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(Êxodo  30:22-25)  Em  seguida  o  Senhor  disse  a  Moisés:  "Junte  as  seguintes
especiarias:  seis  quilos  de  mirra  líquida,  a  metade  disso,  ou  seja,  três  quilos  de
canela, três quilos de cana aromática, seis quilos de cássia, com base no peso padrão
do santuário, e um galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as
unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as
unções.

(Êxodo 30:30-33) "Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como
sacerdotes.  Diga  aos  israelitas:  Este  será  o  meu  óleo  sagrado  para  as  unções,
geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam
nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem
considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote,
será eliminado do meio do seu povo".

1 Os componentes do Óleo de Unção

Veja Êxodo 30: 23-25

1 MIRRA
2 CANELA
3 CÁLAMO (CANA AROMÁTICA)
4 CÁSSIA
5 AZEITE

1.1 Mirra

Uma resina de goma amarga de uma árvore arbustiva nativa da Arábia e da África Oriental.
Possui as seguintes propriedades: 

a. Antisséptico (mata germes)
b. Estimulante (tônico)
c. Conservante (usado no embalsamamento)
d. Analgésico (alívio da dor)
e. Adstringente (contrai os tecidos do corpo, diminuindo assim o sangramento)
f. Perfume
[Dicionário Webster]

Jesus recusou a mirra porque isso o impediria de derramar Seu sangue pelos nossos pecados.

1.2 Canela

Casca interna de uma árvore. Nativo da África tropical.
Usos: 

a. especiaria
b. Carminativo - usado para aliviar a flatulência.
[Dicionário Webster]
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1.3 Cálamo (Cana aromática)

Raiz aromática usada no óleo de unção por seu aroma. 
[Dicionário Webster]

1.4 Cássia

Uma leguminosa tropical. Os folhetos dessas plantas constituem um remédio chamado Senna
- usado como purgante.
[Dicionário Webster]

1.5 Azeite

Produto de óleo por trituração de azeitonas em lagar de azeite. Um símbolo de vida e alimento
espiritual - usado para cozinhar, tratar feridas, consagração de sacerdotes.
Todos os vasos do tabernáculo tinham que ser ungidos antes do uso. Os vasos simbolizam os
cristãos nascidos de novo. A unção simboliza o Espírito Santo.
Os componentes do óleo da unção simbolizam alguns dos propósitos da unção.

2 Regras que regem o uso

    • Era para ser usado exclusivamente para o Senhor. Sua fabricação para qualquer outra
finalidade foi proibida.

(João 16:14) Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido
a vocês.

    • Foi proibido usá-lo com estranhos.

(1 Coríntios 2:14) Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque  para  ele  são  loucura;  nem  pode  ele  conhecê-las,  porque  se  discernem
espiritualmente.

3 Propriedades dos componentes e seu significado típico

3.1 Mirra

Uma resina de goma amarga de uma árvore arbustiva nativa da Arábia e da África Oriental.
Possui as seguintes propriedades:

a. Antisséptico (mata germes)
b. Estimulante (tônico)
c. Conservante (usado no embalsamamento)
d. Analgésico (alívio da dor)
e. Adstringente (contrai os tecidos do corpo, diminuindo assim o sangramento)
f. Perfume

(Cânticos 5:5) Levantei-me para abrir-lhe a porta; minhas mãos destilavam mirra,
meus dedos vertiam mirra, na maçaneta da tranca.
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ALGUMAS  DESSAS  CARACTERÍSTICAS  SÃO  VISTAS  NA  VIDA  DE  UM
CRISTÃO CHEIO DO ESPÍRITO.

a) A mirra era usada como antiSséptico. Isso simboliza o poder de superação da unção.
(1 João 4:4) Vós sois de Deus,  filhinhos,  e já  os tendes  vencido:  porque maior é
aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 

(Isaías 59:19) Assim eles temerão o nome do Senhor desde o oeste, e a sua glória
desde o nascer do sol. Quando o inimigo vier como um dilúvio, o Espírito do Senhor
levantará uma bandeira contra ele. 

b)  Capacidade  de  passar  por  provações  e  tribulações.  (Analgésico  e  preservação
características da unção) Reavivamento em um tempo de peso. (Estimulante)

(Romanos  8:26-27)  Da  mesma  forma  o  Espírito  também  ajuda  as  nossas
enfermidades; porque não sabemos o que devemos orar como convém; mas o próprio
Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os
corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a
vontade de Deus.

JESUS RECUSOU O MIRRA PORQUE ELE TEVE O ESPÍRITO SEM MEDIDA.

(Marcos  15:23)  E deram-lhe  a beber  vinho misturado com mirra;  mas ele  não o
recebeu. 

O Espírito o ajudou em Sua dor. Simbolicamente, a mirra o teria impedido de derramar Seu
sangue por causa de suas propriedades adstringentes.

3.2 Cássia

Uma leguminosa tropical. Os folhetos dessas plantas constituem um remédio chamado Senna
- usado como purgante.

O significado disso é visto na obra de convencimento e purificação do Espírito Santo.

(João 16:8) E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do
juízo:

(Gálatas 5:16) Digo então: Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da
carne. 

3.3 Canela

Casca  interna  de  uma  árvore,  nativa  da  África  tropical.  É  utilizado  como  condimento  e
carminativo (alivia a flatulência).

Assim como o tempero realça o sabor da comida, a unção melhora a vida do criatão por meio
dos dons e frutos do Espírito.

6



3.4 Cálamo (Cana aromática)

Raiz aromática usada no óleo de unção por seu aroma.
É a raiz que dá o fruto.
Paulo elogia a Igreja em Filipo por seu fruto de amor manifestado em sua doação.

(Filipenses 4:17) Não porque deseje um presente, mas desejo frutos que abundem em
sua conta. 

(Filipenses 4:18) Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente
suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são
uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus.

Dar é um aroma suave e é uma das características da unção.
Este componente aromático é visto na vida de doação de Cristo - até mesmo em Sua própria
vida.

(Lucas 4:18-19) O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele  me ungiu para
pregar  o  evangelho  aos  pobres;  ele  me  enviou  para  curar  os  quebrantados  de
coração, para pregar a libertação aos cativos, e recuperar a vista aos cegos, para pôr
em liberdade os feridos, Para pregar o ano aceitável do Senhor. 

Ele é a raiz da terra seca.

(Isaías 53:2) Pois ele crescerá diante dele como uma planta tenra, e como uma raiz de
uma terra seca: ele não tem forma nem formosura; e quando o vermos, não há beleza
que o desejemos.

Ele é a raiz e o fruto.

(Apocalipse 22:16) Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas
igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. 

3.5 Azeite

Azeite obtido por moagem de azeitonas em lagar de azeite. Um símbolo de vida e alimento
espiritual - usado para cozinhar, tratar feridas e consagrar sacerdotes. A unção fortalece o
espírito do homem.

(Efésios 3:16) Que ele conceda a você, de acordo com as riquezas de sua glória, ser
fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior;

A  UNÇÃO  É  UMA  REFERÊNCIA  SIMBÓLICA  PARA  SER  CHEIO  DO  ESPÍRITO
SANTO. ISTO SIGNIFICA LITERALMENTE SER MANCHADO OU ESFREGADO COM
ÓLEO.

4 Três níveis da unção correspondentes às três fases da vida de um cristão

EXISTEM 3 NÍVEIS DE UNÇÃO QUE CORRESPONDEM A 3 FASES NA VIDA DE
UM CRISTÃO.
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4.1 Novo nascimento

(Romanos 8:9) Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito
de Deus habita em vós. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. 

A ausência do Espírito em uma pessoa representa um estado não salvo.

4.2 Batismo no Espírito Santo

(Atos 1:8) Mas recebereis poder,  depois que o Espírito Santo descer sobre vós; e
sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e
até os confins da terra.

(Atos 19:3-6) E disse-lhes: Em que então fostes batizados? E eles disseram: Até o
batismo de João. Então Paulo disse: João, na verdade, batizou com o batismo do
arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que havia de vir depois dele, isto
é, em Cristo Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus.
E quando Paulo impôs as mãos sobre eles,  o Espírito  Santo desceu sobre eles;  e
falavam em línguas e profetizavam. 

4.3 Estar cheio do Espírito Santo

(Efésios 5:18-20) E não vos embriagueis com vinho, em que há excesso; mas seja
cheio  do  Espírito;  Falando  a  si  mesmos  em salmos,  hinos  e  cânticos  espirituais,
cantando e entoando melodias em seu coração ao Senhor; Dando sempre graças por
todas as coisas a Deus e ao Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo;

(Lucas 4:18-19) O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele  me ungiu para
pregar  o  evangelho  aos  pobres;  ele  me  enviou  para  curar  os  quebrantados  de
coração, para pregar a libertação aos cativos, e recuperar a vista aos cegos, para pôr
em liberdade os feridos, Para pregar o ano aceitável do Senhor.

5 Três festas correspondentes

ESTES CORRESPONDEM TIPICAMENTE COM AS 3 FESTAS DE ISRAEL: 

    1. PÁSCOA
    2. PENTECOSTES
    3. TABERNÁCULOS

6 Três fases na unção de Davi

TAMBÉM VEMOS ESTAS TRÊS FASES NA UNÇÃO DE DAVI
DAVID FOI ANUNCIADO 3 VEZES:

6.1 Em Belém

(1 Samuel 16:13) Então Samuel tomou o chifre de azeite, e ungiu-o no meio de seus
irmãos; e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então
Samuel se levantou e foi para Ramá. 
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BENEFÍCIOS: Entrada no reino.

6.2 Em Hebrom

(2 Samuel 2:4) Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da
tribo de Judá. Informado de que os habitantes  de Jabes-Gileade tinham sepultado
Saul,

BENEFÍCIOS: Uma amostra das bênçãos do reino.

6.3 Em Hebrom novamente

(2 Samuel 5:3)  Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi
em Hebrom,  e  ele  fez  um acordo com eles  em Hebrom perante  o  Senhor,  e  eles
ungiram Davi rei de Israel.

BENEFÍCIOS: Acesso a uma medida maior das bênçãos do reino. Nesse nível, Davi teve
prosperidade, descanso, paz e vitória.

(2 Samuel 5:10) E Davi foi e cresceu muito, e o Senhor Deus dos Exércitos era com
ele. 

(2 Samuel 7:1) E aconteceu que, quando o rei se assentou em sua casa, e o Senhor lhe
deu descanso de todos os seus inimigos; 

(2 Samuel 8:15) Davi reinou sobre todo o Israel; e Davi executou julgamento e justiça
a todo o seu povo.

7 O Propósito da Unção

DEFINIÇÃO

Para derramar óleo sobre. Para manchar ou esfregar com óleo (Dicionário Webster).

É uma referência simbólica a ser coberto ou preenchido com o ESPÍRITO SANTO.

Mnemônico “ANOINTING”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua inglesa.

OS PROPÓSITOS DA UNÇÃO SÃO LISTADOS ABAIXO:

A – ADORNA O CRISTÃO
N – NUTRE O ESPÍRITO DO HOMEM
O – SUPERA
I – TRANSMITE PODER
N – ALIMENTA
T – BÊNÇÃOS TEMPORAIS
I – IDENTIFICA O CRISTÃO EM CRISTO
N – NARCOSE
G – GLORIFICA JESUS
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Amplificação

7.1 A – Adorna o Cristão

A parábola da moeda perdida (Lucas 15) ilustra o princípio do adorno da unção. A moeda era
uma das dez moedas usadas como uma faixa na cabeça pela mulher para indicar que ela era
casada. Além de realçar sua beleza, a lembrou que seu marido havia investido 10 dias de
salário para comprar a faixa para a cabeça (Nota: Cada moeda equivalia ao salário de um dia.
Jesus  enviou o Espírito  Santo 10 dias  após  a  ascensão).  A perda de 1 moeda afetou sua
aparência.

Perder a unção afeta seriamente a aparência espiritual de uma pessoa.

A SEGUIR SÃO AS MANIFESTAÇÕES DE ADORAÇÃO DA UNÇÃO:

7.1.1 Quebrantamento

O aroma do óleo da unção adornava o SACERDOTE. Todos os componentes do óleo de
unção  foram  extraídos  por  processos  de  trituração.  O  esmagamento  fala  de
QUEBRANTAMENTO. Para  que a  fragrância  se  manifestasse,  era  preciso esmagar.  Este
aspecto da unção é manifestado quando um cristão é um "vaso quebrado" para o Senhor. A
estratégia usada por Gideão ilustra o princípio do quebrantamento. Gideão usava vasos de
barro  com  lâmpadas  dentro.  Por  ordem  de  Gideão,  os  vasos  foram  quebrados
simultaneamente e a lâmpada dentro dele brilhou junto para cegar o inimigo (Juízes 7:20).

A Bíblia diz que temos esse tesouro em vasos de barro.

(2 Coríntios 4:7) Mas temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do
poder seja de Deus e não de nós.

Este é o Espírito Santo dentro de nós. Ele é demonstrado quando "quebramos nossos vasos"
com humildade.

O salmista Davi disse: "Sou como um vaso quebrado" (Salmo 31:12).

7.1.2 O Fruto do Espírito

(Gálatas  5:22-23)  Mas  o  fruto  do  Espírito  é  amor,  alegria,  paz,  longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.

7.1.3 Os Dons do Espírito

(Atos 6:8) E Estêvão, cheio de fé e poder, fez grandes maravilhas e sinais entre o
povo.

Veja também 1 Coríntios 12:8-10

10



7.1.4 Vida de adoração aumentada

(Efésios 5:18-19) E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissipação; mas sede
cheios do Espírito, falando uns com os outros em salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e entoando melodias em seu coração ao Senhor,

(Filipenses 3:3) Pois nós somos a circuncisão, que adoramos a Deus no Espírito, nos
regozijamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne,

(1 Coríntios 14:15) Qual é o resultado então? Rezarei com o espírito e também orarei
com o entendimento. Cantarei com o espírito e também cantarei com o entendimento.

(João  4:23-24)  "Mas  está  chegando  a  hora,  e  agora  é,  em  que  os  verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade; pois o Pai os está procurando para
adorá-Lo.  Deus  é  Espírito,  e  aqueles  que  O adoram devem adorar  em espírito  e
verdade."

7.1.5 Vida de Oração aumentada

(Judas  20)  Mas  vocês,  amados,  construindo-se  na  sua  santíssima  fé,  orando  no
Espírito Santo,

7.2 N – Nutre o Espírito do homem

(Efésios 3:16) que Ele concederá a você, de acordo com as riquezas de Sua glória, ser
fortalecido com poder por meio de Seu Espírito no homem interior,

(Romanos 8:26-27) Da mesma forma, o Espírito também ajuda em nossas fraquezas.
Pois não sabemos o que devemos orar como devemos, mas o próprio Espírito faz
intercessão por nós com gemidos que não podem ser  proferidos.  Ora,  aquele  que
sonda os corações sabe o que é a mente do Espírito, porque Ele intercede pelos santos
segundo a vontade de Deus.

A mirra era usada como estimulante e simbolizava as qualidades "revigorantes" da unção.

O  azeite  de  oliva  era  um  componente  importante  do  óleo  da  unção.  Era  usado  para
praticamente todos os fins culinários e é um símbolo de nutrição espiritual. A unção fortalece
o espírito do homem.

7.3 O – Supera

A unção quebra as amarras.

(Isaías 10:27) Acontecerá naquele dia que o fardo dele será tirado de seus ombros, e
o jugo do seu pescoço, e o jugo será destruído por causa do óleo da unção.

7.3.1 Supera a carne

(Romanos 8:13)Pois se você viver de acordo com a carne, você morrerá; mas se pelo
Espírito você matar as obras do corpo, você viverá.
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(Gálatas  5:16)  Eu  digo  então:  Ande  no  Espírito,  e  você  não  deve  cumprir  a
concupiscência da carne.

A unção inspira santidade.

7.3.2 Supera satanás

(1 João 4:4) Vós sois de Deus, filhinhos, e os vencestes, porque aquele que está em
vós é maior do que aquele que está no mundo.

(Isaías 59:19) Assim eles temerão o nome do Senhor desde o oeste, e Sua glória desde
o  nascer  do  sol;  quando  o  inimigo  vier  como  um  dilúvio,  o  Espírito  do  Senhor
levantará um estandarte contra ele.

7.3.3 Supera o mundo

Santificando o cristão.

(2 Tessalonicenses 2:13) Mas devemos dar graças a Deus sempre por vocês, irmãos
amados do Senhor, porque Deus desde o início os escolheu para a salvação por meio
da santificação pelo Espírito e da fé na verdade.

(1 Pedro 1:2) eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito,
para a obediência  e  aspersão do sangue de Jesus  Cristo:  graça e  paz  vos  sejam
multiplicadas.

A mirra era usada como antisséptico (substância que mata os germes). Isso simboliza o poder
de superação da unção.

7.4 I – Transmite poder

7.4.1 Poder para testemunhar

(Atos 1:8) "Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e sereis
minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da
terra."

(Atos 4:31) 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.

7.4.2 Poder para fazer o bem

(Lucas 4:18-19) “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para
pregar  o  evangelho  aos  pobres.  Ele  me  enviou  para  curar  os  quebrantados  de
coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para
assentar em liberdade aqueles que são oprimidos, para pregar o ano aceitável  do
Senhor. "
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(Atos 10:38) “como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
que andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era
com Ele”.

(Hebreus 13:16) Mas não se esqueça de fazer o bem e compartilhar, pois com tais
sacrifícios Deus se agrada.

Perder a unção resulta em impotência: 

Por exemplo: 

1. Sansão (Juízes 16: 20-21).
2. A cabeça do machado perdida simboliza a perda da unção (2Rs.16: 1-7).
3. Saul - impotente contra Golias (1Sam.17)

7.5 N – Alimenta

(1 João 2:20) Mas você tem a unção do Santo, e você sabe todas as coisas.

(1 João 2: 27) Mas a unção que dele recebestes permanece em ti, e não precisas de
que alguém te ensine; mas como a mesma unção te ensina a respeito de todas as
coisas,  e  é  verdade,  e  não  é  uma  mentira,  e  assim  como  ela  te  ensinou,  você
permanecerá Nele.

João 14:26
“Mas o Ajudador,  o Espírito Santo,  a quem o Pai enviará em meu nome, ele  vos
ensinará todas as coisas e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse”.

7.6 T – Bençãos temporais

(Números 18:8) E o Senhor disse a Arão: Eis que também te dei o encargo de minhas
ofertas alçadas de todas as coisas sagradas dos filhos de Israel; a ti as dei por causa
da unção, e a teus filhos por uma ordenança para sempre.

O último versículo fala das muitas bênçãos que foram conferidas a Aarão e seus filhos por
causa da unção.

Jesus disse em Mateus 6:33: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas
essas coisas vos serão acrescentadas." Romanos 14:17 afirma, "porque o reino de Deus não é
comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo."

Parte integrante do Reino de Deus é o Espírito Santo. Portanto, buscar o Reino é o mesmo que
buscar  o Espírito  Santo (unção).  Visto que bênçãos materiais  são prometidas  àqueles  que
buscam o Reino, o mesmo se aplica àqueles que buscam e operam na unção.

7.7 I – Identifica o cristão em cristo

O crente é selado com o Espírito Santo da promessa.
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(Efésios 1:13) Nele você também confiou, depois de ouvir a palavra da verdade, o
evangelho da sua salvação; no qual também, tendo crido, foste selado com o Espírito
Santo da promessa.

Os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia.

Cristão = como o "ungido" / aquele que segue os ensinamentos de Cristo / seguidor de Cristo.

(Atos 4:13) Agora, quando eles viram a ousadia de Pedro e João, e perceberam que
eles eram homens incultos e destreinados, eles se maravilharam. E eles perceberam
que haviam estado com Jesus.

(Êxodo 30:33) 'Quem quer que misture algo como isto, ou quem coloque qualquer
coisa em um estranho, será cortado de seu povo.'

O óleo da unção não podia ser aplicado em um estranho. A unção é apenas para os cristãos e
separa o cristão do mundo para Deus.

7.8 N – Narcose

Dá alívio da dor em tempos de provações e tribulações e força para suportar as dificuldades
como um bom soldado.

A mirra era usada como analgésico e simboliza esse aspecto da unção. Também foi usado
como conservante. Isso é visto no poder sustentador do Espírito Santo.

7.9 G – Glorifica Jesus

(João 16:14) “Ele Me glorificará, pois Ele tomará do que é Meu e o declarará a
você”.

Satanás era conhecido como o 'querubim ungido' (Ezequiel 28:14). Ele foi abatido quando
usou a unção para se glorificar (Is 14: 13).

8 Princípios para acessar a unção – para ser preenchido pelo Espírito

Acessando a Unção

Mnemônico “CHRISMA”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua inglesa.

Figura: Desviando as águas do trono para o mar morto - Ezequiel 47.

C – CATOLICIDADE
H – FOME E SEDE
R – RELACIONAMENTO
I – DILIGÊNCIA
S – SUBMISSÃO
M – MUDANÇA DE MENTALIDADE
A –  SOLICITADO
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Amplificação

8.1 C – Catolicidade

(Salmos 133:1-3) Eis  que quão bom e quão agradável é  que os irmãos vivam em
união! 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.

(Atos 2:1-2) Agora, quando o Dia de Pentecostes havia chegado completamente, eles
estavam todos em um acordo em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de
um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. 

Superar a contenda - isso é se esforçar para manter a unidade do Espírito.

Revise as causas da contenda e superação da contenda.

8.2 H – Fome e sede

(João 7:37-39) No último dia,  o grande dia da festa,  Jesus se levantou e clamou,
dizendo: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba. "Quem crê em mim, como diz a
Escritura, rios de água viva correrão do seu coração." Mas isso Ele falou a respeito
do Espírito, a quem os que nele cressem receberiam; pois o Espírito Santo ainda não
foi dado, porque Jesus ainda não foi glorificado.

SEDE
 
1372 dipsao-
Desejando ansiosamente.
Sentindo dolorosamente a falta de.

(Lucas  6:21)  Bem-aventurados  vocês  que  têm  fome  agora,  pois  serão  saciados.
Abençoado é você que chora agora, porque você deve rir.

Este anseio implica um desejo sincero

(Salmos 63:1) O Deus, Tu és o meu Deus; cedo te procurarei; minha alma tem sede de
ti; minha carne te deseja muito em uma terra seca e sedenta onde não há água.

(Salmos  84:2-3)  Minha  alma  anseia,  sim,  desfalece  nos  átrios  do  Senhor;  meu
coração e minha carne clamam pelo Deus vivo.  Até o pardal encontrou casa, e a
andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhotes - os teus altares, Senhor dos
exércitos, Rei meu e Deus meu. 

(Salmos 143:6-7) Estendo as minhas mãos para ti; como a terra árida, tenho sede de
ti. Pausa Apressa-te em responder-me, Senhor! O meu espírito se abate. Não escondas
de mim o teu rosto, ou serei como os que descem à cova.
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(Salmos 42:1-3) Como o cervo suspira pelos riachos, assim suspira minha alma por
Ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei aparecer diante
de Deus?
3Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite,  enquanto continuamente me
dizem: "Onde está o teu Deus?"

(Isaías 26:8-9) Sim, no caminho dos teus juízos, Senhor, temos esperado por ti;  o
desejo da nossa alma é pelo Teu nome e pela lembrança de Ti. Com a minha alma te
desejei de noite, sim, com o meu espírito dentro de mim te buscarei cedo; pois quando
os teus julgamentos estiverem na terra, os habitantes do mundo aprenderão a justiça. 

Qual é a evidência do desejo?

8.2.1 Sonhos

(Eclesiastes 5:3) Pois um sonho vem com muita atividade, e a voz de um tolo é conhecida por
suas muitas palavras.

8.2.2 Discurso excessivo

(Mateus 12:34) "Raça de víboras! Como você pode, sendo mau, falar coisas boas? Pois da
abundância do coração fala a boca.

8.2.3 Supressão de apetite

(Jó 23:12) Não me afastei do mandamento de Seus lábios; Tenho valorizado as palavras de
Sua boca mais do que meu alimento necessário. 

8.2.4 Insônia

(Cânticos 5:2) Eu durmo, mas meu coração está acordado; é a voz do meu amado! Ele bate,
dizendo:  "Abra para mim,  minha irmã,  meu amor,  minha pomba,  minha perfeita;  porque
minha cabeça está coberta de orvalho, meus cabelos com as gotas da noite."

8.2.5 Pensamentos recorrentes

(Salmos 119:97) Oh, como amo a tua lei! É minha meditação o dia todo.

(Salmos 119:99) Tenho mais compreensão do que todos os meus professores, pois os teus
testemunhos são a minha meditação. 

(Salmos 63:6-7) Quando me lembro de Ti na minha cama, medito em Ti nas vigílias noturnas.
Porque tu tens sido a minha ajuda, portanto, à sombra das tuas asas me regozijarei.

8.2.6 Busca sincera

(Cânticos 1:4)  Leve-me com você! Vamos depressa! Leve-me o rei para os seus aposentos!
Estamos alegres e felizes por sua causa; celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com
toda a razão você é amado!
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(Cânticos 3:1-4) A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas
não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei por suas ruas e praças;
buscarei  aquele  a  quem  o  meu  coração  ama.  Eu  o  procurei,  mas  não  o  encontrei.  As
sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. "Vocês viram aquele a
quem o  meu coração ama? ",  perguntei.  Mal  havia  passado por  elas,  quando encontrei
aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir até que o trouxe para a
casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu.

(Salmos  77:1-3)  Clamo  a  Deus  por  socorro;  clamo  a  Deus  que  me  escute.
Quando estou angustiado, busco o Senhor; de noite estendo as mãos sem cessar; a minha
alma está inconsolável!  Lembro-me de ti,  ó Deus,  e suspiro; começo a meditar,  e o meu
espírito desfalece. Pausa

8.3 R – Relacionamento

• ELIAS E ELISEU (LONGO RELACIONAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA)
• IGREJA  TESSALÔNICA  E  PAULO  (RELACIONAMENTO  CURTO  COM
MAIOR TRANSFERÊNCIA)

O resultado final parece ser a forma de recepção. Para algumas pessoas, a familiaridade afeta
sua recepção. Alguém do exterior pode dizer o mesmo, e isso é recebido com maior zelo. Nos
locais sucessivos em que Elias estava levando Eliseu, ele estava lidando com sua recepção.

(Atos 17:1-6) Agora, depois de terem passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a
Tessalônica,  onde  havia  uma  sinagoga  dos  judeus.  Então  Paulo,  como  era  seu
costume, foi até eles, e por três sábados arrazoou com eles com base nas Escrituras,
explicando  e  demonstrando  que  o  Cristo  teve  que  sofrer  e  ressuscitar  dentre  os
mortos, e dizendo: "Este Jesus que eu vos prego é o Cristo." E alguns deles foram
persuadidos;  e  uma  grande  multidão  de  gregos  devotos,  e  não  poucas  mulheres
importantes, juntou-se a Paulo e Silas. Mas os judeus que não foram persuadidos,
ficando  com  inveja,  tiraram  alguns  dos  homens  maus  da  praça  do  mercado  e,
reunindo uma multidão, colocaram toda a cidade em alvoroço e atacaram a casa de
Jasão,  e  procuraram  trazê-los  para  o  povo.  Mas  como  não  os  encontraram,
arrastaram Jasão e alguns irmãos até os governantes da cidade, clamando: "Esses
que viraram o mundo de cabeça para baixo vieram aqui também. 

(1 Tessalonicenses 1:2-10) 2 Damos graças a Deus sempre por todos vocês, fazendo
menção de vocês em nossas orações, lembrando-se sem cessar de sua obra de fé,
labor de amor e paciência de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo aos olhos de
nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, a sua eleição por Deus. Porque o nosso
evangelho não veio a vocês somente em palavras, mas também em poder e no Espírito
Santo e com muita segurança, pois vocês sabem que tipo de homens éramos entre
vocês por causa de vocês. E vocês se tornaram seguidores nossos e do Senhor, tendo
recebido a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, para que você
se torne um exemplo para todos os que crêem na Macedônia e na Acaia. Porque de
vós tem ressoado a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também
em todos os lugares. Sua fé em Deus acabou, de modo que não precisamos dizer nada.
Pois eles próprios declaram a respeito de nós que tipo de entrada tivemos para vocês,
e  como  vocês  se  converteram  a  Deus  dos  ídolos  para  servir  ao  Deus  vivo  e
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verdadeiro, e esperar pelo Seu Filho do céu, a quem Ele ressuscitou dos mortos, a
saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 

8.4 I – Diligência

A UNÇÃO É PARA FUNÇÃO

(Ageu 1:4)  “É hora de vocês mesmos habitarem em suas casas apaineladas e este
templo ficar em ruínas?”

(Ageu 1:10-11) “Portanto os céus acima de ti retêm o orvalho, e a terra retém o seu
fruto. “Pois pedi seca na terra e nos montes, nos grãos, no vinho novo e no azeite, em
tudo o que a terra produz, nos homens e no gado, e em todo o trabalho das vossas
mãos.” 

SEM ORVALHO, VINHO OU ÓLEO (SÍMBOLOS DO ESPÍRITO SANTO) ELES
NÃO TRABALHARAM PARA DEUS. 

As finanças de Ciro destinavam-se à construção do templo - em vez disso, eles construíram
suas próprias casas.

(Marcos 16:20) E eles saíram e pregaram em todos os lugares, o Senhor trabalhando
com eles e confirmando a palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. Amém.

Enquanto os discípulos trabalhavam, o Senhor trabalhava com eles.

O Espírito Santo é nosso ajudador - ele ajuda o que você começou.

(Provérbios  24:30-34)  Passei  junto  ao  campo  do  preguiçoso,  e  junto  à  vinha  do
homem  sem  entendimento;  E  lá  estava,  todo  coberto  de  espinhos;  sua  superfície
estava  coberta  de  urtigas;  sua  parede  de  pedra  foi  derrubada.  Quando  eu  vi,
considerei bem; Eu olhei e recebi instruções: Um pouco para dormir, um pouco para
cochilar,  um pouco para cruzar as mãos para descansar; Então sua pobreza virá
como um vagabundo, e sua necessidade como um homem armado. 

8.5 S – Submissão

(Êxodo 40:33-36) E levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o
biombo da porta do átrio. Então, Moisés terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu o
tabernáculo da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não
pôde entrar  no tabernáculo  da revelação,  porque a nuvem pousou sobre ela,  e  a
glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sempre que a nuvem era tirada de cima do
tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas viagens. 

A OBEDIÊNCIA A DEUS TRAZ A GLÓRIA / UNÇÃO

Quando a igreja é construída de acordo com seu plano por meio dos artesãos que Deus enviou
- a glória encherá a casa - o rio fluirá para dentro da casa.
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(Ezequiel 37:10) Então eu profetizei como Ele me ordenou, e o fôlego entrou neles, e
eles viveram e se puseram de pé, um exército muito grande.

8.6 M – Mudança de mentalidade

(Provérbios 1:23) Volte-se na minha repreensão; certamente derramarei meu espírito
sobre você; Eu farei minhas palavras conhecidas para você. 

(Atos 9:9-19) E ficou três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ora, havia um certo
discípulo em Damasco chamado Ananias; e para ele o Senhor disse em uma visão:
"Ananias." E ele disse: “Aqui estou, Senhor”. Então o Senhor lhe disse: Levanta-te e
vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por um chamado Saulo de
Tarso, porque eis que ele está orando. “E em uma visão ele viu um homem chamado
Ananias  entrar  e  colocar  sua  mão  sobre  ele,  para  que  ele  pudesse  ver”.  Então
Ananias respondeu: "Senhor, muitos tenho ouvido sobre este homem, quanto mal ele
tem feito aos teus santos em Jerusalém. "E aqui ele tem autoridade dos principais
sacerdotes para amarrar todos os que invocam o teu nome." Mas o Senhor disse-lhe:
Vai, porque ele é um vaso meu escolhido para levar o meu nome perante os gentios,
reis e filhos de Israel. "Pois eu lhe mostrarei quantas coisas tem de sofrer por amor
do meu nome." E Ananias retirou-se e entrou em casa; e impondo as mãos sobre ele,
disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você na estrada quando você
veio,  enviou-me para que você  recupere  a  visão e  seja  cheio  do  Espírito  Santo."
Imediatamente  caiu  de  seus  olhos  algo  como  escamas,  e  ele  recuperou  a  visão
imediatamente; e ele se levantou e foi batizado. Então, quando ele recebeu o alimento,
ele se fortaleceu. Então Saulo passou alguns dias com os discípulos em Damasco.

8.7 A – Solicitado

(Lucas 11:11-13) “Se um filho pedir pão a algum pai entre vocês, ele lhe dará uma
pedra? Ou se ele pedir um peixe, ele lhe dará uma serpente em vez de um peixe? "Ou
se ele pedir um ovo, vai lhe oferecer um escorpião? “Se tu, pois, sendo mau, sabes dar
boas dádivas aos teus filhos, quanto mais o teu Pai celestial dará o Espírito Santo
àqueles que Lhe pedirem!

A maioria das pessoas pede coisas em vez da unção.

9 As características a unção de Davi

(Salmos  89:19-29)  Então  falaste  em  visão  ao  teu  santo,  e  disseste:  «Ajudei  um
poderoso; exaltei um escolhido do povo. Eu achei o meu servo Davi; com o meu óleo
sagrado eu o ungi, Com quem a minha mão será estabelecida; também o meu braço o
fortalecerá. O inimigo não o enganará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu
derrotarei seus inimigos diante de sua face e perseguirei aqueles que o odeiam. “Mas
a minha fidelidade e a minha misericórdia estarão com ele, e em meu nome o seu
chifre será exaltado. Também porei a sua mão sobre o mar, e a sua destra sobre os
rios. Ele clamará a mim: 'Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação.'
Também o farei meu primogênito, o mais alto dos reis da terra. Minha misericórdia
guardarei  para  ele  para sempre,  e  meu pacto  permanecerá  firme com ele.  A  sua
semente também farei durar para sempre, e o seu trono como os dias do céu.

Deus está restaurando o Tabernáculo de Davi (Amós 9:11, Atos 15)
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A  unção  de  Davi  tem  certas  características  que  são  necessárias  para  nós  hoje.  Esta  é
obviamente uma dimensão da unção de Cristo.

DAVI IMAGEM DE  JESUS. ELE TAMBÉM É A IMAGEM DA IGREJA.

CARACTERÍSTICAS DA UNÇÃO DE DAVI.

9.1 O escolhido

(Salmos 89:19) Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: "Cobri de forças
um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo.

Davi foi escolhido. A igreja é escolhida - ecclesia - chamada e escolhida antes da fundação da
terra.

A igreja é o Davi de Deus na terra hoje.

É o homem perfeito de Deus.

9.2 O óleo é Santo

(Salmos 89:19-20) Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis  disseste: "Cobri de
forças um guerreiro, exaltei  um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu
servo Davi; ungi o com o meu óleo sagrado.

O Espírito é santo. A unção transmite santidade.

(Êxodo  30:25)  “E  destes  farás  um  óleo  sagrado  para  as  unções,  um  unguento
composto de acordo com a arte do perfumista. Será um óleo sagrado para as unções. 

Veja mnemônico “RIGHTEOUS”

    • O ÓLEO ESCORRE

Davi foi ungido 3 vezes.
Os ungidos de ontem podem ser os “desungidos” de hoje.
Ontem você matou Golias.
Hoje você está com Bate-Seba.
Ontem você foi extraordinário.
Hoje você é um mero homem.

(1 Coríntios 3:3) pois você ainda é carnal. Pois onde há inveja, contendas e divisões
entre vocês, vocês não são carnais e se comportam como meros homens? 

    • O ÓLEO NÃO É PARA CARNE DO HOMEM

NÃO É PARA PESSOAS COMUNS.

(Êxodo 30:32) Não se derramará sobre a carne do homem; nem farás qualquer outro
igual, de acordo com sua composição. É sagrado e será sagrado para você.
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9.3 Opera com as mãos de Deus

(Salmos 89:21) A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte.

• A mão é um símbolo de função/chamado. Esta igreja não opera com as mãos
atrofiadas.
Ela tem a mão de Deus. O mundo enfraquece minhas mãos.

(Neemias 6:9) Porque todos eles estavam tentando nos amedrontar, dizendo: "Suas
mãos ficarão enfraquecidas na obra, e isso não será feito." Agora, portanto, ó Deus,
fortaleça minhas mãos.

• A mão é um símbolo de proteção.
A mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel.

9.4 Força de transferência

Muitas oportunidades de queda. Cercado por pubs, bordéis, cassinos.
Provavelmente você vai cair.

A unção o puxará para cima.

Veja mnemônico “DISCOURAGE”

(Provérbios 24:16) Porque um justo pode cair sete vezes e se levantar novamente, mas
os ímpios cairão na calamidade. 

Moisés tinha Aarão e Ur.
Paulo não tinha ninguém - o Senhor estava com ele.
Essa unção faz com que você supere os recursos humanos.
Se você está enfraquecido por provações e tribulações - você precisa da unção.
Davi disse que sou fraco, mas ungido.
Fraca “PAROUSIA” - PRECISA DA UNÇÃO DE DAVI.
O ESPÍRITO SANTO AJUDARÁ SUAS INFIRMIDADES.
VOCÊ NÃO VAI SER FORTE O TEMPO TODO.
Hipoglicemia - precisa de um soro de dextrose.
Desidratação - precisa de solução salina normal
Anemia - precisa de uma transfusão de sangue
Hipotireoidismo - precisa de tiroxina
Luto e cansaço - precisa do óleo da alegria - a alegria do Senhor é a sua força.
Agora trabalhe mais para ganhar a vida - a unção o fortalecerá.
Agora trabalhe mais arduamente para criar os filhos - a unção o fortalecerá.

9.5 Supera o inimigos

(Salmos 89:22) Nenhum inimigo o sujeitará a tributos; nenhum injusto o oprimirá.

Embora você possa ser um pária, um forasteiro em menor número, você não será enganado.
Davi se saiu bem com a sombra - Moabe, Filisteu, etc., você se sairá melhor com a substância.
Os inimigos comem trabalho,  negócios,  na igreja  tentam enganá-lo em vão. Davi  tinha a
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capacidade  de  se  comportar  com  muita  sabedoria.  Os  espíritos  religiosos  tentam  ganhar
credibilidade  por  meio  da  excelência  -  mas  não  podem  enganar  você.  Temos  inimigos
imprevisíveis.

PAULO  DISSE  QUE  UMA  GRANDE  PORTA  FOI  ABERTA,  MAS  HAVIAM
MUITOS ADVERSÁRIOS.

(1 Coríntios 16:9) Pois uma porta grande e eficaz se abriu para mim e há muitos
adversários.

Dízimo de minha renda - nenhum devorador em meu negócio.
Faça as coisas difíceis como Abraão. O homem rico não poderia fazer a coisa difícil.

9.6 Neutraliza a opressão

(Salmos 89:22b) ...nenhum injusto o oprimirá.

Várias calamidades ao mesmo tempo.
Convocação, multas.
Polícia procurando por você.
O jornal quer entrevistá-lo.
Esgoto bloqueado, cano de água estourado.
“Tokoloshe” em sua casa.
Vazamento no telhado, mulher resmungando.
O diretor quer ver você.
Chefe deu a você um segundo aviso.
Passou por um radar enquanto dava uma carona à esposa de um amigo.
Apenas recebendo chamadas.

Oprimido por IDOLATRIA, FERIDAS NÃO CURADAS.
JESUS VEIO PARA DAR VIDA ABUNDANTE.

9.7 Inimigos derrotados na sua frente

(Salmos  89:23)  Esmagarei  diante  dele  os  seus  adversários  e  destruirei  os  seus
inimigos.

(Salmos  91:8)  Somente  com seus  olhos  você  deve  olhar  e  ver  a  recompensa  dos
ímpios. 

Por exemplo:

Elimáss o feiticeiro - Paul
Ananias e Safira - Pedro
Jezabel - Jeú
Corá – Moisés

DEUS QUER MOSTRAR AOS OUTROS QUEM VOCÊ É.
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9.8 Atormenta aqueles que te odeiam

(Salmos 89:23b) ...e destruirei os seus inimigos.

Deus vai oprimir aqueles que te odeiam.
É melhor você amar o povo de Deus.

9.9 Apegado à fidelidade e misericórdia de Deus

(Salmos 89:24) Mas a minha fidelidade e a minha misericórdia estarão com ele, e em
meu nome seu chifre será exaltado.

(2 Samuel 22:7-21) Na minha angústia invoquei o Senhor, e clamei ao meu Deus; Ele
ouviu minha voz em Seu templo e meu grito entrou em Seus ouvidos. “Então a terra
estremeceu e estremeceu; os alicerces do céu estremeceram e foram abalados, porque
Ele  estava irado.  Fumaça subiu de  Suas narinas,  e  fogo devorador de  Sua boca;
carvões  foram acesos  por  ele.  Ele  curvou  os  céus  também,  e  desceu  com  trevas
debaixo de seus pés. Ele montou em um querubim e voou; e Ele foi visto nas asas do
vento. Fez coberturas de trevas ao seu redor, águas escuras e nuvens espessas dos
céus. Do resplendor diante Dele, brasas de fogo foram acesas. “O Senhor trovejou do
céu, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Ele disparou flechas e os espalhou; relâmpagos,
e Ele os venceu.  Então os canais do mar foram vistos,  os fundamentos do mundo
foram descobertos, pela repreensão do Senhor, e pelo sopro do sopro de suas narinas.
“Enviou  do  alto,  tomou-me,  tirou-me  das  muitas  águas.  Livrou-me  do  meu  forte
inimigo, daqueles que me odiavam; pois eles eram fortes demais para mim. Eles me
enfrentaram no dia  da  minha calamidade,  mas  o  Senhor  era  o  meu amparo.  Ele
também me conduziu a um lugar amplo; ele me livrou porque se agradou de mim. “O
SENHOR me recompensou segundo a minha justiça;  segundo a pureza de minhas
mãos, ele me recompensou. 

9.10 Domínio

(Salmos 89:24b) ...e em meu nome seu chifre será exaltado.

O poder e a autoridade são seus.
Seu chifre estará acima do dele.  Você terá a vantagem. Você governará no meio de seus
inimigos.
Ele o tirará de Adulão e o posicionará em Sião.

(Gênesis 1:26-28) Então Deus disse: “Façamos o homem à Nossa imagem, conforme
a Nossa semelhança; que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves
do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrasta na
terra. " Então Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem
e mulher os criou.  Então Deus os abençoou, e  Deus lhes disse: "Sede fecundos e
multiplicai-vos; enchei a terra e subjugai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as
aves do céu e sobre todos os seres viventes que se movem sobre a terra. . "

(Atos 2:33-36) “Portanto, sendo exaltado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a
promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. “Pois
Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo diz: 'O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te
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à minha direita,  Até que eu transforme Seus inimigos em seu escabelo. "Portanto,
saiba  com  segurança  toda  a  casa  de  Israel  que  Deus  fez  a  este  Jesus,  a  quem
crucificaste, Senhor e Cristo." 

(Atos 2:34-36) “Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo diz: 'O Senhor disse ao
meu Senhor: Senta-te à minha direita, Até que eu transforme Seus inimigos em seu
escabelo. "Portanto, saiba com segurança toda a casa de Israel que Deus fez a este
Jesus, a quem crucificaste, Senhor e Cristo."

(Hebreus 10:12-14) Mas este Homem, depois de haver oferecido um sacrifício pelos
pecados para sempre, sentou-se à destra de Deus, a partir daquele tempo, esperando
até  que  Seus  inimigos  se  tornem  Seu  escabelo.  Pois  com  uma  só  oferta  Ele
aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. 

(Efésios  1:18-23)  os  olhos  do  seu entendimento  sendo iluminados;  para  que  você
saiba qual é a esperança de Seu chamado, quais são as riquezas da glória de Sua
herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para nós, que cremos,
de acordo com a operação do seu grande poder que Ele operou em Cristo quando o
ressuscitou dos mortos e o colocou à sua direita nos lugares celestiais, muito acima
de todo principado e poder e poder e  domínio,  e todo nome que é nomeado, não
apenas nesta era, mas também na que está por vir. E Ele pôs todas as coisas debaixo
de Seus pés, e O deu para ser o cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o Seu
corpo, a plenitude d'Aquele que preenche tudo em todos. 

9.11 Representação precisa

(Salmos 89:25) A sua mão dominará até o mar, e a sua mão direita,  até os rios.

MÃO ESQUERDA SOBRE O MAR - NAÇÕES.
DIREITA SOBRE OS RIOS - CADA FLUXO DO ESPÍRITO SANTO.

Algumas pessoas representam apenas um rio para as nações. Todo o pacote está trancado em
Davi / Cristo.

9.12 Intimidade

(Salmos 89:26) Ele me dirá: ‘Tu és o meu Pai, o meu Deus, a Rocha que me salva’.

ALGUNS  POVOS  AMAM  RELACIONAMENTOS  PROFISSIONAIS  -
RELACIONAMENTOS DE SENHORES. 
ESTA UNÇÃO TRAZ INTIMIDADE – ABBA PAI.

Relação sentimental - sotaque.
Relacionamento de domingo
Relacionamento especial - meu pai, não nosso pai.

9.13 Unção de primeiro nascimento

(Salmos 89:27) Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da
terra.
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Esta unção o levará ao mais alto.
Preeminência.
Você vai superar a promoção humana.

9.14 Aliança

(Salmos 89:28) Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele
jamais se quebrará.

REALIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA ALIANÇA.

Veja mnemônico “COVENANT”

9.15 Ministério Transgeracional

(Salmos 89:29) Firmarei a sua linhagem para sempre, o seu trono durará enquanto
existirem céus.

DEUS FARÁ VOCÊ INDESTRUTÍVEL.

Nem uma mosca à noite.
Aqui hoje então se foi.
Seu ministério perdurará.

9.16 Domínio novamente

(Salmos 89:29b) ...o seu trono durará enquanto existirem céus.

REINA COMO DANIEL, ELIAS, SAMUEL, JOSÉ.

RESUMO

(Salmos  89:19-20)  Então  falaste  em  visão  ao  teu  santo,  e  disseste:  «Ajudei  um
poderoso; exaltei um escolhido do povo. Achei o meu servo Davi; com o meu óleo
sagrado eu o ungi,

(Salmos 89:21-29)
 • Com quem Minha mão será estabelecida;
SUPERA A VULNERABILIDADE E IMPARIDADE FUNCIONAL
    • também Meu braço o fortalecerá.
SUPERA A FORÇA HUMANA
    • O inimigo não deve enganá-lo,
SUPERA O INIMIGO
    • nem o filho da maldade o aflige.
SUPREA A OPRESSÃO
    • Vou derrotar seus inimigos diante de seu rosto,
SUPERA A SEGURANÇA HUMANA
    • e atormentar aqueles que o odeiam.
SUPERA A VINGANÇA
    • "Mas a minha fidelidade e a minha misericórdia estarão com ele,
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CRESCE A FIDELIDADE HUMANA
    • e em meu nome seu chifre será exaltado.
SUPERA A OBSCURIDADE
    • Também porei a sua mão sobre o mar, e a sua destra sobre os rios.
SUPERA A LOCALIZAÇÃO
    • Ele clamará a Mim: 'Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação.'
SUPERA  A  INDIFERENÇA  -  PROPRIEDADE  DO  SEU  DESTINO  ESPIRITUAL,
ESTABELECIMENTO DA INTIMIDADE DIVINA
    • Também o farei Meu primogênito, o mais alto dos reis da terra.
SUPERA O DESENVOLVIMETO
    • Minha misericórdia guardarei para ele para sempre,
SUPERAR O AMOR HUMANO
    • e Minha aliança permanecerá firme com ele.
SUPERA SURDEZ ESPIRITUAL
    • Sua semente também farei para durar para sempre,
SUPERA A INSTABILIDADE 
    • e seu trono como os dias do céu. 
SUPERA A ESCRAVIDÃO

10 A unção corporativa

FORMAS DE CULTIVAR A UNÇÃO CORPORATIVA.
(esta é apenas uma orientação de minha experiência pessoal)

(Isaías 65:8) Assim diz o SENHOR: “Assim como o vinho novo é achado no cacho, e
alguém diz: 'Não o destruam, porque nele há uma bênção', assim o farei por amor dos
meus servos, para não os destruir tudo.

O novo vinho não é encontrado em uma única uva, mas em um cacho de uvas.
A igreja local é o agrupamento.
O líder deve saber como extrair o vinho novo do cacho de forma consistente.
Essa unção corporativa destrói todo jugo de escravidão.

A UNÇÃO CORPORATIVA PERMITE LIBERDADE DE DECLARAR A PALAVRA
À MEDIDA QUE A RECEPÇÃO À PALAVRA AUMENTA.

ABAIXO  ESTÃO  ALGUNS  PRINCÍPIOS  PARA  CULTIVAR  A  UNÇÃO
CORPORATIVA.  VOCÊ  É  BEM-VINDO  PARA  ADICIONAR  À  LISTA  OU
INFORMAR-ME SOBRE AS COISAS QUE TRABALHARAM POR VOCÊ EM SUA
IGREJA.
CULTIVANDO A UNÇÃO CORPORATIVA:

Mnemônico  “CORPORATE”.  Lembramos  que  os  mnemônicos  tem  base  na  língua
inglesa.

C – CATALISADOR
C – COMUNIDADE
O – UNICIDADE (ACORDO)
O – OFERTA
R – ARREPENDIMENTO

26



R – RECEPÇÃO
P – ORAÇÃO
P – ESTACIONAR
O – OBEDIÊNCIA
O – UM MILAGRE
R – RESPOSTA
R – LEMBRANÇA
A – AMBIENTE
A – ACÚSTICA
A – LIDERANÇA PRECISA
T – TEMPO
T – TESTEMUNHO
E – EXALTAÇÃO
E – EXCELÊNCIA

Amplificação

10.1 C – Catalisador

O INÍCIO

(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. "Pois os pobres
sempre tens contigo, mas a mim nem sempre."

ESTES SÃO OS CATALISADORES PARA A UNÇÃO NA IGREJA.
QUANTO MAIS MELHOR. OUTROS EVENTUALMENTE OS IMITARÃO.
ELES RESPONDEM FACILMENTE.
DEIXE-OS SENTAM-SE NA FRENTE. A UNÇÃO FLUI DA FRENTE.

10.2 C – Comunidade

O PAVILHÃO SABÁTICO

Acaz destruiu o pavilhão sabático. Ele queria que o povo saísse do templo imediatamente
após os sacrifícios. Ele não incentivou a comunhão.
A comunhão após o culto principal aumenta a unção residente da igreja.

PESSOAS SENTADAS JUNTAS

10.3 O – Unicidade

ACORDO

    • MARIDOS E ESPOSAS SENTANDO-SE JUNTOS
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    • COOPERAR COM O LÍDER DA MÚSICA
    • O LÍDER DA MÚSICA COOPERA COM O HOMEM ESTABELECIDO
    • ANCIÃOS COOPERAM COM O HOMEM ESTABELECIDO
    • A CONGREGAÇÃO COOPERA COM O PREGADOR

A  CONGREGAÇÃO  DEVE  RESPONDER  À  PALAVRA  DE  DEUS  -  NÃO
NECESSARIAMENTE À REVELAÇÃO - COM AMÉM, ALELUIA ETC.

(1 Crônicas 16:36) Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade E
todo o povo disse: "Amém!" e louvou ao Senhor.

(Deuteronômio  27:15-26)  'Maldito  aquele  que  faz  qualquer  imagem  esculpida  ou
moldada, uma abominação para o Senhor, obra das mãos do artesão, e a faz em
segredo.' E todo o povo responderá e dirá: 'Amém!' 'Maldito aquele que trata seu pai
ou sua mãe com desprezo.' E todo o povo dirá: 'Amém!' 'Maldito aquele que move o
ponto de referência do vizinho.' E todo o povo dirá: 'Amém!' 'Maldito aquele que faz
os  cegos vaguearem para fora da estrada.'  E todo o povo dirá: 'Amém!'  'Maldito
aquele que perverte a justiça devida ao estrangeiro, ao órfão e à viúva.' E todo o povo
dirá:  'Amém!'  'Maldito  aquele  que  se  deitar  com  a  mulher  de  seu  pai,  porque
descobriu a cama de seu pai.' E todo o povo dirá: 'Amém!' 'Maldito aquele que se
deitar com qualquer tipo de animal.' E todo o povo dirá: 'Amém!' 'Maldito aquele que
se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe.' E todo o povo dirá:
'Amém!' 'Maldito aquele que se deitar com a sogra.'  E todo o povo dirá: 'Amém!'
'Maldito aquele que ataca seu vizinho secretamente.'  E todo o povo dirá: 'Amém!'
'Maldito aquele que aceita suborno para matar um inocente.'  E todo o povo dirá:
'Amém!' 'Maldito aquele que não confirma todas as palavras desta lei.' E todo o povo
dirá: 'Amém!'

(Salmos 106:48) Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade! E
que todas as pessoas digam: "Amém!" Louvado seja o Senhor!

(Apocalipse 7:11-12) Todos os anjos ficaram ao redor do trono e os anciãos e as
quatro  criaturas  viventes,  e  prostraram-se  diante  do  trono  e  adoraram  a  Deus,
dizendo: "Amém! Bênção e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e
força, seja para nosso Deus para todo o sempre. Amém." 

10.4 O – Oferta

OFERECER É ADORAÇÃO.

OFERTAS APOLOGÉTICAS DIMINUEM A UNÇÃO. ESTA É UMA PARTE MUITO
IMPORTANTE  DA  ADORAÇÃO  E  DEVE  TER  PROMINÊNCIA  NA  IGREJA.
QUANDO  AS  PESSOAS  TRAZEM  AS  SUAS  OFERTAS  SEM  COERÇÃO,  COM
MUITA ALEGRIA - ADIVINHE O QUE ACONTECE.

10.5 R – Arrependimento

PERDÃO DURANTE O CULTO

Este é um poderoso catalisador para liberar a unção corporativa.
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10.6 R – Recepção

ORAÇÃO

ORANDO ANTES DA REUNIÃO

Atos 2, 4 e 12 - DEMONSTRA O PODER DA ORAÇÃO.
Entrar em uma igreja onde todos estão tagarelando, rindo - é um ambiente negativo para a
unção.- isso não é religioso. (Veja minhas notas sobre espíritos religiosos no ABC)
A oração de ação de graças é particularmente benéfica para a unção.

10.7 P – Estacionar

Se você  está  preocupado com o seu  carro,  a  unção vai  diminuir  porque você  não estará
focado.

10.8 O – Obediência

A REBELIÃO DIMINUI A UNÇÃO

10.9 O – Um Milagre

UM MILAGRE, SINAL OU MARAVILHA
ISTO AUMENTA A RECEPÇÃO DAS PESSOAS À PALAVRA E ASSIM A UNÇÃO
CORPORATIVA.

R – Responta

R – Lembrança

10.10 A – Ambiente e A – Acústica

O  AMBIENTE

    • TAPETES E AZULEJOS
    • FLORES
    • CORTINAS
    • ESQUEMAS DE COR
    • LIMPEZA
    • MÚSICA SUAVE AO ENTRAR
    • VESTIMENTA DA EQUIPE DE MÚSICA - NÃO DEVE SER DISTRATIVO

A ATMOSFERA AFETA A ADORAÇÃO E A UNÇÃO.
ASSENTOS
Espalhados ou agrupados na frente. O conceito de agrupamento espreme o vinho das
uvas.

ACÚSTICA

Uma boa acústica é extremamente benéfica.
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A FÉ VEM PELA AUDIÇÃO
LIDANDO COM PERTURBAÇÕES

    • ANDANDO – BANHEIRO
    SE VOCÊ PRECISAR DE IR COM ANTECEDÊNCIA, SENTE-SE NA PARTE
TRASEIRA.
    • CHORO DE BEBÊ
    • BRINCADEIRAS
    • TELEFONES CELULARES
   • ENTRAR PERTO DO PÚLPITO - ATRASOS SÃO VISTOS - DISTRATAM OS
OUTROS

TUDO ACIMA DIMINUI A UNÇÃO CORPORATIVA - AFETA A RECEPÇÃO DE
PESSOAS.

10.11 A – Liderança precisa

OS PRINCÍPIOS DO HOMEM ESTABELECIDO

A  IGREJA  LOCAL  DEVE  ADOTAR  OS  PRINCÍPIOS  DO  HOMEM
ESTABELECIDO. O LÍDER DEVE TER O DIREITO DE IMPLEMENTAR A VOZ
DE  DEUS  SEM  FITA  VERMELHA  INDEVIDA.  O  LÍDER  É  UM  FATOR
IMPORTANTE  NO  FLUXO  DA  UNÇÃO.  (CONSULTE  AS  NOTAS  SOBRE  OS
PRINCÍPIOS DO HOMEM ESTABELECIDO NO PROGRAMA ABC.)

• PRINCÍPIOS DE ARÃO

(Salmos 133:2-3) 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. 

NOTE QUE A UNÇÃO FLUI DA CABEÇA PARA AS VESTUÁRIO.

• PRINCÍPIOS DE SALOMÃO

(1 Reis 8:1-11)  Agora Salomão reuniu os anciãos de Israel e todos os chefes das
tribos,  os  chefes  das  casas  paternas  dos  filhos  de  Israel,  ao  rei  Salomão  em
Jerusalém, para que fizessem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi,
que é Sião. Portanto todos os homens de Israel se reuniram com o rei Salomão na
festa do mês de Etanim, que é o sétimo mês. Então todos os anciãos de Israel vieram,
e os sacerdotes  levaram a arca.  Então trouxeram para cima a arca do Senhor,  o
tabernáculo da revelação e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Os
sacerdotes e os levitas os educaram. Também o rei Salomão e toda a congregação de
Israel que se reunia com ele estavam com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e
bois que não podiam ser contados ou contados pela multidão. Então os sacerdotes
trouxeram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, dentro do santuário do templo,
no lugar santíssimo, sob as asas dos querubins. Porque os querubins abriram suas
duas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriram a arca e seus varais. Os
postes se estendiam de forma que as extremidades dos postes pudessem ser vistas do
lugar santo, em frente ao santuário interno; mas não podiam ser vistos de fora. E eles
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estão lá até hoje. Nada estava na arca, exceto as duas tábuas de pedra que Moisés pôs
ali em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, quando eles
saíram da terra do Egito. E aconteceu que, saindo os sacerdotes do lugar santo, a
nuvem encheu a casa do Senhor,  para que os sacerdotes não pudessem continuar
ministrando por causa da nuvem; para a glória do Senhor encheu a casa do Senhor.

• PRINCÍPIOS DE DAVI

(Salmos  23:5-6)  Você  prepara  uma  mesa  diante  de  mim  na  presença  de  meus
inimigos; você unge minha cabeça com óleo; minha xícara transborda. Certamente
que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei
na casa do Senhor para sempre.

A UNÇÃO FLUI DA CABEÇA DE DAVI PARA SUA TAÇA SOBRE A MESA - A
MESA É A IGREJA - OS BENEFICIÁRIOS SÃO OS QUE ESTÃO SENTADOS À
MESA.

• PRINCÍPIOS MOSAICOS

(Números 11:16-18) Disse, pois, o Senhor a Moisés: «Reúne para mim setenta homens
dos anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e seus oficiais; traze-os ao
tabernáculo da revelação, para que ali estejam contigo . “Então descerei e falarei
contigo  ali.  Tirarei  do  Espírito  que  está  sobre  ti  e  o  porei  sobre  eles;  e  eles
carregarão o fardo do povo contigo, para que tu mesmo não o carregues sozinho.
Então  direis  ao  povo:  'Consagrai-vos  para  amanhã,  e  comereis  carne;  porque
chorastes aos ouvidos do Senhor,  dizendo: Quem nos dará comida a comer? Pois
estava bem conosco no Egito. "Portanto, o Senhor vos dará comida, e vós comereis.

AQUI OUTRA VEZ A UNÇÃO FLUI DO LÍDER PARA OS ANCIÃOS.

• PRINCÍPIOS DE ISAQUE

(Gênesis 27:1-4) Ora, aconteceu que, quando Isaque era velho e seus olhos estavam
tão turvos que ele não conseguia ver, ele chamou Esaú de seu filho mais velho e disse-
lhe: "Meu filho". E ele respondeu: "Aqui estou." Então disse: “Eis que estou velho.
Não sei o dia da minha morte. "Agora, portanto, por favor, pegue suas armas, sua
aljava e seu arco, e saia para o campo e caça para mim. “E faze-me um alimento
saboroso, como eu amo, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te
abençoe antes de morrer.”

ISAQUE DEVE COMER PRIMEIRO ANTES DE ABENÇOAR ESAÚ.

(Cânticos 1:10-12)  Como são belas as suas faces entre os brincos, e o seu pescoço
com os colares de joias! Faremos para você brincos de ouro com incrustações de
prata.  Enquanto  o  rei  estava  em  seus  aposentos,  o  meu  nardo  espalhou  a  sua
fragrância.

A FRAGRÂNCIA É ATIVADA ENQUANTO O LÍDER ESTÁ COM SEU POVO.
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LIDAR COM OS INIMIGOS DO HOMEM ESTABELECIDO: JEZABEL. ABSALÃO,
CORÁ,  ADONIAS,  ESPÍRITOS  RELIGIOSOS,  FALSOS  IRMÃOS,  ASSÍRIOS  -
ESTES SUPRIMEM A UNÇÃO CORPORATIVA.

RECEPÇÃO DETERMINA RECOMPENSA:

(Lucas 7:36-50) Então um dos fariseus pediu-lhe que comesse com ele. E Ele foi à
casa do fariseu e sentou-se para comer. E eis que uma mulher da cidade que era
pecadora, quando soube que Jesus estava sentado à mesa na casa do fariseu, trouxe
um  frasco  de  alabastro  com  óleo  perfumado,  e  pôs-se  a  Seus  pés,  atrás  dele,
chorando; e ela começou a lavar Seus pés com suas lágrimas, e os enxugou com os
cabelos de sua cabeça; e ela beijou Seus pés e os ungiu com o óleo fragrante.  E
quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falou consigo mesmo, dizendo: “Este
homem, se fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, porque
ela é pecadora. " Jesus respondeu, e disse-lhe: Simão, tenho uma coisa que te dizer. E
ele disse: “Mestre, diga”. Certo credor tinha dois devedores. Um devia quinhentos
denários e o outro cinquenta. "E, não tendo eles nada com que pagar, ele os perdoou
livremente. Diga-me, então, qual deles vai amá-lo mais?" Simão respondeu e disse:
“Suponho que seja aquele a quem ele mais perdoou”. E Ele disse a ele: “Você julgou
corretamente”.  Virou-se  então  para a  mulher  e  disse  a  Simão:  Vês  esta  mulher?
Entrei em tua casa; não me deste água para os pés, mas ela lavou-me os pés com as
suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. cabeça. "Você não me beijou, mas
esta mulher não para de beijar os meus pés desde que entrei. “Não ungiste a minha
cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu os meus pés com óleo aromático. "Portanto,
eu vos digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque ela muito amou. Mas a
quem  pouco  se  perdoa,  pouco  ama."  E  Ele  disse  a  ela:  "Seus  pecados  estão
perdoados."  E os  que  estavam sentados à  mesa com ele  começaram a dizer  a si
mesmos: "Quem é este que perdoa pecados?" Disse então à mulher: “A tua fé te
salvou. Vai em paz”.

ESTA MULHER SABIA RECEBER O FILHO DO HOMEM.
SUA RECOMPENSA FOI DETERMINADA POR SUA RECEPÇÃO.
RECEBA O LÍDER DA IGREJA COMO VOCÊ RECEBERIA A JESUS. (PRINCÍPIO
DO ENVIADO)
IGREJAS  QUE  RECEBEM  SEU  LÍDER,  CONVIDADO,  COM  HONRA  E
RESPEITO, ESTÃO NA LINHA PARA UMA MAIOR UNÇÃO CORPORATIVA.

10.12 T – Tempo

PONTUALIDADE

(Isaías 40:31) Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças; eles subirão com
asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão.
É MELHOR PARA VOCÊ ESPERAR DO QUE MANTER O SENHOR ESPERANDO.
QUANDO VOCÊ VEM CEDO À IGREJA - VOCÊ DEMONSTRA QUE O SENHOR É
MAIS IMPORTANTE.

VOCÊ É UM PIONEIRO OU COLONIZADOR - OS PIONEIROS VÊM CEDO.

QUANDO SAMUEL ESTAVA ATRASADO, SAUL PECOU.
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(1 Samuel 13:8-15) Então ele esperou sete dias, conforme o tempo estabelecido por
Samuel. Mas Samuel não foi a Gilgal; e as pessoas foram dispersas dele. Então Saul
disse:  “Trazei-me  aqui  um  holocausto  e  ofertas  pacíficas”.  E  ele  ofereceu  o
holocausto. Ora, acabando ele de oferecer o holocausto, veio Samuel; e Saul saiu ao
encontro  dele,  para  o  saudar.  E  Samuel  disse:  "O que  você  fez?"  E  Saul  disse:
“Quando vi que o povo se dispersava de mim, e que não viestes nos dias indicados, e
que os filisteus se reuniram em Micmás, Então eu disse: Os filisteus agora descerão
sobre mim em Gilgal,  e não supliquei  ao Senhor.  Portanto,  me senti  compelido e
ofereci  um  holocausto.  "E  Samuel  disse  a  Saul:  É  loucura.  Não  guardaste  o
mandamento  do  Senhor  teu  Deus,  que  ele  te  ordenou.  Pois  agora o  Senhor  quer
estabelecer  o  teu  reino  sobre  Israel  para  sempre.  “Mas  agora  o  teu  reino  não
subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e o Senhor lhe
ordenou  que  comandasse  o  seu  povo,  porque  não  guardaste  o  que  o  Senhor  te
ordenou.” Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul
contou as pessoas que estavam com ele, cerca de seiscentos homens.

JOABE MATOU AMASA PORQUE ESTAVA ATRASADO.

(2 Samuel 20:4-6) E o rei disse a Amasa: "Convoque os homens de Judá, e dentro de
três dias apresente-se aqui com eles". Mas Amasa levou mais tempo para convocar
Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai: "Agora Seba,
filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-
o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e, depois, nos arranque os olhos".

(2 Samuel  20:9-13)  "Como vai,  meu irmão? ",  disse Joabe,  pegando Amasa pela
barba com a mão direita, para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão
esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram
no chão, e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e, Abisai,
seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado
do corpo de Amasa e disse: "Quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga a
Joabe! " Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu
que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora
da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da
estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri.

JOABE PRIMEIRO PERGUNTOU A AMASA SE ELE ESTAVA COM BOA SAÚDE.
TALVEZ O ÚNICO MOTIVO  PARA  CHEGAR  ATRASADO É  QUANDO VOCÊ
ESTÁ DOENTE.

T – Testemunho

10.13 E – Exaltação

ELOGIO

(Neemias 13:12) Então todo o Judá trouxe o dízimo do grão e do vinho novo e do
azeite para a casa do tesouro. 

O elogio traz 10% do vinho novo. (JUDÁ SIGNIFICA ELOGIO)
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(Isaías 61:3) Para consolar os que choram em Sião, para dar-lhes beleza por cinzas,
óleo de alegria por luto, vestes de louvor por espírito de tristeza; para que sejam
chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. ”

(Salmos 149:1-9) Louvado seja o Senhor! Cantem ao Senhor um cântico novo e o Seu
louvor na assembleia dos santos.  Deixe Israel se alegrar em seu Criador; que os
filhos de Sião se alegrem com seu Rei. Louvem o Seu nome com a dança; deixe-os
cantar louvores a Ele com o tamboril e a harpa. Pois o Senhor se agrada do seu povo;
ele embelezará os humildes com a salvação.  Que os santos se alegrem na glória;
deixe-os cantar em voz alta em suas camas. Que os grandes louvores de Deus estejam
em suas bocas, e uma espada de dois gumes em suas mãos, Para executar vingança
sobre as nações e castigos sobre os povos; Para amarrar seus reis com correntes, e
seus nobres com grilhões de ferro; Para executar sobre eles o julgamento escrito -
esta honra têm todos os Seus santos. Louve o Senhor!

(Salmos 150:4-6) Louvai-o com o tamborete e dança; louvai-o com instrumentos de
cordas e flautas! Louvai-o com címbalos altos; louvai-o com címbalos retumbantes!
Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor! 

MOVIMENTO – DANÇA

A DANÇA DESTRÓI A RIGIDEZ

(Salmos 149:1-3) Louvado seja o Senhor! Cantem ao Senhor um cântico novo e o Seu
louvor na assembleia dos santos.  Deixe Israel se alegrar em seu Criador; que os
filhos de Sião se alegrem com seu Rei. Louvem o Seu nome com a dança; deixe-os
cantar louvores a Ele com o tamboril e a harpa. 

(Salmos 150:4-6) Louvai-o com o tamborete e dança; louvai-o com instrumentos de
cordas e flautas! Louvai-o com címbalos altos; louvai-o com címbalos retumbantes!
Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor!

ELOGIO E DANÇA ESTÃO JUNTOS

O GRITO E O APLAUSO

(Salmos 47:1-9) Batam palmas, vocês, todos os povos; aclamem a Deus com cantos de
alegria.  Pois  o  Senhor  Altíssimo  é  temível,  é  o  grande  Rei  sobre  toda  a  terra!
Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés, e
escolheu  para  nós  a  nossa  herança,  o  orgulho  de  Jacó,  a  quem  amou.  Pausa
Deus subiu em meio a gritos de alegria; o Senhor, em meio ao som de trombetas.
Ofereçam música a Deus, cantem louvores! Ofereçam música ao nosso Rei, cantem
louvores! Pois Deus é o rei de toda a terra; cantem louvores com harmonia e arte.
Deus reina sobre as nações; Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos
das  nações  se  juntam ao povo do Deus de Abraão,  pois  os  governantes  da  terra
pertencem a Deus; ele é soberanamente exaltado.

QUANDO  LOUVAR,  DANÇAR,  BATER  PALMAS  E  GRITAR  SÃO  FEITOS  DE
FORMA CORRETA, A ATMOSFERA ESTÁ LIMITADA À MUDANÇA.
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10.14 E – Excelência

GUARDIÕES

(1 Reis 10:1-9) Ora, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão quanto
ao nome do Senhor, ela veio testá-lo com perguntas difíceis. 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. Então 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 seus trajes, 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.”

OS GUARDIÕES MAL-HUMORADOS DEVEM TER O DEVER DE TOALETE.
OS GUARDIÕES AFETAM VISIVELMENTE A UNÇÃO DA IGREJA.
GUARDIÕES  ALEGRES  QUE  CUMPREM  SEUS  DEVERES,  EMPURRAM  AS
UNÇÕES DE NÍVEL A NÍVEL.

FATORES QUE DIMINUEM A UNÇÃO: 

ANÚNCIOS LONGOS DIMINUEM A UNÇÃO
A BRINCADEIRA TOLA DIMINUI A UNÇÃO
COMENTÁRIOS NEGATIVOS DIMINUI A UNÇÃO
SE VOCÊ NÃO PODE SE ADEQUAR,  SAIA
SE VOCÊ NÃO GOSTA DEIXE
EU PREFIRO APENAS 20 PESSOAS
COMBATA A BATALHAS DO PÚLPITO
"JOGANDO PEDRAS"
PRIORIDADE NO INCENTIVO
PESQUISAS

• 1 CRÔNICAS 29:3-4
DAVI DEU 3.000 TALENTOS DE OURO
1 CRÔNICAS 22: 14 PESSOAS DERAM 100.000 TALENTOS

• JOÃO 12:2 COMO ENCHER A CASA COM NARDO PURO.

• MENSAGENS DE REFORMA SÃO NEGATIVAS ASSIM COMO A CIRURGIA
ORTOPÉDICA É NEGATIVA.

• ÓLEO LEVADO AO EGITO
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(Oseias  12:1-7)  Efraim alimenta-se de  vento;  vai  atrás  do vento  oriental  o  dia inteiro  e
multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Assíria e manda azeite para o Egito. O
Senhor tem uma acusação contra Judá, e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos;
de acordo com suas ações lhe retribuirá.  No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu
irmão;  como homem lutou  com Deus.  Ele  lutou  com o  anjo  e  saiu  vencedor;  chorou  e
implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus que ali conversou com ele. Sim, o próprio
Senhor, o Deus dos Exércitos! Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para
o  seu  Deus;  pratique  a  lealdade  e  a  justiça,  e  confie  sempre  no  seu  Deus.  Como  os
descendentes  de  Canaã,  comerciantes  que  usam  balança  desonesta  e  gostam  muito  de
extorquir,
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