporada.
Este ato que Deus chamou de descrença desqualificou Moisés de entrar na Terra Prometida.
◦ DAVID E A AMOREIRA
1.1.3 Palavra agora
(2 Pedro 1:12) Por isso, não serei negligente em lembrá-los sempre dessas coisas,
embora saibam e estejam firmados na verdade presente.
REFERE-SE À REVELAÇÃO DA PALAVRA AGORA.
PARA NÓS AGORA, ESCRITO, DEUS ESTÁ REVELANDO SUA MESA.

1.1.4 Palavra adicional
DEUS ESTÁ SE COMUNICANDO CONTINUAMENTE COM SUA IGREJA. ELE
ADICIONA OUTRA CAMADA. PARA ATUALIZAR. ELOGIO ERA CANTAR E
GRITAR. AGORA SOMOS O ELOGIO.
(1 Crônicas 12:32) dos filhos de Issacar, que tinham compreensão dos tempos, para
saber o que Israel deveria fazer, seus chefes eram duzentos; e todos os seus irmãos
estavam sob seu comando;
(Lucas 12:54-56) Ele também disse às multidões: Sempre que virdes uma nuvem
subindo do oeste, dizeis imediatamente: 'Vem chover'; e assim é. “E quando você vê o
vento sul soprar, você diz, 'Haverá um tempo quente'; e há. "Hipócritas! Vocês podem
discernir a face do céu e da terra, mas como é que vocês não discernem dessa vez?
A VERDADE É CUMULATIVA. EU USEI ELIAS ANTES - AGORA ESTOU
USANDO ELISEU. UMA NOVA TEMPORADA AMANHECE.
PROFETAS DE ELIAS
Os profetas de Elias viram Eliseu emergindo do Jordão com o manto de Elias. Em vez de
perseguir o manto, eles foram procurar o corpo de Elias - o passado. Eles falharam em
perceber a nova estação da porção dobrada sobre Eliseu.
A compreensão da presente demanda de Deus manterá a igreja em obediência à voz de Deus e
relevante para os propósitos de Deus.
A falta de compreensão dos tempos leva à escravidão religiosa.
(Lucas 12:54-56) Então Ele também disse às multidões: “Sempre que vocês virem
uma nuvem subindo do oeste, imediatamente vocês dirão: 'Uma chuva está chegando';
e assim será. “E quando você vê o vento sul soprar, você diz, 'Haverá um tempo
quente'; e há. “Hipócritas! Vocês podem discernir a face do céu e da terra, mas como
é que vocês não discernem desta vez?
VEJA TAMBÉM: Josias e Faraó Neco (2 Crônicas 35: 20-25).
(1 Timóteo 4:1-11) Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns
se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios,
falar mentira na hipocrisia, tendo sua própria consciência cauterizada com ferro
quente, proibindo o casamento e ordenando que se abstivesse de alimentos que Deus
criou para serem recebidos com ações de graças por aqueles que crêem e conhecem a
verdade. Porque toda criatura de Deus é boa, e nada deve ser rejeitado se for
recebido com ação de graças; porque é santificado pela palavra de Deus e pela
oração. Se você instruir os irmãos nessas coisas, será um bom ministro de Jesus
Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido atentamente.
Mas rejeite as fábulas profanas e velhas, e exercite-se em direção à piedade. Porque o
exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo aproveita, tendo a
promessa da vida que agora é e da que há de vir. Esta é uma palavra fiel e digna de
toda aceitação. Pois para isso trabalhamos e sofremos opróbrio, porque confiamos no

Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem. Estas
coisas comandam e ensinam.
COMENTÁRIO
(1 Timóteo 4:1-11) Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns
se afastarão da fé,
(DOUTRINA DE DEMÔNIOS:
• FUNDAMENTADO EM MENTIRAS E ENGANOS E FLUI DE UMA CONSCIÊNCIA
CAUTERIZADA.
• PROIBIDO CASAR
• RESTRIÇÕES ALIMENTARES
Os últimos tempos são agora.
Afastamento da fé: os fiéis se prostituem - tornam-se pagãos.
VEJA Ezequiel 16.)
dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios,
(As doutrinas dos apóstolos agora enfrentam o desafio das doutrinas dos demônios - o
engano.
Essas doutrinas são mentiras. Aqueles que as falam falam com eloquência e confiança.
ALGUMAS MENTIRAS:
• APLICAÇÃO SUPERSTICIOSA DE SANGUE.
• DESAPARECIMENTO DA IGREJA.
• DEPOIS DE MORRER, VOCÊ VAI MORAR EM UMA CASA.
• ISRAELISMO - SEGUNDA OPORTUNIDADE PARA OS JUDEUS.
• RETORNAR AO SACRIFÍCIO ANIMAL.
• RESSUSCITAÇÃO VS RESSURREIÇÃO
• OBSERVÂNCIA DO SÁBADO
• NEGAÇÃO DE DEUS TRIUNO
• JESUS JÁ VEIO
• PROIBIDO CASAR
• RESTRIÇÕES ALIMENTARES
REVER A MIGRAÇÃO.
A PERFEIÇÃO NÃO RESULTA DA ABSTENÇÃO DAS COISAS EXTERIORES.)
falar mentira na hipocrisia, tendo sua própria consciência cauterizada com ferro
quente, proibindo o casamento e ordenando que se abstivesse de alimentos que Deus
criou para serem recebidos com ações de graças por aqueles que crêem e conhecem a
verdade. Porque toda criatura de Deus é boa, e nada deve ser rejeitado se for

recebido com ação de graças; porque é santificado pela palavra de Deus e pela
oração. Se você instruir os irmãos nessas coisas, será um bom ministro de Jesus
Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido atentamente.
(AVISAR AOS IRMÃOS SOBRE ESTAS MENTIRAS É BOA DOUTRINA)
Mas rejeite as fábulas profanas e velhas, e exercite-se em direção à piedade. Porque o
exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo aproveita, tendo a
promessa da vida que agora é e da que há de vir. Esta é uma palavra fiel e digna de
toda aceitação. Pois para isso trabalhamos e sofremos opróbrio, porque confiamos no
Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem. Estas
coisas comandam e ensinam.
1.2 Comunhão
1.2.1 Definição
Participação conjunta, compartilhar um com o outro, intimidade.
2842 koinoniacompanheirismo, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, ligação
a) a participação que cada um tem em qualquer coisa, participação
b) ligação, companheirismo, intimidade
a mão direita como sinal e promessa de comunhão (no cumprimento do ofício apostólico)
c) um presente contribuído conjuntamente, uma coleção, uma contribuição, como exibindo
uma personificação e prova de comunhão
Uma morada conjunta.
1.2.2 Rever os benefícios da Comunhão/Associação. Ver mnemônico “ASSEMBLE”
1.2.3 Relacionamentos que ativam a Graça
• REVER CORNÉLIO E PETER, ONÉSIMO E PAULO ETC
• PEDRO E JOÃO DISSERAM QUE OLHE PARA NÓS.
• EZEQUIAS E ISAÍAS DESMANTELARAM SENAQUERIBE
1.2.4 Assassinos da graça
• FRATERNIDADE RESISTE À GRAÇA
• REDES VENDEM A GRAÇA
• AS DENOMINAÇÕES FAZEM REPRESA DA GRAÇA
1.2.5 Comunhão imprecisa - Rever “COMPANY”
1.2.6 As quatro exigências da unidade - Rever “ACTS”
A DOUTRINA DOS APÓSTOLOS determina com quem você vai ter comunhão.

1.2.6.1 Jugo desigual com incrédulos
1.2.6.2 Jonas e pobreza
1.2.6.3 Antigo Profeta de Betel
1.2.6.4 Tempo para se afastar de alguns povos
(2 Timóteo 3:1-15) Mas saiba disso, que nos últimos dias tempos perigosos virão:
Porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos,
orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, desamorosos,
implacáveis, caluniadores, sem autocontrole, brutais, desprezadores do bem,
traidores, teimosos, arrogantes, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. E afasta-te dessas pessoas!
O texto acima é uma lista de pessoas com as quais não devemos ter comunhão.
Pois deste tipo são aqueles que se infiltram nas famílias e fazem cativos de mulheres
crédulas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, sempre
aprendendo e nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Ora, assim como
Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes também resistem à verdade: homens de
mentes corruptas, reprovados quanto à fé; mas eles não progredirão mais, porque sua
loucura se manifestará a todos, como a deles também foi. Mas você tem seguido
cuidadosamente minha doutrina, modo de vida, propósito, fé, longanimidade, amor,
perseverança, perseguições, aflições, que aconteceram comigo em Antioquia, em
Icônio, em Listra - quantas perseguições eu suportei. E de todos eles o Senhor me
livrou. Sim, e todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão
perseguição. Mas os homens maus e impostores irão piorar cada vez mais, enganando
e sendo enganados. Mas você deve continuar nas coisas que você aprendeu e tem
certeza de, sabendo de quem você as aprendeu, e que desde a infância conheces as
Sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que está em
Cristo Jesus.
(2 Timóteo 3:1-15) Mas saiba disso, que nos últimos dias tempos perigosos virão:
Melodias perigosas
5467 chalepos (khal-ep-os '); talvez de 5465 até a ideia de reduzir a resistência; difícil, ou
seja, perigoso, ou (por implicação) furioso:
KJV-- feroz, perigoso.
Pois os homens (a maioria na igreja visível) serão amantes de si mesmos,
Egoísta - interesses próprios - veja o bom samaritano.
amantes do dinheiro,
Ganância por dinheiro. Venda suas almas por dinheiro. Judas traiu Jesus por dinheiro.
Geazi – dinheiro.
Acã - dinheiro.

O resgate não pode remediar o amor pelo dinheiro - ele alimenta o poço sem fundo da
ganância.
Demonstre que você ama a Deus dando-o de presente.
O dinheiro é uma defesa forte.
(Eclesiastes 7:12) Pois a sabedoria é uma defesa como o dinheiro é uma defesa, mas a
excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida a quem a possui.
O dinheiro melhora o seu pecado.
Perigos de prosperidade.
presunçosos,
pense em Golias.
orgulhoso,
Nabucodonosor.
blasfemadores,
Odiadores de Deus. Você odeia a Deus quando odeia seus servos.
desobediente aos pais,
Filhos pródigos.
ingrato,
Um leproso voltou.
profano,
Nenhum desejo de santificação.
sem amor,
Visto principalmente no ambiente de trabalho.
• Conheça pessoas que não amam seus empregos. Enfermeiros. Doutores. Profassores
(2 Timóteo 3:3-15) Sem afeição natural,
quebradores de tréguas,
não pode manter o pacto
falsos acusadores,
caluniadores
incontinente,
sem autocontrole
feroz, (brutal)
desprezadores daqueles que são bons,
traidores, inebriante,
precipitado e imprudente - sem consideração pelas leis e protocolo
nobre,
cego de orgulho
amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus;
tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. E afasta-te dessas pessoas! Pois
deste tipo são aqueles que se infiltram nas famílias e fazem cativos de mulheres
crédulas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, sempre
aprendendo e nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Ora, assim como
Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes também resistem à verdade: homens de
mentes corruptas, reprovados quanto à fé; mas eles não progredirão mais, porque sua
loucura se manifestará a todos, como a deles também foi. Mas você tem seguido
cuidadosamente minha doutrina, modo de vida, propósito, fé, longanimidade, amor,
perseverança, perseguições, aflições, que aconteceram comigo em Antioquia, em

Icônio, em Listra - quantas perseguições eu suportei. E de todos eles o Senhor me
livrou. Sim, e todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão
perseguição. Mas os homens maus e impostores irão piorar cada vez mais, enganando
e sendo enganados. Mas você deve continuar nas coisas que você aprendeu e tem
certeza de, sabendo de quem você as aprendeu, e que desde a infância conheces as
Sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que está em
Cristo Jesus.
(2 Timóteo 2:16-18) Mas evita o murmúrio profano e ocioso, porque se tornará cada
vez mais ímpio. E a mensagem deles se espalhará como câncer. Himeneu e Fileto são
desse tipo, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passou; e eles
destroem a fé de alguns.
• PARTIR DO PÃO DO PÃO (VER EUCARISTIA)
• ORAÇÕES (VER ABC 1)
REVER PERGUNTA
2 Os resultados da cultura apostólica
Três mil continuaram nos 4 pilares de uma cultura apostólica. Era a prática da multidão UMA CULTURA CORPORATIVA. O resultado disso foi o avanço visto no vs. 43 em
diante.
• O MEDO ACONTECEU SOBRE TODAS AS ALMAS
• SINAIS E MARAVILHAS FORAM FEITOS ATRAVÉS DOS APÓSTOLOS
(Atos 2:43) Então o temor apoderou-se de cada alma, e muitas maravilhas e sinais
foram feitos por meio dos apóstolos.
(Atos 3:6-7) 6Então Pedro disse: “Não tenho prata e ouro, mas o que tenho, isso te
dou; em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda”.
7E ele o pegou pela mão direita e o levantou, e imediatamente seus pés e os ossos do
tornozelo receberam força.
(Atos 4:33-37) E com grande poder os apóstolos deram testemunho da ressurreição
do Senhor Jesus. E grande graça estava sobre todos eles. Nem havia entre eles quem
faltasse; pois todos os possuidores de terras ou casas as venderam e trouxeram o
produto das coisas que foram vendidas, e os pôs aos pés dos apóstolos; e eles
distribuíram a cada um conforme a necessidade. E José, que também foi chamado de
Barnabé pelos apóstolos (que é traduzido como Filho do Encorajamento), um levita
da terra de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e o depositou
aos pés dos apóstolos.
(Atos 4:30-31) “estendendo a mão para curar, e para que se façam sinais e
maravilhas em nome do teu santo servo Jesus”. E depois de terem orado, o lugar onde
estavam reunidos foi abalado; e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram a
palavra de Deus com ousadia.
(Atos 5:12)E pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o
povo. E estavam todos unanimemente no Pórtico de Salomão.

(Atos 9:33-35)Lá ele encontrou um certo homem chamado Enéias, que estava
acamado há oito anos e estava paralítico. E Pedro disse-lhe: “Enéias, o Cristo Jesus
te cura. Levanta-te e arruma a tua cama”. Então ele se levantou imediatamente.
Então todos os que moravam em Lydda e Sharon o viram e se voltaram para o
Senhor.
(Atos 9: 40-43) 0Mas Pedro colocou todos para fora, ajoelhou-se e orou. E voltandose para o corpo, ele disse: "Tabitha, levante-se." E ela abriu os olhos e, quando viu
Peter, sentou-se. Então ele deu-lhe a mão e levantou-a; e depois de chamar os santos
e as viúvas, ele a apresentou com vida. E tornou-se conhecido em toda a Jope, e
muitos creram no Senhor. Então ele ficou muitos dias em Jope com Simão, um
curtidor.
• TUDO EM COMUM (O QUE EU TENHO É SEU) NÃO CAPITALISMO (O QUE
TENHO VENDO A VOCÊ COM GANHO) E NEM COMUNISMO (O QUE VOCÊ
TEM É MEU).
(Atos 2:44-46) Agora, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e
vendeu suas propriedades e bens e os repartiu entre todos, conforme a necessidade de
cada um.
• UNIDADE (UM ACORDO)
Assim, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comiam com alegria e simplicidade de coração,
• REFEIÇÃO DE COMUNHÃO
Assim, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comiam com alegria e simplicidade de coração,
Partir o pão refere-se tanto à comunhão de refeição comum quanto à eucaristia.
• PRAZER E ALEGRIA
Assim, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comiam com alegria e simplicidade de coração,
(Atos 8:5-8) 5Então Filipe desceu à cidade de Samaria e pregou Cristo a eles. E as
multidões unanimemente atendiam às coisas ditas por Filipe, ouvindo e vendo os
milagres que ele fazia. Pois espíritos imundos, clamando em alta voz, saíram de
muitos que estavam possuídos; e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve
grande alegria naquela cidade.
(Atos 13:50-52) Mas os judeus incitaram as mulheres devotas e proeminentes e os
chefes da cidade, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram de
sua região. Mas sacudiram a poeira dos pés contra eles e foram para Icônio. E os
discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo.

(Atos 15:3) Então, sendo enviados pela igreja, eles passaram pela Fenícia e Samaria,
descrevendo a conversão dos gentios; e causaram grande alegria a todos os irmãos.
• ADORAÇÃO
(Atos 2:47) louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor
acrescentava à igreja diariamente aqueles que estavam sendo salvos.
• FAVOR COM TODAS AS PESSOAS
• CRESCIMENTO DA IGREJA
(Atos 2:41) Então, aqueles que de bom grado receberam sua palavra foram batizados;
e naquele dia cerca de três mil almas foram acrescentadas a eles.
(Atos 5:14) E os crentes foram cada vez mais adicionados ao Senhor, multidões de
homens e mulheres,
(Atos 4:4) No entanto, muitos daqueles que ouviram a palavra acreditaram; e o
número dos homens chegou a cerca de cinco mil.
• UMA CULTURA QUE DIFICULTA O FUNCIONAMENTO DA FALSIFICAÇÃO
(Atos 5:1-6) Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu
uma propriedade. E ele reteve parte dos lucros, sua esposa também sabendo disso, e
trouxe uma certa parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse:
"Ananias, por que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e reter
parte do preço do terreno para você? "Enquanto permaneceu, não era seu? E depois
que foi vendido, não estava em seu próprio controle? Por que concebeu isso em seu
coração? Você não mentiu aos homens, mas a Deus." Então Ananias, ouvindo essas
palavras, caiu e deu seu último suspiro. Tão grande temor apoderou-se de todos os
que ouviram essas coisas. E os jovens se levantaram e o embrulharam, levaram-no
para fora e o sepultaram.
(Atos 13:6-12) 6Agora, quando eles passaram pela ilha para Pafos, eles encontraram
um certo feiticeiro, um falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus, que estava
com o procônsul Sérgio Paulo, um homem inteligente. Este homem chamou Barnabé e
Saulo e procurou ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro (pois assim se
traduz o seu nome), resistiu a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Então
Saulo, que também é chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou fixamente
para ele e disse: “Ó cheio de todo engano e de toda fraude, ó filho do diabo, inimigo
de toda a justiça, não deixareis de perverter os caminhos retos do Senhor? "E agora,
de fato, a mão do Senhor está sobre você, e você ficará cego, sem ver o sol por um
tempo." E imediatamente uma névoa escura caiu sobre ele, e ele saiu em busca de
alguém que o guiasse pela mão. Então o procônsul creu, ao ver o que havia sido feito,
maravilhando-se com o ensino do Senhor.

• MULTIPLICAÇÃO DE DISCÍPULOS
(Atos 5: 42) E todos os dias no templo e em todas as casas não paravam de ensinar e
pregar a Jesus como o Cristo.
(Atos 6:1) Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega
entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam
sendo esquecidas na distribuição diária de alimento.
(Atos 6:7) Então a palavra de Deus se espalhou, e o número dos discípulos se
multiplicou muito em Jerusalém, e muitos dos sacerdotes obedeciam à fé.
• MARTÍRIO
(Atos 7:59) E apedrejaram Estêvão quando ele invocou a Deus e disse: "Senhor Jesus,
recebe o meu espírito". Então ele se ajoelhou e clamou em alta voz: "Senhor, não os
culpes deste pecado." E quando ele disse isso, ele adormeceu.
(Atos 8:1-2) Agora Saul estava consentindo com sua morte. Naquela época, uma
grande perseguição se levantou contra a igreja que estava em Jerusalém; e todos se
espalharam pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E homens devotos
carregaram Estêvão para o seu enterro, e fizeram grande lamentação sobre ele.
(Atos 22:20) 'E quando o sangue de Seu mártir Estêvão foi derramado, eu também
estava de pé, consentindo em sua morte e guardando as roupas daqueles que o
estavam matando.'
(Apocalipse 2:13) “Conheço as tuas obras, e onde habitas, onde está o trono de
Satanás. E te apegaste ao Meu nome e não negaste a Minha fé, mesmo nos dias em
que Antipas foi Meu fiel mártir, que foi morto entre vós, onde Satanás habita.
(Apocalipse 17:6) Eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o
sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi fiquei maravilhado com grande espanto.
• MULTIPLICAÇÃO DA PALAVRA
(Atos 12:24) Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava.
• MULTIPLICAÇÃO DE IGREJAS
(Atos 9:27-31) Mas Barnabé o levou e o levou aos apóstolos. E ele declarou a eles
como ele tinha visto o Senhor na estrada, e que Ele havia falado com ele, e como ele
havia pregado ousadamente em Damasco no nome de Jesus. Então ele estava com
eles em Jerusalém, entrando e saindo. E ele falou ousadamente em nome do Senhor
Jesus e disputou contra os helenistas, mas eles tentaram matá-lo. Quando os irmãos
descobriram, trouxeram-no para Cesaréia e mandaram-no para Tarso. Então as
igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tiveram paz e foram edificadas. E
andando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, eles se multiplicaram.

(Atos 16:3-6) Paul queria que ele continuasse com ele. E ele o tomou e circuncidou
por causa dos judeus que estavam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era
grego. E, ao percorrerem as cidades, transmitiam-lhes os decretos que deveriam
cumprir, os quais foram determinados pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim,
as igrejas foram fortalecidas na fé e aumentaram em número diariamente. Agora,
depois de terem passado pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo
Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia.
Essa descoberta é a glória. É uma evidência da presença do Senhor.
A descoberta resultou de uma nova cultura do reino. Este não era um evento, mas um estilo de
vida de uma comunidade alternativa. Não houve evangelismo para salvar pessoas. A nova
cultura atraiu e converteu pessoas. Não houve 4 passos para a salvação, ou chamadas de altar,
ou reuniões em tendas ou evangelismo de porta em porta, embora nenhuma dessas coisas
esteja errada.
A demanda agora é que aqueles que são salvos continuem na cultura da igreja primitiva ESTA É A CULTURA DO REINO.
3. Imagens da cultura apostólica do antigo e do novo testamento e os efeitos dessa
cultura
QUATRO PILARES DE ATOS 2:42 SÃO OS 4 PILARES DE UMA CULTURA
APOSTÓLICA OU DO REINO. ESTES QUATRO PILARES TRAZEM A GLÓRIA
DE DEUS.
ESTA CULTURA É VISTA NO NOVO E ANTIGO TESTAMENTO.
ANTIGO TESTAMENTO.
3.1 O Lugar Santíssimo do tabernáculo de Moisés tinha 3 móveis
◦ CASTIÇAL - DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
◦ MESA DO PÃO DA PROPICIAÇÃO – COMUNHÃO E PARTIR DO PÃO
◦ ALTAR DE OURO DO INCENSO – ORAÇÃO
Esta foi a ministração diária - não apenas um evento. Essa cultura existia entre o átrio externo
e a glória do Lugar Santíssimo.
3.2 Ezequiel 8
MOSTRA O RESULTADO FINAL DA VIOLAÇÃO DOS QUATRO PILARES:
(Ezequiel 8:4-6) E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a visão que eu
tinha na planície. Ele me disse: “Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o
norte”. Levantei então os olhos para o norte, e ali, ao norte da porta do altar, estava
esta imagem do ciúme na entrada. Além disso, Ele me disse: “Filho do homem, você
vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel comete
aqui, para me fazer ir para longe do meu santuário? Agora volte, você verá maiores
abominações .

A partida da glória equivale à partida da pessoa de Deus. Deus disse que a prática do
sacerdócio o faria partir - isso se manifestou na partida da glória. A partida foi gradual.
(Ezequiel 8:3-4) Ele estendeu a forma de uma mão e me pegou por uma mecha de meu
cabelo; e o Espírito me elevou entre a terra e o céu, e me levou em visões de Deus a
Jerusalém, à porta do portão norte do átrio interno, onde estava a sede da imagem do
ciúme, que provoca ciúme. E eis que a glória do Deus de Israel estava lá, como a
visão que eu tive na planície.
(Ezequiel 9:3) Ora, a glória do Deus de Israel havia subido desde o querubim, onde
antes estava, até a entrada do templo. E Ele chamou o homem vestido de linho, que
tinha o tinteiro de escritor ao seu lado;
(Ezequiel 10:4) Então a glória do Senhor se levantou do querubim e se deteve sobre a
entrada do templo; e a casa encheu-se de nuvens, e o átrio encheu-se do resplendor
da glória do Senhor.
(Ezequiel 10:18) Então a glória do Senhor se retirou da entrada do templo e se pôs
sobre os querubins.
(Ezequiel 10:19) E os querubins levantaram suas asas e subiram da terra à minha
vista. Quando eles saíram, as rodas estavam ao lado deles; e eles pararam à porta do
portão oriental da casa do SENHOR, e a glória do Deus de Israel estava acima deles.
(Ezequiel 11:22-23)Então os querubins ergueram as asas, com as rodas ao lado
deles; e a glória do Deus de Israel estava bem acima deles. E a glória do Senhor se
alçou desde o meio da cidade e se pôs no monte que está ao oriente da cidade.
A glória vai do templo ao limiar da montanha.
A cultura de Deus foi violada:
1. Doutrina dos apóstolos - imagem do ciúme
2. Comunhão - 70 anciãos no escuro
3. Partir o pão - chorar por Tamuz
4. Oração - faces voltadas para o sol.
É neste contexto que Deus diz que não ouvirá suas orações.
3.3 Após cruzar o Jordão
• ESTE LIVRO DA LEI – JOSUÉ 1:8 - DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
• 12 PEDRAS - COMUNHÃO
• PASSAGEM (PÁSCOA) – PARTIR DO PÃO
• JOSUÉ FAZENDO REVERÊNCIA AO CAPITÃO DOA ANFITRIÕES
ORAÇÃO

–

TUDO ANTES DO DOMÍNIO.
3.4 O pergaminho que voava tinha uma área de 200 cúbitos
ÁREA DO LUGAR SANTÍSSIMO. DESIGNAÇÃO METAFÓRICA DOA 4 PILARES.

(Zacarias 5:2-3) E ele me disse: "O que você vê?" Então respondi: "Vejo um
pergaminho voador. Seu comprimento é de vinte côvados e sua largura de dez
côvados." Então ele me disse: "Esta é a maldição que se espalha sobre a face de toda
a terra: 'Todo ladrão será expulso', de acordo com este lado do livro; e 'Todo perjuro
será expulso', de acordo com para aquele lado. "
A CULTURA APOSTÓLICA TRAZ JULGAMENTO.
Nesta cultura, o ladrão e o perjuro são julgados.
Ananias e Safira são julgados - ladrões.
Elimas, o feiticeiro, e Simão, o feiticeiro, são julgados – perjuros.
A GLÓRIA TRAZ JULGAMENTO.
3.5 O número 300
TREZENTOS É O NUMERO DA VITÓRIA / PREVALECER
• INCÊNDIO DE SANSÃO
(Juízes 15:4-5) Então Sansão foi e pegou trezentas raposas; e ele pegou tochas, virou
as raposas cauda com cauda e colocou uma tocha entre cada par de caudas. Quando
ele ateou fogo às tochas, ele deixou as raposas entrarem nos grãos em pé dos filisteus,
e queimou tanto os grãos como os grãos em pé, bem como as vinhas e os olivais.
SANSÃO USOU TREZENTAS RAPOSAS PARA ANUNCIAR SUA VITÓRIA SOBRE
OS FILISTEUS - UMA VITÓRIA SOBRE A CARNE. ESSES 300 DESTRUÍRAM OS
GRÃOS E AS VINHAS DOS FILISTEUS. ESTA É UMA IMAGEM DA DOUTRINA
DOS APÓSTOLOS DESTRUINDO DOUTRINAS FALSAS.
• EXÉRCITO DE GIDEÃO
(Juízes 7:6-7) E o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de trezentos
homens; mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber água. Então o Senhor disse
a Gideão: “Com os trezentos homens que lamberam eu te salvarei, e entregarei os
midianitas na tua mão. Que vá todo o outro povo, cada um para o seu lugar.”
SIMBOLISMO DE COMUNHÃO VITORIOSA EM UMA COMPANHIA COM A
MESMA MENTALIDADE.
• ADORAÇÃO DE MARIA
(João 12: 3-8) Então Maria pegou meio quilo de óleo de nardo, muito caro, ungiu os
pés de Jesus e enxugou Seus pés com o cabelo dela. E a casa se encheu com a
fragrância do óleo. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que
o trairia, disse: "Por que este óleo aromático não foi vendido por trezentos denários e
dado aos pobres?" Isso ele disse, não que cuidasse dos pobres, mas porque era ladrão
e tinha o cofre; e ele costumava pegar o que era colocado nele. Mas Jesus disse:

"Deixe-a em paz; ela guardou isto para o dia do meu sepultamento. “Pelos pobres
tens sempre contigo, mas a mim nem sempre.”
A ADORAÇÃO DE MARIA FOI UM SACRIFÍCIO - UMA VITÓRIA SOBRE TODAS AS
NECESSIDADES HUMANAS E EGOÍSTICAS LEGÍTIMAS. SUA DOAÇÃO É UM
SÍMBOLO DO PARTIR DO PÃO. PARTIR DO PÃO É SOBRE DAR A JESUS.
• ENOQUE
(Gênesis 5:22-24) Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e
gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus; e já
não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado.
ENOQUE CAMINHOU COM DEUS POR 300 ANOS ANTES DE PREVALECER
SOBRE A MORTE. ANDAR COM DEUS É UM SÍMBOLO DE ORAÇÃO.
3.6 Os lugares de moradia de Deus
SALMOS 91
O LUGAR SECRETO É ELE. QUANDO MORAMOS NA SUA CULTURA,
MORAMOS NELE. ISTO NOS DÁ IMUNIDADE ESPIRITUAL.
Como faço para habitar Nele?
• PERMANECER EM SUA PALAVRA - doutrina dos apóstolos
(João 15:4-7) Permanece em mim e eu em ti. Como a vara não pode dar fruto por si
mesma, se não permanecer na vide, nem vós, se não permanecerdes em mim. “Eu sou
a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer. “Se alguém não ficar em mim, é lançado fora,
como um ramo, e seca-se; e ajunta-o, lança-o no fogo, e é queimado. “Se você
permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, você pedirá o que
deseja, e será feito por você.
3306 meno1) permanecer, habitar
a) em referência ao local:
1) peregrinar, permanecer
2) não partir
a) continuar a estar presente
b) ser mantido, mantido, continuamente
b) em referência ao tempo:
para continuar a ser, para não perecer, para durar, para durar; usado por pessoas, para
sobreviver, viver
c) em referência a um estado ou condição:
permanecer como um, não se tornar outro ou diferente
2) esperar por, esperar por um
3306 meno (men'-o);
um verbo primário; para ficar (em um determinado lugar, estado, relação ou expectativa):

- permanecer, continuar, habitar, suportar, estar presente, permanecer, permanecer,
permanecer (para), X o teu próprio.
(Deuteronômio 6:6) “E estas palavras que hoje te mando estarão no teu coração.
(Jó 23:12) Não me afastei do mandamento dos seus lábios; Tenho valorizado as
palavras de Sua boca mais do que meu alimento necessário.
(Salmos 119:11) Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti!
(Jeremias 15:16) Achei as tuas palavras, e eu as comi, e a tua palavra foi para mim o
gozo e alegria do meu coração; pois pelo Teu nome sou chamado, Senhor Deus dos
Exércitos.
(João 8:36-44) "Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres.
“Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês procuram me matar,
porque a minha palavra não tem lugar em vocês. "Eu falo o que tenho visto com meu
pai, e você faz o que você tem visto com seu pai." Responderam-lhe eles: Nosso pai é
Abraão. Jesus disse-lhes: “Se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão.
“Mas agora procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que eu ouvi de
Deus. Abraão não fez isso. “Você pratica as obras de seu pai”. Disseram-lhe então:
"Não nascemos da fornicação; temos um só Pai – Deus". Disse-lhes Jesus: Se Deus
fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí e vim de Deus; não vim de mim mesmo,
mas ele me enviou. “Por que você não entende a minha fala? Porque você não pode
ouvir a minha palavra. “Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis cumprir os desejos
de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se mantém na verdade, porque
nele não há verdade. Quando ele fala uma mentira , ele fala com seus próprios
recursos, pois ele é um mentiroso e o pai disso.
(Colossenses 3:16) Que a palavra de Cristo habite em vocês ricamente em toda a
sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos
espirituais, cantando com graça em seus corações ao Senhor.
(1 João 2:14) Pais, eu vos escrevi, porque conhecestes aquele que é desde o princípio.
Eu escrevi para vocês, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em
vocês, e vocês venceram o maligno.
(2 João 1:2) por causa da verdade que está em nós e estará conosco para sempre:
(2 João 1:9-10) Todo aquele que transgride e não segue a doutrina de Cristo não tem
Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo tem o Pai e o Filho. Se alguém
vier a ti e não apresentar esta doutrina, não o recebas em tua casa, nem o saúdo;
O RESULTADO FINAL DE PERMANECER NA PALAVRA:
(1 João 4:15) Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece
nele, e ele em Deus.
• MORAR JUNTO – comunhão

(Salmos 133:1-3) Eis que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em
unidade! É como o óleo precioso na cabeça, escorrendo pela barba, a barba de Arão,
escorrendo pela orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermom, que desce sobre
os montes de Sião; pois ali o Senhor ordenou a bênção - vida para sempre.
(Isaías 11:6-16) “O lobo também habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com
o cabrito, o bezerro e o leãozinho e o cevado juntos; e uma criança os conduzirá. A
vaca e o urso pastarão; seus filhos se deitarão juntos; e o leão comerá palha como o
boi. A criança que amamenta brinca junto à toca da cobra, e a criança desmamada
põe a mão na cova das víboras. Não farão dano nem destruição em todo o meu santo
monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem
o mar. “E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, que permanecerá como um
estandarte para o povo; porque os gentios o buscarão, e Seu lugar de descanso será
glorioso”. Acontecerá naquele dia que o Senhor porá a mão novamente pela segunda
vez para recuperar o remanescente de Seu povo que é deixado, da Assíria e Egito, de
Pathros e Cush, de Elam e Shinar, de Hamate e do ilhas do mar. Ele arvorará um
estandarte para as nações, e reunirá os desterrados de Israel, e reunirá os dispersos
de Judá desde os quatro cantos da terra. Também a inveja de Efraim passará, e os
adversários de Judá serão exterminados; Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não
perseguirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente; juntos eles
saquearão o povo do Oriente; porão as mãos sobre Edom e Moabe; e o povo de Amon
lhes obedecerá. O Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito; com Seu
poderoso vento, Ele sacudirá Seu punho sobre o Rio, e o golpeará nas sete correntes,
e fará os homens atravessarem os calçados secos. Haverá uma estrada para o resto
do seu povo que ficar da Assíria, como foi para Israel no dia em que ele subiu da
terra do Egito.
(Jeremias 32:38-40) 'Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus; 'então lhes darei
um coração e um caminho, para que me temam para sempre, para o bem deles e de
seus filhos depois deles. E farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazerlhes o bem; mas colocarei meu medo em seus corações para que não se afastem de
mim.
(Filipenses 2:2-3) Cumprir minha alegria tendo a mesma opinião, tendo o mesmo
amor, sendo unânime e unânime. Nada seja feito por ambição egoísta ou vaidade, mas
em humildade cada um considere os outros melhores do que a si mesmo.
(1 João 4:11-13) Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns
aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus habita em
nós, e Seu amor foi aperfeiçoado em nós. Nisto sabemos que permanecemos nele, e ele
em nós, porque Ele nos deu do seu Espírito.
(1João 4:16-21) E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é
amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O amor foi
aperfeiçoado entre nós nisto: para que tenhamos ousadia no dia do juízo; porque
como Ele é, nós também somos neste mundo. Não há medo no amor; mas o amor
perfeito expulsa o medo, porque o medo envolve tormento. Mas aquele que teme não
foi aperfeiçoado no amor. Nós O amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém
diz: "Eu amo a Deus", e odeia seu irmão, é mentiroso; pois quem não ama a seu

irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E temos este
mandamento dEle: que quem ama a Deus ame também a seu irmão.
• COMER A CARNE E BEBER O SANGUE - partir do pão.
(João 6:48-51) “Eu sou o pão da vida. “Vossos pais comeram o maná no deserto e
morreram. "Este é o pão que desce do céu, para que se dele comer não morra. “Eu
sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e
o pão que eu darei é a minha carne, a qual darei pela vida do mundo.”
(João 6:53-59) Disse-lhes então Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que, a
menos que comais a carne do Filho do Homem e bebais o seu sangue, não tendes
vida. “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o
ressuscitarei no último dia. “Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o
meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu
sangue permanece em mim e eu nele. “Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu
vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. “Este é o pão que
desceu do céu - não porque seus pais comeram o maná e morreram. Quem comer este
pão viverá para sempre”. Ele disse essas coisas na sinagoga enquanto ensinava em
Cafarnaum.
• CASA DE ORAÇÃO
(Mateus 21:13) E disse-lhes: “Está escrito: 'A minha casa será chamada casa de
oração', mas vós a tornastes um 'covil de ladrões'.”
(Isaías 56:7-8) Eu mesmo os trarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa
de oração. Suas ofertas queimadas e seus sacrifícios serão aceitos no Meu altar;
porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. "O Senhor
Deus, que reúne os rejeitados de Israel, diz: “Ainda assim, ajuntarei a ele outros,
além dos que estão reunidos a ele.”
3.7 Os quatro artesãos
(Zacarias 1:18-21) Então eu levantei meus olhos e olhei, e havia quatro chifres. E
perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isto? Então ele me respondeu: "Estes
são os chifres que espalharam Judá, Israel e Jerusalém." Então o Senhor me mostrou
quatro artesãos. E eu disse: "O que eles vêm fazer?" Então ele disse: "Estes são os
chifres que espalharam Judá, de modo que ninguém levantaria a cabeça; mas os
artífices estão vindo para aterrorizá-los, para lançar fora os chifres das nações que
ergueram seus chifres contra a terra de Judá para espalhar. "
3.8 Davi trazendo a arca
(2 Samuel 6:10-23) Assim, Davi não quis levar a arca do Senhor com ele para a
cidade de Davi; mas Davi o levou para a casa de Obede-Edom, o giteu. A arca do
Senhor permaneceu três meses na casa de Obede-Edom, o giteu. E o Senhor abençoou
Obede-Edom e toda a sua casa. Foi dito ao rei Davi: “O Senhor abençoou a casa de
Obede-Edom e tudo o que lhe pertence, por causa da arca de Deus”. Então Davi foi e
trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obede-Edom para a Cidade de Davi com

alegria. E sucedeu que, depois de terem dado seis passos os que carregavam a arca
do Senhor, ele sacrificou bois e ovelhas cevadas. Davi dançou com todas as suas
forças perante o Senhor; e Davi estava usando um éfode de linho. Davi e toda a casa
de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ora,
quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou por
uma janela e viu o rei Davi pulando e girando diante do Senhor; e ela o desprezou em
seu coração. Trouxeram, pois, a arca do Senhor, e a puseram no seu lugar, no meio
do tabernáculo que Davi para ela havia erguido. Então Davi ofereceu holocaustos e
ofertas pacíficas perante o Senhor. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e
ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E distribuiu a
todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto as mulheres como os homens, um pão,
um pedaço de carne e um bolo de passas. Então todas as pessoas partiram, todos para
sua casa. Davi voltou para abençoar sua casa. E Mical, a filha de Saul, saiu ao
encontro de Davi e disse: "Quão glorioso era o rei de Israel hoje, se revelando hoje
aos olhos das servas de seus servos, como um dos vilões descaradamente se
descobre!" Disse, pois, Davi a Mical: Foi perante o Senhor, que me escolheu em lugar
de teu pai e de toda a sua casa, para me nomear governador sobre o povo do Senhor,
sobre Israel. Portanto tocarei música perante o Senhor. "E serei ainda mais indigno
do que isto, e serei humilde aos meus próprios olhos. Mas, quanto às servas de quem
falaste, por elas serei tido em honra." Portanto, Mical, filha de Saul, não teve filhos
até o dia de sua morte.
UMA NOVA TEMPORADA.
TRANSIÇÃO DA CASA PARA A CIDADE.
OBEDE-EDOMS QUE NÃO QUEREM LIBERAR A ARCA.
BÊNÇÃO SIGNIFICA A NECESSIDADE DE TRANSIÇÃO.
CRISE SIGNIFICA NECESSIDADE DE TRANSIÇÃO.
A TRANSIÇÃO EXIGE ALGUMAS COISAS.
1. SACRIFÍCIOS
2. MATAR O NÚMERO 6 - AUTO-NEGAÇÃO
3. ALEGRIA - DANÇA.
4. ÉFODE DE LINHO - JUSTIÇA
5. MICAL NÃO PODE FAZER A TRANSIÇÃO.
LIVRO DE CRÔNICAS ESBOÇA O PROTOCOLO NA TRANSIÇÃO.
1. ESTA É A DOUTRINA DOS APÓSTOLOS - LEVITAS PARA CARREGAR A
ARCA. SE LIVRE DO “CARROÇÃO NOVO”. AS CABEÇAS DAS CASAS DOS PAIS
PARA CARREGAR A ARCA. SANTIFICAR-SE. CARREGUE A ARCA EM SEUS
OMBROS. TRAGA A ARCA COM ALEGRIA, SACRIFIQUE A CADA 6 PASSOS.
DAVI USOU O ÉFODE DE LINHO.
2. UM HOMEM NÃO VAI EFETUAR A TRANSIÇÃO. DAVI E TODA A CASA DE
ISRAEL TROUXERAM A ARCA. ISTO É COMUNHÃO.
Davi convocou todo o Israel em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que
lhe tinha preparado.

3. OFERTA QUEIMADA E OFERTA DE PAZ - ESTE É O PARTIR DO PÃO E A
ORAÇÃO.
(1 Crônicas 15:26) E sucedeu que, quando Deus ajudou os levitas que carregavam a
arca do pacto do Senhor, eles ofereceram sete touros e sete carneiros.
ATOS 2:42 PARA TRAZER A ARCA PARA A CIDADE.
(1 Crônicas 15:1-29) Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi,
ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi
disse: "Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os
escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço".
Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que
ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas: Dos
descendentes de Coate, Uriel, liderando outros 120; dos descendentes de Merari,
Asaías, liderando outros 220; dos descendentes de Gérson, Joel, liderando outros
130; dos descendentes de Elisafã, Semaías, liderando outros 200; dos descendentes de
Hebrom, Eliel, liderando outros 80; dos descendentes de Uziel, Aminadabe, liderando
outros 112. Então Davi convocou os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel,
Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadabe, e lhes disse: "Vocês são os chefes das
famílias levitas; vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a
arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de
vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus
causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder".
Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o
Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca
sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do
Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos
que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos
musicais: liras, harpas e címbalos sonoros. Assim, os levitas escolheram Hemã, filho
de Joel, e Asafe, um parente dele; e dentre os meraritas, seus parentes, escolheram
Etã, filho de Cuxaías; e com eles seus parentes que estavam no segundo escalão:
Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaséias, Matitias,
Elifeleu, Micnéias, Obede-Edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Hemã, Asafe e Etã
deviam tocar os címbalos de bronze; Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe,
Maaséias e Benaia deviam tocar as liras, acompanhando o soprano, e Matitias,
Elifeleu, Micnéias, Obede-Edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava,
marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos;
essa era sua responsabilidade, pois ele era capaz nisso. Berequias e Elcana seriam
porteiros. Eles deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael,
Amasai, Zacarias, Benaia e Eliézer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus.
Obede-Edom e Jeías também deviam ser porteiros, para vigiar a arca. Assim, com
grande festa, foram Davi, as autoridades de Israel e os líderes de batalhões de mil
buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obede-Edom. Como Deus havia
poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, sete novilhos e sete
carneiros foram sacrificados. E Davi vestia um manto de linho fino, assim como
também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos
músicos. E Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel
acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas
e címbalos, ao toque de liras e de harpas. Aconteceu que, entrando a arca da aliança

do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E, ao ver
o rei Davi dançando e comemorando, ela o desprezou em seu coração.
3.9 Eli e seus filhos
(1 Samuel 4:22) E ela disse: "A glória se retirou de Israel, porque a arca de Deus foi
capturada."
Arca era considerada a glória de Deus.
Entre o pátio externo e a glória ficava o Lugar Santo com suas 3 peças de mobília que
tipificavam a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir o pão e oração. A ministração no Santo
Lugar era uma atividade diária. Era a cultura dos padres. Assim, a cultura de Atos 2:42
precede a glória.
Quando essa cultura é violada, a glória vai embora.
Vemos isso claramente em 1 Samuel.
A ordem de Atos 2:42 é revertida e violada.
• A ORAÇÃO É VIOLADA QUANDO É CHAMADA DE EMBRIAGUEZ.
(1 Samuel 1:12-15) E aconteceu que, continuando ela orando perante o Senhor, Eli
cuidou de sua boca. Ora, Ana falou em seu coração; apenas seus lábios se moveram,
mas sua voz não foi ouvida. Portanto, Eli pensou que ela estava bêbada. Então Eli lhe
disse: “Até quando ficarás bêbada? Afasta de ti o vinho”. E Ana respondeu e disse:
"Não, meu senhor, eu sou uma mulher de espírito triste. Não bebi vinho nem bebida
intoxicante, mas derramei a minha alma perante o Senhor.
• VIOLAÇÃO DO PARTIR DO PÃO (OFERTAS)
(1 Samuel 2:12-17) Ora, os filhos de Eli estavam corrompidos; eles não conheciam o
Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem
oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um gancho para carne de três
pontas na mão enquanto a carne estava fervendo. Então ele o colocava na panela, ou
na chaleira, ou no caldeirão, ou na panela; e o sacerdote tomaria para si tudo o que o
gancho de carne trouxesse. Assim fizeram em Siló a todos os israelitas que lá iam.
Além disso, antes de queimarem a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao
homem que oferecia o sacrifício: "Dá carne para assar ao sacerdote, porque ele não
lhe tirará carne cozida, mas crua". E se o homem lhe dissesse: “Devem realmente
queimar a gordura primeiro; então, você pode pegar o quanto seu coração desejar”,
ele então responderia: “Não, mas você deve dar agora; Vou pegá-lo à força. "
Portanto, o pecado dos jovens foi muito grande perante o Senhor, porque os homens
aborreceram a oferta do Senhor.
• VIOLAÇÃO DA COMUNHÃO
O sacerdócio se associava às prostitutas
(1 Samuel 2:22) Ora, Eli era muito velho; e ele ouviu tudo o que seus filhos faziam a
todo o Israel, e como se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do
tabernáculo da reunião.

• VIOLAÇÃO DA DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
(1 Samuel 4:2-5) Então os filisteus se puseram em ordem de batalha contra Israel. E
quando eles entraram na batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram
cerca de quatro mil homens do exército no campo. E quando o povo entrou no
acampamento, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje
diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, que quando vier
entre pode nos salvar das mãos de nossos inimigos. " Então o povo enviou a Siló para
trazer dali a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins.
E os dois filhos de Eli, Hophni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus.
E quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todo o Israel gritou
tão alto que a terra estremeceu.
O protocolo para lidar com a Arca foi violado.
Quando essa cultura é violada, a glória vai embora.
3.10 Elias no Monte Carmelo
• CONFRONTAÇÃO CRÍTICA - QUEM É DEUS - DOUTRINA
• 12 PEDRAS PARA O ALTAR - COMUNHÃO
• OFERTA QUEIMADA – PARTIR DO PÃO
• ORAÇÃO
3.11 A visita da rainha de Sabá
(1 Reis 10:1-9) Ora, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão quanto
ao nome do Senhor, veio prová-lo com difíceis perguntas. Ela veio a Jerusalém com
um grande séquito, com camelos que levavam especiarias, muito ouro e pedras
preciosas; e quando ela veio a Salomão, ela falou com ele sobre tudo o que estava em
seu coração. Salomão respondeu a todas as perguntas dela; não havia nada tão difícil
para o rei que ele não pudesse explicar a ela. E quando a rainha de Sabá viu toda a
sabedoria de Salomão, a casa que ele havia edificado, a comida na sua mesa, o
assento dos seus servos, o serviço dos seus garçons e suas vestes, os seus copeiros, e
sua entrada pela qual ele subia à casa do Senhor, não havia mais espírito nela. Então
ela disse ao rei: “Foi uma fama verdadeira, que ouvi na minha própria terra, sobre as
tuas palavras e a tua sabedoria. “No entanto, não acreditei nas palavras até que vim
e vi com meus próprios olhos; e na verdade a metade não me foi contada. A tua
sabedoria e prosperidade excedem a fama de que ouvi. “Felizes são os teus homens e
felizes são estes teus servos, que estão continuamente diante de ti e ouvem a tua
sabedoria! "Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te no
trono de Israel! Porque o Senhor amou Israel para sempre, por isso te constituiu rei,
para fazeres juízo e justiça."
1. Respondendo a perguntas difíceis - DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
2. o assento de seus servos - COMUNHÃO
3. comida na mesa e copeiros – PARTIR DO PÃO

4. Ascensão de Salomão - ORAÇÃO
, não havia mais espírito nela. Então ela disse ao rei: “Foi uma fama verdadeira, que
ouvi na minha própria terra, sobre as tuas palavras e a tua sabedoria. “No entanto,
não acreditei nas palavras até que vim e vi com meus próprios olhos; e na verdade a
metade não me foi contada. A tua sabedoria e prosperidade excedem a fama de que
ouvi. "Felizes os seus homens e felizes estes seus servos, que estão continuamente
diante de você e ouvem a sua sabedoria! "Bendito seja o Senhor teu Deus, que se
agradou de ti, colocando-te no trono de Israel! Porque o Senhor amou Israel para
sempre, por isso te constituiu rei, para fazeres juízo e justiça."
3.12 Quando Uzias morreu, Isaías viu a Glória
(Isaías 6:1-3) No ano em que o rei Uzias morreu, vi o Senhor sentado em um trono,
alto e erguido, e a cauda de Seu manto enchia o templo. Acima dela estavam os
serafins; cada um tinha seis asas: com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e
com duas voava. E um clamou ao outro e disse: "Santo, santo, santo é o Senhor dos
exércitos; toda a terra está cheia da sua glória!"
UZIAS REPRESENTA A VIOLAÇÃO DOS 4 PILARES
• VIOLA A DOUTRINA DOS APÓSTOLOS AO OFERECER INCENSO.
• A LEPROSA O CORTA DA COMPANHIA, OFERECENDO SACRIFÍCIOS E
ORAÇÃO.
QUANDO ELE MORRE, A GLÓRIA SE TORNA VISÍVEL.
3.13 Salomão – A Glória caiu antes da oração
• DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
(2 Crônicas 4:19) Assim fez Salomão todo o mobiliário para a casa de Deus: o altar
de ouro e as mesas em que estavam os pães da proposição; os candelabros com suas
lâmpadas de ouro puro, para queimar da maneira prescrita em frente ao santuário
interno, com as flores e as lâmpadas e os cortadores de pavio de ouro, do mais puro
ouro; os podadores, as bacias, as conchas e os incensários de ouro puro. Quanto à
entrada do santuário, suas portas internas para o Lugar Santíssimo e as portas do
salão principal do templo eram de ouro.
(2 Crônicas 5:1) Assim se acabou toda a obra que Salomão fizera para a casa do
Senhor; e Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi havia consagrado: a prata, o
ouro e todos os móveis. E ele os colocou nos tesouros da casa de Deus.
OS MOBILIÁRIOS
DOUTRINA.

DOS

CAPÍTULOS

ANTERIORES

SÃO
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• COMUNHÃO
(2 Crônicas 5:2-5) Salomão reuniu os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos,
os chefes das casas paternas dos filhos de Israel, em Jerusalém, para que trouxessem
da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança do Senhor. Por isso todos os homens

de Israel se reuniram com o rei na festa, que era no sétimo mês. Assim vieram todos
os anciãos de Israel, e os levitas levaram a arca. Então trouxeram para cima a arca, o
tabernáculo da revelação e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Os
sacerdotes e os levitas os educaram.
• PARTIR DO PÃO – SACRIFÍCIOS
(2 Crônicas 5:6) Também o rei Salomão, e toda a congregação de Israel que estava
reunida com ele diante da arca, estavam sacrificando ovelhas e bois que não podiam
ser contados ou contados por multidão.
(2 Crônicas 5:11-14) E aconteceu que quando os sacerdotes saíram do Lugar
Santíssimo (porque todos os sacerdotes que estavam presentes haviam se santificado,
sem se preocupar com suas divisões), e os levitas que eram os cantores, todos os de
Asafe e Hemã e Jedutum, com seus filhos e irmãos, estavam na extremidade leste do
altar, vestidos de linho branco, tendo címbalos, instrumentos de cordas e harpas, e
com eles cento e vinte sacerdotes soando com trombetas - na verdade acontecia que,
quando os trompetistas e cantores eram um só, para fazerem um som para ser ouvido
em louvor e agradecimento ao Senhor, e quando eles levantavam a sua voz com as
trombetas e címbalos e instrumentos musicais, e louvavam o Senhor, dizendo:
"Porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre", que a casa, a casa
do Senhor, se encheu de uma nuvem, para que os sacerdotes não pudessem continuar
a ministrar por causa da nuvem; para a glória do Senhor encheu a casa de Deus.
• ORAÇÃO
(2 Crônicas 6:41) Levanta-te, pois, agora, SENHOR Deus, ao teu lugar de descanso,
tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, SENHOR Deus, se vistam da
salvação, e os teus santos se regozijem na bondade. "Ó SENHOR Deus, não desvies a
face do Teu Ungido; lembra-te da misericórdia do Teu servo Davi."
(2 Crônicas 7:1) Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o
holocausto e os sacrifícios; e a glória do Senhor encheu o templo.
APÓS A ORAÇÃO, A GLÓRIA DO FOGO AGORA ENCHE O TEMPLO.
3.14 Josias e os pilares
(2 Reis 22:8-11) Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o
livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Safã, o
escrivão, foi ter com o rei, informando ao rei, dizendo: Os teus servos ajuntaram o
dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que fazem a obra, que
supervisionam a casa de o Senhor." Safã, o escrivão, mostrou então ao rei, dizendo: O
sacerdote Hilquias deu-me um livro. E Safã o leu perante o rei. Aconteceu que,
quando o rei ouviu as palavras do Livro da Lei, rasgou as suas vestes.
(2 Reis 23:1-3) O rei os mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. O
rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e com ele todos os
habitantes de Jerusalém: os sacerdotes e os profetas e todo o povo, tanto os pequenos
como os grandes. E ele leu ao ouvirem todas as palavras do Livro da Aliança, que se

haviam achado na casa do Senhor. Então o rei se pôs junto a uma coluna e fez um
pacto perante o Senhor, de seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos e os seus
testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e toda a sua alma, para
cumprir as palavras deste pacto que era escrito neste livro. E todo o povo se
posicionou a favor da aliança.
(2 Reis 23:21) Então o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: “Celebrai a Páscoa ao
Senhor vosso Deus, como está escrito neste Livro da Aliança.”
(2 Reis 23:24-25) Além disso, Josias afastou os que consultavam médiuns e espíritas,
deuses e ídolos domésticos, todas as abominações que se viam na terra de Judá e em
Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que foram escritas no livro que Hilquias o
sacerdote encontrado na casa do Senhor. Ora, antes dele não houve rei como ele, que
se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas
as suas forças, conforme toda a lei de Moisés; nem depois dele surgiu alguém como
ele.
3.15 Ezequias
(2 Crônicas 29:3) No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as
portas da casa do Senhor e as reparou.
(2 Reis 18:3-9) Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto
fizera Davi, seu pai. Ele removeu os lugares altos e quebrou as colunas sagradas,
cortou a imagem de madeira e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés
havia feito; porque até aqueles dias os filhos de Israel queimaram incenso nele, e
chamaram-lhe Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele
não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele.
Pois ele se apegou ao Senhor; não se desviou de segui-lo, mas guardou os seus
mandamentos, que o Senhor ordenara a Moisés. O Senhor era com ele; ele prosperou
onde quer que fosse. E ele se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Ele
subjugou os filisteus, até Gaza e seu território, de torre de vigia a cidade fortificada.
E aconteceu que no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho
de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a sitiou.
3.16 Quatro pilares em Mizpá
(1 Samuel 7:1-10) Então vieram os homens de Quiriate-Jearim, tomaram a arca do
Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadabe, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu
filho, para manter a arca do Senhor. Sucedeu que a arca permaneceu muito tempo em
Quiriate-Jearim; estava lá há vinte anos. E toda a casa de Israel lamentou após o
Senhor. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se voltares para o
SENHOR de todo o vosso coração, tirai os deuses estrangeiros e os astoretes do meio
de vós, e preparai os vossos corações para o SENHOR, e só a ele servi ; e ele o
livrará das mãos dos filisteus. " Os filhos de Israel, pois, rejeitaram os baalins e os
astoretes, e serviram somente ao Senhor. Então disse Samuel: Reuni todo o Israel em
Mizpá, e orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Mizpá, tiraram água e a
derramaram perante o Senhor. E jejuaram naquele dia, e disseram ali: "Pecamos
contra o Senhor." E Samuel julgou os filhos de Israel em Mizpá. Quando os filisteus
souberam que os filhos de Israel se haviam reunido em Mizpá, os chefes dos filisteus

subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isso, temeram os filisteus.
Os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar por nós ao Senhor nosso
Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de
leite e o ofereceu em holocausto inteiro ao Senhor. Então Samuel clamou ao Senhor
por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os
filisteus se aproximaram para lutar contra Israel. Mas o Senhor trovejou com grande
trovão sobre os filisteus naquele dia, e os confundiu de tal maneira que foram
vencidos diante de Israel.
3.17 Vale dos ossos secos
3.18 Quatro pilares no jardim do Éden (Quatro nascentes de rio)
3.19 A Busca de Eliseu por Elias através de quatro estações
3.20 Rute
NOVO TESTAMENTO
1. OS QUATRO PÁSCOAS DE JESUS - JOÃO 2,5,6,19
Deus está no meio desta cultura:
2. OS DOIS NA ESTRADA PARA EMAÚS
• DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
(Lucas 24: 26-27) "Não deveria o Cristo ter padecido essas coisas e entrar na sua
glória?" E começando por Moisés e todos os Profetas, Ele expôs a eles em todas as
Escrituras as coisas concernentes a Si mesmo.
• COMUNHÃO
(Lucas 24:29) Mas eles o constrangeram, dizendo: "Fica conosco, porque já é tarde, e
já declinou o dia." E Ele entrou para ficar com eles.
• PARTIR DO PÃO
(Lucas 24:30) Então aconteceu que, quando Ele se sentou à mesa com eles, Ele pegou
o pão, abençoou e partiu, e deu a eles.
• ORAÇÃO
(Lucas 24:51-53) Agora aconteceu que, enquanto Ele os abençoava, Ele se separou
deles e foi elevado ao céu. E eles O adoraram, e voltaram para Jerusalém com grande
alegria, e estavam continuamente no templo louvando e abençoando a Deus. Amém.
3. AS QUATRO FACES DA LIDERANÇA

(Ezequiel 1:10) Quanto à semelhança de seus rostos, cada um tinha o rosto de um
homem, cada um dos quatro tinha o rosto de um leão do lado direito, cada um dos
quatro tinha o rosto de um boi do lado esquerdo, e cada um dos quatro tinham cara
de águia.
(Apocalipse 4:6-11) Diante do trono havia um mar de vidro, como cristal. E no meio
do trono, e ao redor do trono, estavam quatro criaturas vivas cheias de olhos na
frente e atrás. O primeiro ser vivente era como um leão, o segundo ser vivente como
um bezerro, o terceiro ser vivente tinha um rosto de homem e o quarto ser como uma
águia voadora. As quatro criaturas vivas, cada uma com seis asas, estavam cheias de
olhos ao redor e por dentro. E não descansam de dia ou de noite, dizendo: "Santo,
Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir!" Sempre que as
criaturas vivas dão glória, honra e graças Àquele que está assentado no trono, que
vive para todo o sempre, os vinte e quatro anciãos prostram-se diante daquele que
está assentado no trono e adoram Aquele que vive para todo o sempre, e lançam suas
coroas diante do trono, dizendo: “Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e
poder; porque tu criaste todas as coisas, e pela tua vontade elas existem e foram
criadas.”
LEÃO - SEM DOUTRINA VOCÊ PERDERÁ SEU RUGIDO
BOI – MENTALIDADE DE SERVIÇO NA COMUNHÃO
HOMEM – MENTALIDADE DE PARTIR DO PÃO
ÁGUIA - SUBINDO NOS CÉUS NA ORAÇÃO.
As quatro criaturas vivas estavam no meio do trono e ao redor do trono.
CRIATURAS - REFERÊNCIA ÀS CRIAÇÕES - devemos criar esta cultura
Esta cultura o levará ao meio do trono - DOMÍNIO.
As criaturas também estavam ao redor do trono - esta cultura posicionará Deus no
centro.
RESULTADOS DESTA CULTURA
SANTIDADE
As quatro criaturas vivas, cada uma com seis asas, estavam cheias de olhos ao redor
e por dentro. E não descansam de dia ou de noite, dizendo: "Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir!"
Essas criaturas não descansam dia ou noite.
Este não é um evento, mas uma cultura.
RECONHECIMENTO DA SUPREMACIA DO SENHOR NA VERDADEIRA
ADORAÇÃO. OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS REPRESENTAM A IGREJA.
Sempre que as criaturas vivas dão glória, honra e graças Àquele que está assentado
no trono, que vive para todo o sempre, os vinte e quatro anciãos prostram-se diante
daquele que está assentado no trono e adoram Aquele que vive para todo o sempre, e
lançam suas coroas diante do trono, dizendo: “Tu és digno, ó Senhor, de receber
glória e honra e poder; porque tu criaste todas as coisas, e pela tua vontade elas
existem e foram criadas.”

4. JUSTIÇA, PAZ E ALEGRIA NO ESPÍRITO SANTO
4 Como esta cultura está relacionada com a Glória
ESTA CULTURA MANIFESTA A GLÓRIA. QUANDO A CULTURA É VIOLADA, A
GLÓRIA PARTE.
(1 Samuel 4:22) E ela disse: "A glória se retirou de Israel, porque a arca de Deus foi
capturada."
A. Arca era considerada a glória de Deus.
Entre o pátio externo e a glória ficava o Lugar Santo com suas 3 peças de mobília que
tipificavam a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir o pão e oração. A ministração no Santo
Lugar era uma atividade diária. Era a cultura dos padres. Assim, a cultura de Atos 2:42
precede a glória.
Quando essa cultura é violada, a glória vai embora.
Vemos isso claramente em 1 Samuel.
A ordem de Atos 2:42 é revertida e violada.
• A ORAÇÃO É VIOLADA QUANDO É CHAMADA DE EMBRIAGUEZ.
(1 Samuel 1:12-15) E aconteceu que, continuando ela orando perante o Senhor, Eli
cuidou de sua boca. Ora, Ana falou em seu coração; apenas seus lábios se moveram,
mas sua voz não foi ouvida. Portanto, Eli pensou que ela estava bêbada. Então Eli lhe
disse: “Até quando ficarás bêbada? Afasta de ti o vinho”. E Ana respondeu e disse:
"Não, meu senhor, eu sou uma mulher de espírito triste. Não bebi vinho nem bebida
intoxicante, mas derramei a minha alma perante o Senhor.
• VIOLAÇÃO DO PARTIR DO PÃO (OFERTAS)
(1 Samuel 2:12-17) Ora, os filhos de Eli estavam corrompidos; eles não conheciam o
Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem
oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um gancho para carne de três
pontas na mão enquanto a carne estava fervendo. Então ele o colocava na panela, ou
na chaleira, ou no caldeirão, ou na panela; e o sacerdote tomaria para si tudo o que o
gancho de carne trouxesse. Assim fizeram em Siló a todos os israelitas que lá iam.
Além disso, antes de queimarem a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao
homem que oferecia o sacrifício: "Dá carne para assar ao sacerdote, porque ele não
lhe tirará carne cozida, mas crua". E se o homem lhe dissesse: “Devem realmente
queimar a gordura primeiro; então, você pode pegar o quanto seu coração desejar”,
ele então responderia: “Não, mas você deve dar agora; Vou pegá-lo à força. "
Portanto, o pecado dos jovens foi muito grande perante o Senhor, porque os homens
aborreceram a oferta do Senhor.
• VIOLAÇÃO DA COMUNHÃO
O sacerdócio se associava às prostitutas

(1 Samuel 2:22) Ora, Eli era muito velho; e ele ouviu tudo o que seus filhos faziam a
todo o Israel, e como se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do
tabernáculo da reunião.
• VIOLAÇÃO DA DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
(1 Samuel 4:2-5) Então os filisteus se puseram em ordem de batalha contra Israel. E
quando eles entraram na batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram
cerca de quatro mil homens do exército no campo. E quando o povo entrou no
acampamento, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje
diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, que quando vier
entre pode nos salvar das mãos de nossos inimigos. " Então o povo enviou a Siló para
trazer dali a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins.
E os dois filhos de Eli, Hophni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus.
E quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todo o Israel gritou
tão alto que a terra estremeceu.
O protocolo para lidar com a Arca foi violado.
Quando essa cultura é violada, a glória vai embora.
B. Ezequiel 8
(Ezequiel 8:4-6) E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a visão que eu
tinha na planície. Ele me disse: “Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o
norte”. Levantei então os olhos para o norte, e ali, ao norte da porta do altar, estava
esta imagem do ciúme na entrada. Além disso, Ele me disse: “Filho do homem, você
vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel comete
aqui, para me fazer ir para longe do meu santuário? Agora volte, você verá maiores
abominações .
A partida da glória equivale à partida da pessoa de Deus. Deus disse que a prática do
sacerdócio o faria partir - isso se manifestou na partida da glória. A partida foi gradual.
(Ezequiel 8:3-4) Ele estendeu a forma de uma mão e me pegou por uma mecha de meu
cabelo; e o Espírito me elevou entre a terra e o céu, e me levou em visões de Deus a
Jerusalém, à porta do portão norte do átrio interno, onde estava a sede da imagem do
ciúme, que provoca ciúme. E eis que a glória do Deus de Israel estava lá, como a
visão que eu tive na planície.
(Ezequiel 9:3) Ora, a glória do Deus de Israel havia subido desde o querubim, onde
antes estava, até a entrada do templo. E Ele chamou o homem vestido de linho, que
tinha o tinteiro de escritor ao seu lado;
(Ezequiel 10:4) Então a glória do Senhor se levantou do querubim e se deteve sobre a
entrada do templo; e a casa encheu-se de nuvens, e o átrio encheu-se do resplendor
da glória do Senhor.
(Ezequiel 10:18) Então a glória do Senhor se retirou da entrada do templo e se pôs
sobre os querubins.

(Ezequiel 10:19) E os querubins levantaram suas asas e subiram da terra à minha
vista. Quando eles saíram, as rodas estavam ao lado deles; e eles pararam à porta do
portão oriental da casa do SENHOR, e a glória do Deus de Israel estava acima deles.
(Ezequiel 11:22-23)Então os querubins ergueram as asas, com as rodas ao lado
deles; e a glória do Deus de Israel estava bem acima deles. E a glória do Senhor se
alçou desde o meio da cidade e se pôs no monte que está ao oriente da cidade.
A glória vai do templo ao limiar da montanha.
A cultura de Deus foi violada:
1. Doutrina dos apóstolos - imagem do ciúme
2. Comunhão - 70 anciãos no escuro
3. Partir o pão - chorar por Tamuz
4. Oração - faces voltadas para o sol.
É neste contexto que Deus diz que não ouvirá suas orações.
QUANDO ESTA CULTURA É IMPLEMENTADA, A GLÓRIA SE MANIFESTA.
3.10 Elias no Monte Carmelo
• CONFRONTAÇÃO CRÍTICA - QUEM É DEUS - DOUTRINA
• 12 PEDRAS PARA O ALTAR - COMUNHÃO
• OFERTA QUEIMADA – PARTIR DO PÃO
• ORAÇÃO
Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor
Deus, e que voltaste o seu coração a ti."
O FOGO CAIU.
2. Davi ao trazer a arca para estabelecer Sião. Veja acima.
3. Salomão na dedicação do templo.
Veja acima.
5 Como esta cultura é implementada praticamente?
CONSTRUA CADA PILAR PARA AQUELES QUE ESTÃO SALVOS.
6 Comentários sobre os seguintes links
http://www.youtube.com/watch?v=3VeeR4dbHR0
http://www.youtube.com/watch?v=9oOjw6v6tMw
http://www.youtube.com/watch?v=FsPxAg5sliE
http://www.youtube.com/watch?v=CjAmZjqmkEQ

