LIÇÃO 11 – ABC 2
QUEBRANDO A MALDIÇÃO
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(Isaías 42:22-23) Mas este é um povo saqueado e roubado; foram apanhados em
cavernas e escondidos em prisões. Eles se tornaram presa, sem ninguém para resgatálos; eles se tornaram despojo, sem que ninguém reclamasse: "Devolvam". Qual de
vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? (NVI)
(Provérbios 26:2) Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz,
assim a maldição sem motivo justo não pega. (NVI)
1. Maneiras de quebrar a maldição
Mnemônico “CURSE” (maldição). Lembramos que os mnemônicos tem base na língua
inglesa.
C - ALIANÇA DE PAI E FILHOS
C - MUDANÇA (ARREPENDIMENTO)
U - REVELAÇÃO DOS FILHOS
U - DESBLOQUEANDO O PROFÉTICO
R - REFORMA
R - RESTITUIÇÃO
S - SACRIFÍCIO
S - SEMENTE
E - ESTIMA À PALAVRA
E - ENGAJAMENTO DE OUTRAS GRAÇAS (PARCERIAS)
Amplificação
1.1 C – Aliança de Pai e Filhos
(Malaquias 2:7-9) "Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e
da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor
dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a
queda de muita gente; vocês quebraram a aliança de Levi", diz o Senhor dos
Exércitos. "Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o
povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam
a lei. " (NVI)
Porque os sacerdotes eram representantes pobres, Deus prometeu torná-los desprezíveis diante
de todo o povo. O resultado final seria um abismo entre o povo e a liderança – uma
animosidade entre pais e filhos. Mas Deus promete curar esta situação.
(Malaquias 4:5-6) "Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e
terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus
filhos, e os corações dos filhos para seus pais; do contrário eu virei e castigarei a
terra com maldição. " (NVI)
O propósito da unção de Elias é converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos
aos pais. A palavra hebraica para crianças é ben, que é filho. Coração refere-se à alma – a
mente. 3 fatores são inerentes a essa virada:
• Conexão trans geracional – abre as linhas de comunicação.
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• Equalização trans geracional A mente do pai deve estar voltada para os filhos etc. o pai e o filho devem ter a mesma mente.
Paulo e Timóteo tinham a mesma mente. Essa equalização trans geracional. O pai e o filho
devem pensar da mesma forma. Para que isso aconteça, primeiro é necessário que o pai e o
filho se conectem. Se não houver conexão pai-filho, o resultado final é que a maldição está
ativa.
• Cooperação trans geracional.
Pai e filho devem trabalhar juntos.
EVIDÊNCIA DE MALDIÇÃO
1. REVISAR “CURSED”
2. FOME
3. LOCALIZAÇÕES IMPRECISAS – FILHOS NO CHIQUEIRO.
4. CASAS DE VIÚVAS
5. GOVERNOS ILEGAIS DA IGREJA
6. GOVERNADO POR COCHOS E CEGOS.
A maldição é quebrada pelo pacto pai-filho – união de doador e receptor.
EXEMPLOS:
1.1.1 Rute e Noemi
A adversidade foi desmantelada pela aliança – não pela oração ou jejum.
TRÊS FASES DA ALIANÇA
• INICIAÇÃO DA ALIANÇA
• MORAR NA ALIANÇA
• INSTRUÇÕES QUE SEGUEM DA ALIANÇA.
(Rute 1:1-6) Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá,
com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O
homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malom e
Quiliom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe, e lá ficaram. Morreu
Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus dois filhos. Eles se
casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem
morado lá por quase dez anos, morreram também Malom e Quiliom, e Noemi ficou
sozinha, sem os dois filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o
Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas
duas noras para a sua terra. (NVI)
Os juízes estavam decidindo. Não havia pais.
Na ausência dos pais, as seguintes consequências ocorrem:
• Fome
• Migração imprecisa
• Casas de viúvas
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A habitação em Moabe de 10 anos culminou no julgamento. Dez é o número da lei – o
número do juízo.
RUTE AGORA É VIÚVA.
ELA FAZ ALIANÇA COM NOEMI E FAZ SUA MIGRAÇÃO PARA BELÉM.
(Rute 1:16-17) Rute, porém, respondeu: "Não insistas comigo que te deixe e não mais
a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei! O teu povo será o meu povo e o
teu Deus será o meu Deus! Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o
Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti!
" (NVI)
• RUTE INICIA A ALIANÇA.
CARACTERÍSTICAS DA ALIANÇA:
1. BUSCANDO O RELACIONAMENTO
Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei
Rute promete seguir. Ela não exige que Noemi corra atrás dela.
2. RELACIONAMENTO PERMANENTE
onde ficares ficarei!
Reuniões de presença regulares convocadas pelo recurso.
3. PROPRIEDADE RELACIONAL
O teu povo será o meu povo
Juntando-se a outros comprometidos com o recurso.
4. PROPRIEDADE DIVINA
o teu Deus será o meu Deus
5. RELACIONAMENTO AO LONGO DA VIDA
Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada.
Relacionamento ao longo da vida (casamento)
Rute 1:16 PP3
O Targum acrescenta várias coisas a essa conversa entre Noemi e Rute. Vou submetê-los: "E
Rute disse: Roga-me que não te deixe", pois desejo me tornar um prosélito. E Noemi disse
que somos ordenados a guardar o sábado e outros dias santos; e nele não deve percorrer mais
de dois mil côvados. E Rute disse: “Para onde você for, eu irei”. E Noemi disse: Somos
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ordenados a não hospedar com os gentios. Rute respondeu: "Onde tu hospedares", eu
hospedarei." E Noemi disse: Somos ordenados a observar os cento e treze preceitos. Rute
respondeu: O que teu povo observar, isso observarei; como se eles tivessem sido meu povo. E
disse Noemi: Não devemos adorar com nenhum culto estranho. Rute respondeu: "Teu Deus
será o meu Deus." Noemi disse: Temos quatro tipos de pena capital para os criminosos:
apedrejamento, queima, decapitação e Rute respondeu: “De qualquer maneira que morreres,
eu morrerei.” Noemi disse: Temos uma casa de sepultura. Rute respondeu: “E ali serei
sepultada”.
É muito provável que alguma conversa como essa tenha ocorrido entre os anciãos e aqueles
que estavam se tornando prosélitos. Este versículo é famoso entre aqueles que se esforçam
para adivinhar pela Bíblia. Eu deveria relatar os detalhes, mas temo que eles possam levar a
uma continuação da prática. Na minha juventude, vi isso acontecer, e fiquei apavorado.
(do comentário de Adam Clarke)
(Rute 2:2-3) Rute, a moabita, disse a Noemi: "Vou recolher espigas no campo daquele
que me permitir". "Vá, minha filha", respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a
recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da
plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. (NVI)
AQUELES QUE ENTRAM NA ALIANÇA SÃO NOTIFICADOS. RUTE É
PREFERIDA POR BOAZ.
(Rute 2:11-12) Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você tem feito por sua
sogra, depois que você perdeu o marido: como deixou seu pai, sua mãe e sua terra
natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você
tem feito! Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob
cujas asas você veio buscar refúgio! " (NVI)
Ela veio sob as asas de Noemi. Boaz declarou que ela estava sob as asas do Senhor.
De recolher as espigas atrás dos ceifeiros, ela é promovida a recolher as espigas entre os
feixes.
(Rute 2:3) Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso
entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de
Elimeleque. (NVI)
(Rute 2:15) Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens a seus
servos: "Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam! (NVI)
Quando você entra em aliança – as bênçãos cairão propositalmente.
(Rute 2:16-17) Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas
espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não a impeçam". E
assim Rute colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha
ajuntado: quase uma arroba de cevada. (NVI)
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• HABITAR NA ALIANÇA
(Rute 2:23) Assim Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até
acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua
sogra. (NVI)
NOEMI BUSCA A SEGURANÇA DE RUTE. O PAI BUSCA O BEM-ESTAR DO
FILHO. PROCURA-SE SEGURANÇA PARA AQUELES QUE HABITAM NA
ALIANÇA.
(Rute 3:1-2) Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: "Minha filha, tenho que procurar
um lar seguro, para sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso
parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. (NVI)
• INSTRUÇÕES DA ALIANÇA
(Rute 3:3-5) Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas
não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for
dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deitese. Ele lhe dirá o que fazer". Respondeu Rute: "Farei tudo o que você está me
dizendo". (NVI)
Rute obedece.
Ela recebe uma instrução que tem aparência de um mal conselho. “Quando ele for dormir,
note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se.” Isso parece
um ato de sedução.
Rute diz:
Farei tudo o que você está me dizendo".
AS DEMANDAS PARA O PRÓXIMO NÍVEL:
Ouvindo o servo de Deus.
1. LAVE-SE
Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que
ele perceba você até que tenha comido e bebido.
2. PERFUME-SE
Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que
ele perceba você até que tenha comido e bebido.
UNGINDO-SE – ÓLEO POR DENTRO E POR FORA. O EXTERNO E O INTERNO.
LÂMPADA E O VASO.
As virgens sábias e as néscias.
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Domínio através da preparação.
Cinco entraram no domínio. Cinco ficaram de fora.
Há preparação. Para a meia-noite – a hora da transição. Pode significar avanço ou colapso.
PREPARANDO-SE PARA A MEIA-NOITE.
3. VISTA-SE
Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que
ele perceba você até que tenha comido e bebido.
• Armadura de Deus.
Responsabilidade pessoal de vestir a armadura de Deus.
• Linho fino são os atos justos
4. DIRIJA-SE A EIRA
Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que
ele perceba você até que tenha comido e bebido.
Certos locais você só pode ir sozinho. Não leve Ló com você. Não leve Aarão com você.
Encontre sua noiva ou noivo você mesmo.
Baraque não pôde ir sozinho.
O próprio Davi foi.
Neemias foi ele mesmo.
Sansão matou os filisteus sozinho como Shankar.
Trabalhe sua própria salvação.
CONHEÇA O NOIVO NA TERRA. Ela é como a virgem sábia – avanço à meia-noite.
5. PROSTRE-SE
(Rute 3:7-8) Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se
perto do monte de grãos. Rute aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele, e
deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se
ao ver uma mulher deitada a seus pés. (NVI)
À MEIA-NOITE ENCONTRE-SE AOS PÉS DE JESUS.
SURPREENDA JESUS COMO A MULHER COM O FLUXO DE SANGUE.
AS VIRGENS TOLAS FICARAM ASSUSTADAS E FORAM DEIXADAS PARA
TRÁS.
NOVE LEPROSOS SE FORAM – UM SE PROSTROU.
(Salmos 37:4) Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. (NVI)
Passe um tempo aos pés. ISSO TEM UMA APARÊNCIA DO MAL. SUA INTIMIDADE
COM DEUS PODE SER PERCEBIDA COMO MAL PELO MUNDO. ELA
OBEDECEU AO QUE PARECIA SER MAL. ELE LHE DÁ MAIS INSTRUÇÕES.
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OS EFEITOS DA ALIANÇA COM O TRANSPORTADOR DE GRAÇA:
(Rute 3:9-14) "Quem é você? ", perguntou ele. "Sou sua serva Rute", disse ela.
"Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o senhor é resgatador. " Boaz lhe
respondeu: "O Senhor a abençoe, minha filha! Este seu gesto de bondade é ainda
maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou
pobres! Agora, minha filha, não tenha medo; farei por você tudo o que me pedir.
Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou
resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite
aqui. De manhã veremos: se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não
quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã".
Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear a ponto
de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: "Ninguém deve saber que esta mulher
esteve na eira". (NVI)
(Rute 3:15) Por isso disse: "Traga-me o manto que você está usando e segure-o". Ela
o segurou, e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros
dela. Depois ele voltou para a cidade. (NVI)
A FORMA COMO SE VESTIU DETERMINOU A BÊNÇÃO. SEU MANTO FOI
CAPAZ DE SEGURAR 6 MEDIDAS.
ELE NÃO DESCANSARÁ ATÉ QUE O ASSUNTO ESTEJA CONCLUÍDO. Boaz
significa “rapidez” (International Standard Encyclopaedia)
(Rute 3:18) Disse então Noemi: "Agora espere, minha filha, até saber o que
acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver esta
questão hoje mesmo". (NVI)
(Rute 4:6-8) Diante disso, o resgatador respondeu: "Nesse caso não poderei resgatála, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei
fazê-lo! " (Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de
propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim
oficializavam os negócios em Israel.) Quando, pois, o resgatador disse a Boaz:
"Adquira-a você mesmo! ", ele também tirou a sandália. (NVI)
O OUTRO PARENTE É A ANTIGA ALIANÇA QUE NÃO PODE TE LEVAR AO
PRÓXIMO NÍVEL.
(Rute 4:9-11) Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: "Vocês
hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de
Elimeleque, de Quiliom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como
mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua
herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos
registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso! " Os líderes e todos os que
estavam na porta confirmaram: "Somos testemunhas! Faça o Senhor com essa mulher
que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as
tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém! (NVI)
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(Rute 4:13-17) Boaz casou-se com Rute, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e
o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram
a Noemi: "Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador! Que o seu
nome seja celebrado em Israel! O menino lhe dará nova vida e a sustentará na
velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos! "
Noemi pôs o menino no colo, e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança
celebraram o seu nome e disseram: "Noemi tem um filho! " e lhe deram o nome de
Obede. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. (NVI)
OS EFEITOS DA ALIANÇA:
1. DESTINO IDENTIFICADO – NOEMI APONTADO PARA BOAZ.
2. TREINADO PARA O DESTINO – LAVA-SE, UNGE-SE.
3. ENVIADA AO SEU DESTINO – NOEMI A ENVIA À TERRA.
4. POSICIONADO NO DESTINO
• DE VIÚVA PARA ESPOSA
Dos pés de Boaz ao seio de Boaz.
• DA FOME À ABUNDÂNCIA - DO NADA À PROPRIEDADE
Da coleta, ela migra para a proprietária do campo. De uma medida a 6 medidas para possuir o
campo.
• DA OBSCURIDADE AO RENOME
Do moabita até aquele que consta na genealogia de Jesus.
1.1.2 Davi e seus homens
(2 Samuel 5:1-4) Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom:
"Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem
liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: ‘Você pastoreará o meu povo Israel, e
será o seu governante’ ". Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi
em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi
rei de Israel. Davi tinha trinta anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante
quarenta anos. (NVI)
Os coxos e os cegos mantiveram Sião em cativeiro por muitos anos. Josué não conseguiu
expulsá-los. Assim que Israel entrou em aliança com Davi, a estratégia para expulsar os coxos
e os cegos se desdobrou. A aliança quebrou a maldição sobre Sião. A aliança entre Davi e
Israel é a aliança entre o portador da graça e o destinatário - o mesmo que a aliança entre o pai
e os filhos.
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1.1.3 Relação de pai e filho quebra a maldição do chiqueiro
O pródigo queria uma herança sem o pai. No momento em que ele restaurou seu
relacionamento de aliança, a maldição do chiqueiro foi quebrada.
MALDIÇÕES SÃO QUEBRADAS PELA POSIÇÃO NÃO APENAS PELA ORAÇÃO.
ISSO É COMO CHEGAR AOS PORTÕES AUTOMÁTICOS DO SHOPPING. VOCÊ
NÃO PRECISA ORAR PARA OS PORTÕES SE ABRIREM.
PACTO É UMA POSIÇÃO PRECISA.
CAMINHO LONGO É A SUA COLHEITA.
CAMINHO CURTO – HERANÇA QUE SE OBTEVE DE SEU PAI.
1.1.4 Davi e Mefibosete
A maldição de Lodebar foi quebrada quando Mefibosete entrou na aliança e sentou-se
continuamente à mesa de Davi. De fato, desastres futuros também foram evitados por causa
da aliança. Mefibosete, filho de Jônatas, é poupado, mas o outro é enforcado porque não
estava em aliança com Davi.
(2 Samuel 21:11-14) Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá,
concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jônatas,
tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. ( Eles haviam roubado os ossos da praça
de Bete-Seã,
onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte
Gilboa. ) Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jônatas, que foram
recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de
Saul e de Jônatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e
fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor
da terra de Israel. (NVI)
Quando os ossos de Saul, o pai, foram ligados aos ossos de seus filhos na mesma sepultura, a
maldição da seca foi quebrada.
1.1.5 Joiada
(2 Crônicas 23:3) toda a assembléia fez um acordo com o rei no templo de Deus.
Joiada lhes disse: "Reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos
descendentes de Davi. (NVI)
(2 Crônicas 23:11-15) Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram;
entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando:
"Viva o rei! " Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi
ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, de pé junto à
coluna. Os oficiais e tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se
alegrava ao som das cornetas; os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os
louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: "Traição! Traição! " O sacerdote
Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de cem que estavam no comando das
tropas: "Levem-na para fora por entre as fileiras, e matem à espada todo que a
seguir". Pois o sacerdote dissera: "Não a matem no templo do Senhor". Então eles a
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prenderam e levaram à porta dos Cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram.
(NVI)
A aliança do povo com Joás expôs e desmantelou o malígno principado de Atalia.
1.1.6 Gibeonitas
Os gibeonitas reconheciam o valor protetor da aliança.
1.1.7 A viúva de Sarepta
Sua conexão com Elias a livrou da fome.
1.1.8 A conexão da viúva com Eliseu a libertou da necessidade e seus filhos da escravidão
1.1.9 A Conexão da Sunamita com Eliseu a libertou da esterilidade
1.1.10 A conexão de Ruben e seus irmãos com José os livra da fome
A conexão pactual é essencial para a migração para o domínio.
No entanto, esta conexão pactual deve ser com um recurso legítimo.
O problema é que homens de igrejas locais se conectam a recursos que não são pais. A
conexão com recursos imprecisos ou corruptos resulta em um céu fechado – a maldição
prevalece em uma cidade.
1. Veja Ezequiel 8
O recurso da cidade foi corrompido por uma imagem de ciúme, unidade no erro, tradições
babilônicas e humanismo. Nesse contexto, Deus disse que não ouviria suas orações, mesmo
que orassem em voz alta.
2. Veja Ageu 1
O neglicenciamento templo corporativo resultou em um céu que foi fechado.
CONSIDERE OS SEGUINTES SÍMBOLOS:
1. QUEM CONDUZIU VOCÊ AO SENHOR É UMA PARTEIRA – NÃO SEU PAI.
2. O INSTRUTOR LEVA VOCÊ À PORTA DA ESCOLA. ELE É O PEDAGOGO.
ELE NÃO É SEU PAI – ELE SÓ TE DEU UMA CARRINHA PARA A ESCOLA.
3. SEU PRIMO E IRMÃO SÃO OS QUE O ACOMPANHAM À ESCOLA.
4. O PADRASTO PAGA SUAS TAXAS.
5. SEU TIO TELEFONA PARA VERIFICAR SE VOCÊ ESTÁ NA ESCOLA.
6. A VIÚVA NÃO QUER QUE VOCÊ VÁ À ESCOLA. ELA QUER QUE VOCÊ
FIQUE EM CASA E CUIDE DELA.
7. O PAI É QUEM TE ENSINA NA ESCOLA.
CENTROS DE RECURSOS IMPRECISOS – TEM IMAGENS DE CIÚME
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1. FRATERNAL – O IRMÃO
IMAGEM DO CIÚME – COMUNHÃO ACIMA DOUTRINA, DEMOCRACIA,
SISTEMA DE PREGAÇÃO ROTATIVA.
ISSO É CONECTAR-SE COM O “IRMÃO” EM VEZ DO PAI.
Ruben e seus irmãos não conseguiram livrar Israel da fome. Foi somente quando eles se
conectaram com José que a fome foi quebrada.
2. REDE - O PADRASTO
A IMAGEM DO CIÚME AQUI É UM HOMEM QUE IMPÕE A EXCLUSIVIDADE E
UM SISTEMA DE HIERARQUIA QUE NÃO PERMITE A INTIMIDADE COM O
LÍDER. AS REDES MANTÊM VOCÊ EM FILIAÇÃO PERPÉTUA – ISSO É
REALMENTE ESCRAVIDÃO PARA GARANTIR QUE O LÍDER ESTEJA SEMPRE
EMPODERADO. O FILHO DEVE EVENTUALMENTE SE TORNAR PAI.
3. DENOMINAÇÃO – TIO
IMAGEM DO CIÚME – SEDE. SISTEMA DE HIERARQUIA QUE NÃO TEM
INTIMIDADE. ESTA É UMA RELAÇÃO EMPREGADOR E EMPREGADO.
4. PARAIGREJA - PRIMO
A IMAGEM DO CIÚME É O SEU PROJETO QUE EXCLUI TODAS AS OUTRAS
FACETAS DO MINISTÉRIO. NÃO É CAPAZ DE FICAR SOB A COBERTURA DE
UMA IGREJA LOCAL.
5. INDEPENDENTE - VIÚVA
ESTE É UM INDIVÍDUO QUE OPERA ISOLADAMENTE. Ele é o líder de uma igreja
local que não busca comunhão com outros na cidade. ELE NÃO DELEGA
RESPONSABILIDADE A NINGUÉM. ELE NÃO TEM GRUPO DE RESPONSÁVEIS.
REVISAR: “SLUMP HAND”
Quando um homem estabelecido se relaciona com o alto, ele está sob a ilusão de um
relacionamento entre pai e filho. Esta é uma relação com um recurso impreciso – assim a
maldição prevalece na terra como no caso do templo de Ezequiel.
RECURSO PRECISO – DAVID E SEUS HOMENS
REVEJA AS CARACTERÍSTICAS DE PAIS E FILHOS.
OS BENEFÍCIOS CONFERIDOS POR UM PAI SÃO OS MESMOS CONFERIDOS
POR UMA EQUIPE.
REVISE AS QUALIFICAÇÕES DE UM DAVI.
(Ezequiel 34:23) Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas;
cuidará delas e será o seu pastor. (NVI)
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(Ezequiel 37:23-28) Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis
nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas
apostasias pecaminosas, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu
Deus. " ‘O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Eles
seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na
terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os
seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será
o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles; será uma aliança eterna.
Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre.
Minha morada estará com eles; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então,
quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o
Senhor, santifico Israel’ ". (NVI)
O recurso é segundo a ordem de Davi. Esta é uma referência a Cristo.
O recurso deve ser como o padrão Davídico.
ELEMENTOS ESSENCIAIS:
1. Davi não se gabava de seguidores. Os homens vieram a ele com base no
reconhecimento da graça.
2. Eles vieram para ajudar Davi – não para serem ajudados.
3. O Espírito de Amasai.
4. Reveja 1 Crônicas 12
BENEFÍCIOS DA CONEXÃO:
1. O COXO E O CEGO FORAM EXPULSOS
2. ALEGRIA EM ISRAEL
(1 Crônicas 12:40) Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes
como Issacar, Zebulom e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos,
camelos, mulas e bois: farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois
e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. (NVI)
3. REALOCAÇÃO DA ARCA
(1 Crônicas 13:3) "e tragamos a arca do nosso Deus de volta para nós, pois não a
inquirimos desde os dias de Saul." (NVI)
O PAI COMO COBERTURA
1. QUERUBINS
2. COBERTURAS DO SANTUÁRIO
3. A TIGELA DO CASTIÇAL
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O PRÓXIMO NÍVEL:
CENTROS DE RECURSOS APOSTÓLICOS
Pode haver mais de um Davi com seus homens em uma cidade. Cada empresa é uma
roda. Davi é o eixo e são os homens (igrejas locais) a borda. Essas rodas devem se unir
para formar uma única roda na cidade. Os Davis são então o centro da igreja da cidade.
Esta é a direção que os relacionamentos devem seguir para ver a cura completa na terra.
Os Davis na cidade com seus homens constituem a amostra representativa da
corporação. Isso agora abastece toda a igreja da cidade.
Este é o templo corporativo – que abastece a igreja da cidade.
Este templo corporativo é o pai da igreja na cidade.
ESTA É UMA MIGRAÇÃO DO SINGULAR PARA O PLURAL.
EZEQUIEL 1 APLICA-SE AO SINGULAR (MICROCOSMO) E AO PLURAL
(MACROCOSMO).
Quando isso é negligenciado, há consequências para toda a cidade. As consequências são
vistas em Ageu 1:
CÉU FECHADO
1. pobreza
2. insatisfação
3. seca
4. ausência de orvalho, óleo e vinho
5. inutilidade
(Ageu 1:6) Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se
fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que
recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada". (NVI)
(Ageu 1:10-11) Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de
dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o
vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O
trabalho das mãos de vocês foi prejudicado". (NVI)
A ORAÇÃO NÃO VAI CURAR OS PROBLEMAS ACIMA. O TEMPLO
CORPORATIVO DEVE SER ESTABELECIDO PARA QUE A TERRA SEJA
CURADA. ESTE TEMPLO CORPORATIVO SÃO OS QUERUBINS QUE COBREM
A IGREJA NA CIDADE.
REVEJA EZEQUIEL 1
1.2 C – Mudança (Arrependimento)
(2 Crônicas 7:14-15) se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e
orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei,
perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos
estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. (NVI)
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(Ezequiel 18:30-32) "Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo
com os seus caminhos; palavra do Soberano Senhor. Arrependam-se! Desviem-se de
todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de
todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo.
Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de
ninguém; palavra do Soberano Senhor. Arrependam-se e vivam! (NVI)
(Apocalipse 2:21-23) Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade
sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande
sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das
obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão
que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de
acordo com as suas obras. (NVI)
(Provérbios 1:23) Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de
sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. (NVI)
1.3 U – Revelação dos filhos
(Romanos 8:19-23) A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos
de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria
escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a
própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se
encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza
criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que
temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando
ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. (NVI)
Nossa filiação nos leva a experiências de céu aberto.
Esta é a representação exata. O homem caiu da glória – estamos voltando para a glória
em Cristo.
SINAIS DO REINO
DOMÍNIO PESSOAL E CORPORATIVO.
A IGREJA DEVE CHEGAR AO LUGAR ONDE ELA EXECUTA JUSTIÇA, PAZ E
JULGAMENTO PARA A REFORMA SOCIAL E CULTURAL.
CARACTERÍSTICAS DO DOMÍNIO
Domínio = governo
Esta é a característica Mateus 3 de um céu aberto.
EVIDÊNCIA DO REINO/SINAIS DO REINO
1. A PRESENÇA DO ESPÍRITO
(Romanos 14:17) Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e
alegria no Espírito Santo; (NVI)
O reino está no Espírito Santo.
A PRESENÇA DO ESPÍRITO É EVIDÊNCIA DE QUE O REINO VEIO.
Revise as características da “PRESENÇA”
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2. A CLARA VOZ DE DEUS.
(Hebreus 12:22-29) Mas vocês chegaram ao monte Sião, à Jerusalém celestial, à
cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião,
à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a
Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus,
mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o
sangue de Abel. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a
ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos
desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a
terra, agora promete: "Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o
céu". As palavras "ainda uma vez" indicam a remoção do que pode ser abalado, isto
é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já
que estamos recebendo um Reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos
a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso "Deus é fogo
consumidor! " (NVI)
3. A PALAVRA PREDOMINANTE AUMENTA.
(Atos 19:8) Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses,
argumentando convincentemente acerca do Reino de Deus. (NVI)
(Atos 19:10) Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos
que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. (NKJ)
Atos 19:20 Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia.
(NVI)
4. A PARTIDA DE ELEMENTOS OPRESSIVOS.
(Mateus 12:28) Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então
chegou a vocês o Reino de Deus. (NVI)
(Apocalipse 12:10) Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: "Agora veio a
salvação, o poder e o Reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi
lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e
noite. (NVI)
5. ATIVIDADE ANGELICAL.
(Atos 5:9-20) Pedro lhe disse: "Por que vocês entraram em acordo para tentar o
Espírito do Senhor? Veja! Estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles
a levarão também". Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os
moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu
marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar
desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o
povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no Pórtico de Salomão. Dos
demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito.
Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram
acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava
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em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre
alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a
Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos;
e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros,
membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram
prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um
anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: "Dirijam-se ao
templo e relatem ao povo toda a mensagem desta Vida". (NVI)
QUANDO O REINO SE MANIFESTA – COMO NA CURA, SINAIS E MARAVILHAS
– OS ANJOS ESTÃO ATIVOS. O PALCO É A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO –
PEDRO TESTEMUNHA QUE ANANIAS E SAFIRA MENTIRAM AO ESPÍRITO
SANTO. É NO MEIO DA ATIVIDADE DO ESPÍRITO SANTO QUE OS MILAGRES
ANJOS SÃO ATIVADOS.
6. MANIFESTAÇÃO DA LUZ.
(1 Pedro 2:9) Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. (NVI)
(Colossenses 1:13) Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou
para o Reino do seu Filho amado, (NVI)
7. ARREPENDIMENTO.
(Atos 19:8-12) Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses,
argumentando convincentemente acerca do Reino de Deus. Mas alguns deles se
endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do Caminho diante da
multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a
ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que
todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do
Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até
lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes
eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. (NVI)
(Atos 19:18-19) Muitos dos que creram vinham, e confessavam e declaravam
abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo
reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este
chegou a cinquenta mil dracmas. (NVI)
ESTE OBJETIVO TRAZER JUSTIÇA PRÁTICA.
8. ESMAGA TODOS OS OUTROS REINOS
(Atos 19:25) reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse:
"Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade (NKJ)
(Atos 19:26-28) e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está
convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a
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província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não
somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o
templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em
toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina".
Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: "Grande é a Ártemis dos
efésios! " (NVI)
9. A MENSAGEM É O REINO
(Atos 19:8) Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses,
argumentando convincentemente acerca do Reino de Deus. (NVI)
(Atos 20:25) "Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o
Reino, verá novamente a minha face. (NKJ)
(Atos 28:23) Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em
grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até à tarde ele
lhes deu explicações e lhes testemunhou do Reino de Deus, procurando convencê-los
a respeito de Jesus, com base na Lei de Moisés e nos Profetas. (NVI)
(Atos 28:31) Pregava o Reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo,
abertamente e sem impedimento algum. (NVI)
10. CURA, MILAGRES, SINAIS E MARAVILHAS
(Atos 19:8-12) Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses,
argumentando convincentemente acerca do Reino de Deus. Mas alguns deles se
endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do Caminho diante da
multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a
ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que
todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do
Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até
lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes
eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. (NVI)
(Atos 8:5-8) Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo.
Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu
unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando
gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria
naquela cidade. (NVI)
(Atos 8:12-13) No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do Reino de Deus
e do nome de Jesus Cristo, creram nele, e foram batizados, tanto homens como
mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda
parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados.
(NVI)

19

11. ATRAI AS MULTIDÕES.
(Atos 19:18-19) Muitos dos que creram vinham, e confessavam e declaravam
abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo
reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este
chegou a cinquenta mil dracmas. (NVI)
(Mateus 11:12) Desde os dias de João Batista até agora, o Reino dos céus é tomado à
força, e os que usam de força se apoderam dele. (NVI)
12. PRODUZ UMA AUDIÊNCIA CATIVA.
A multidão agora pode ser ensinada.
(Atos 3:11-12) Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou
maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso,
Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando
para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou
piedade? (NVI)
(Atos 4:1-2) Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o
capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque
os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos
mortos. (NVI)
(Atos 2:1-4) Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa
na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram
e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e
começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. (NVI)
(Atos 2:6) Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois
cada um os ouvia falar em sua própria língua. (NVI)
(Atos 2:14) Então Pedro levantou-se com os Onze e, em alta voz, dirigiu-se à
multidão: "Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me
explicar-lhes isto! Ouçam com atenção: (NVI)
OS SINAIS DO REINO SÃO REALMENTE EXPERIÊNCIAS DO CÉU ABERTO
QUE SINCRONIZAM O CÉU COM A TERRA.
Estas são as características do domínio.
1. A PRESENÇA
(Mateus 3:13-16) Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João.
João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a
mim? " Respondeu Jesus: "Deixe assim por enquanto; convém que assim façamos,
para cumprir toda a justiça". E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da
água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo
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como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu Filho
amado, em quem me agrado". (NVI)
2. CLAREZA DA VOZ
(Mateus 3:17) Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me
agrado". (NVI)
3. A PALAVRA PREDOMINANTE AUMENTA.
(Mateus 4:3-10) O tentador aproximou-se dele e disse: "Se você é o Filho de Deus,
mande que estas pedras se transformem em pães". Jesus respondeu: "Está escrito:
‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus’".
Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe
disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: ‘Ele
dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que
você não tropece em alguma pedra’". Jesus lhe respondeu: "Também está escrito:
‘Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus’". Depois, o diabo o levou a um monte
muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse:
"Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar". Jesus lhe disse: "Retire-se,
Satanás! Pois está escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto’".
(NVI)
4. A PARTIDA DE ELEMENTOS OPRESSIVOS.
(Mateus 4:11) Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. (NVI)
5. ATIVIDADE ANGELICAL
(Mateus 4:11) Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. (NVI)
6. MANIFESTAÇÃO DA LUZ.
(Mateus 4:13-16) Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar,
na região de Zebulom e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías:
"Terra de Zebulom e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos
gentios; o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra
da sombra da morte raiou uma luz". (NVI)
7. ARREPENDIMENTO
(Mateus 4:17) Daí em diante Jesus começou a pregar: "Arrependam-se, pois o Reino
dos céus está próximo". (NVI)
8. ESMAGA TODOS OS OUTROS REINOS
Esmagou os reinos social e ocupacional dos discípulos através de seu novo nível de
compromisso.
(Mateus 4:18-22) Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos: Simão,
chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram
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pescadores. E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens". No
mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros
dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com
seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando
imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. (NVI)
9. A MENSAGEM É O EVANGELHO DO REINO
(Mateus 4:23) Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando
as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo .
(NVI)
10. CURA, MILAGRES, SINAIS E MARAVILHAS
(Mateus 4:23-24) Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles,
pregando as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o
povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os
que estavam padecendo vários males e tormentos: endemoninhados, epiléticos e
paralíticos; e ele os curou. (NVI)
11. ATRAI AS MULTIDÕES
(Mateus 4:25) Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis,
Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. (NVI)
12. PRODUZ UMA AUDIÊNCIA CATIVA.
(Mateus 5:1-3) Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus
discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: "Bemaventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus. (NVI)
DOMINAR SOBRE A CARNE, O MUNDO, SATANÁS E SEUS SISTEMAS. Kratos
(grego)
1.4 U – Desbloqueando o profético
O profético é mais do que dizer o futuro.
Está alterando o futuro por decretos e declarações – Elias parou a chuva.
O nível mais alto da profecia é a exegese bíblica.
Quebre o silêncio antes de quebrar a maldição.
• ESTER
(Ester 3:5-10) Quando Hamã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava,
ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não
bastava matá-lo. Em vez disso, Hamã procurou uma forma de exterminar todos os
judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do
décimo segundo ano do reinado do rei Xerxes, no mês de nisã, lançaram o pur, isto é
a sorte, na presença de Hamã para escolher um dia e um mês para executar o plano, e
foi sorteado o décimo segundo mês, o mês de adar. Então Hamã disse ao rei Xerxes:
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"Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu
império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não
obedecem às leis do rei; não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se
decrete a destruição deles; e colocarei trezentas e cinqüenta toneladas de prata na
tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho". Então o rei tirou seu
anel-selo do dedo, deu-o a Hamã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata,
descendente de Agague, e lhe disse: (NVI)
(Ester 3:12-14) Assim, no décimo terceiro dia do primeiro mês os secretários do rei
foram convocados. Hamã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de
cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes
de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As
cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem
de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e
crianças, num único dia, o décimo terceiro dia do décimo segundo mês, o mês de
adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei
em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que
estivessem prontos para aquele dia. (NVI)
(Ester 4:13-17) mandou dizer-lhe: "Não pense que pelo fato de estar no palácio do
rei, de todos os judeus só você escapará, pois, se você ficar calada nesta hora,
socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de
seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou
à posição de rainha? " Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: "Vá reunir
todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam
durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois
disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei".
Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. (NVI)
(Ester 5:1-3) Três dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio
interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a
entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe
o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o
rei lhe perguntou: "Que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a
metade do reino, lhe será dado". (NVI)
CINCO SINAIS DE ATIVAÇÃO PROFÉTICA:
• VESTIR-SE
• MOSTRAR-SE
• FICAR DE PÉ
• FALE
• CALE-SE
1. VESTIR-SE
Uma nova estação exige uma mudança de roupa.
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• JACÓ
(Gênesis 35:2) Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele:
"Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de
roupa. (NVI)
• JOSÉ
(Gênesis 41:14-16) O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do
calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó
disse a José: "Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que
você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo". Respondeu-lhe José: "Isso não
depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável". (NVI)
(Gênesis 41:33-35) "Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o
no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para
recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão
recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o
controle do faraó, serão armazenados nas cidades. (NVI)
(Gênesis 41:37-44) O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros.
Por isso o faraó lhes perguntou: "Será que vamos achar alguém como este homem, em
quem está o espírito divino? " Disse, pois, o faraó a José: "Uma vez que Deus lhe
revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você
terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens.
Somente em relação ao trono serei maior que você". E o faraó prosseguiu: "Entrego a
você agora o comando de toda a terra do Egito". Em seguida o faraó tirou do dedo o
seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou
uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem
real, e à frente os arautos iam gritando: "Abram caminho! " Assim José foi colocado
no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: "Eu sou o faraó,
mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito".
(NVI)
• JOSUÉ
(Zacarias 3:3-5) Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo.
O anjo disse aos que estavam diante dele: "Tirem as roupas impuras dele". Depois
disse a Josué: "Veja, eu tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre
você". Disse também: "Coloquem um turbante limpo em sua cabeça". Colocaram o
turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. (NVI)
(Zacarias 3:6-10) O anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: "Assim diz o Senhor
dos Exércitos: ‘Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você
governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe
darei um lugar entre estes que estão aqui. " ‘Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus
companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão: Vou
trazer o meu servo, o Renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué! Ela tem
sete pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição’, declara o Senhor dos
Exércitos, ‘e removerei o pecado desta terra num único dia. " ‘Naquele dia’, declara o
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Senhor dos Exércitos, ‘cada um de vocês convidará seu próximo para assentar-se
debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira". (NVI)
A ANIQUILAÇÃO DOS JUDEUS FOI PREVENIDA PELO USO PELA ESTER DAS
ROUPAS REAIS. A MALDIÇÃO FOI ABORTADA POR UMA MUDANÇA DE
VESTUÁRIO. Ela era uma rainha sem influência. Somente quando ela usava as vestes reais
ela ganhava acesso ao favor. Suas ações persuadiram muitos a se tornarem judeus. Esta é sua
primeira prioridade – pegue seu manto. Este é o manto da autoridade.
É hora de vestirmos a armadura de Deus – semelhança de Cristo.
Você não pode passar para o próximo nível com roupas inadequadas.
• Os médicos têm um código de vestimenta.
• Os advogados têm um código de vestimenta.
• Pilotos, polícia etc.
Fui preso uma vez no hospital – não estava com meu jaleco de médico – o guarda achou que
eu era um intruso.
Seu vestido reflete sua autoridade. Quando eu coloco meu casaco, os pacientes no banco se
sentam e se preparam.
A maldição é quebrada quando nos revestimos de Cristo – chegando à representação exata.
Reveja a armadura de Deus.
2. MOSTRAR-SE
Supere o medo e a intimidação. Deixe o leão em você rugir. Acredite em si mesmo. Pare de
rastejar.
Superar a inferioridade.
Saul estava escondido quando foi escolhido como rei.
(1 Samuel 10:21-24) Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de
Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o
procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor: "Ele já
chegou? " E o Senhor disse: "Sim, ele está escondido no meio da bagagem". Então
correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo; os mais altos do
povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos: "Vocês vêem o homem que o
Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo". Então todos
gritaram: "Viva o rei! " (NVI)
Quando Débora foi para a batalha havia tribos que não apareciam.
3. FICAR DE PÉ
A postura ereta significa que você tem a armadura de Deus.
Isso significa surgir - mudar sua posição.
(Isaías 60:1-2) "Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor
raia sobre você. Olhe! A escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos,
mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. (NVI)
Migrar da inatividade religiosa. A cama é muito pequena.
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Os fariseus e escribas sentam-se –
Junto aos rios da Babilônia onde nos sentamos --Este não é o momento de reclinar na mesa do banquete…
(Amós 6:1) Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, e que se sentem seguros no
monte de Samaria; vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o
povo de Israel recorre! (NVI)
(Amós 6:3-7) Vocês acham que estão afastando o dia mau mas na verdade estão
atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam
em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham em
suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em
grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a
ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio; cessarão os
banquetes dos que vivem no ócio. (NVI)
QUANDO VOCÊ SE LEVANTAR, VOCÊ SERÁ VISTO.
4. FALE
VOCÊ SÓ PODE FALAR SE VOCÊ ESTIVER VESTIDO COM PRECISÃO.
Débora falou – ela quebrou o silêncio da complacência. Ela ativou outros por sua fala. A
PALAVRA EM SEU CORAÇÃO É COMO FOGO EM SEUS OSSOS.
• NATAN FALOU.
• OS TRÊS MENINOS HEBREUS FALARAM.
• OS APÓSTOLOS FALARAM EMBORA PROIBIDO PREGAR EM NOME
DE JESUS.
• DÉBORA FALOU.
• AGEU E ZACARIAS FALARAM.
5. CALE-SE
Certos lugares não falam – na alfândega, na delegacia.
• JEFTÉ NÃO SABIA CALAR A BOCA. ELE FEZ UM VOTO
IRRESPONSÁVEL.
• No bloqueio da estrada cale a boca. Uma palavra responde – não histórias.
• REVISE A TOLIDADE.
TAGARELA
(Eclesiastes 10:14) Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir;
quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? (NVI)
(Provérbios 18:7) A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma
armadilha para a sua alma. (NVI)
(Provérbios 10:19) Quando são muitas as palavras o pecado está presente, mas quem
controla a língua é sensato. (NVI)
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(Eclesiastes 5:3) Das muitas ocupações brotam sonhos; do muito falar nasce a prosa
vã do tolo. (NVI)
(Provérbios 29:11) O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. (NVI)
RESULTADOS DA AÇÃO PROFÉTICA:
1. O REI NÃO CONSEGUE DORMIR.
(Ester 6:1-3) Naquela noite o rei não conseguiu dormir; por isso ordenou que
trouxessem o livro das crônicas do seu reinado, e que o lessem para ele. E foi lido o
registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei
que guardavam a entrada do Palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei
Xerxes. "Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? ", perguntou o
rei. Seus oficiais responderam: "Nada lhe foi feito". (NVI)
2. OS JUSTOS SÃO HONRADOS
(Ester 6:10-11) O rei ordenou então a Hamã: "Vá depressa apanhar o manto e o
cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta
do palácio real. Não omita nada do que você recomendou". Então, Hamã apanhou o
cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da
cidade, proclamando à frente dele: "Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o
prazer de honrar! " (NVI)
3. OS MAUS SÃO REMOVIDOS
(Ester 7:1-6) Então o rei e Hamã foram ao banquete com a rainha Ester, e, enquanto
estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: "Rainha Ester, qual
é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do
reino, isso lhe será concedido". Então a rainha Ester respondeu: "Se posso contar
com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo;
este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para
destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e
escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria
perturbar o rei". O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: "Quem se atreveu a uma
coisa dessas? Onde está ele? " Respondeu Ester: "O adversário e inimigo é Hamã,
esse perverso". Diante disso, Hamã ficou apavorado na presença do rei e da rainha.
(NVI)
(Ester 7:10) Assim Hamã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu; e a
ira do rei se acalmou. (NVI)
4. OS MAUS DECRETOS SÃO REVOGADOS.
(Ester 8:8) Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como
melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento
escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado". (NVI)
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5. CONVERSÕES AUTOMÁTICAS – MUITOS SE TORNARAM JUDEUS. Não houve
cruzadas em tendas.
(Ester 8:1-6) Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de
Hamã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester
lhe dissera que este era seu parente. O rei tirou seu anel-selo, que havia tomado de
Hamã, e o deu a Mardoqueu; e Ester o nomeou para administrar os bens de Hamã.
Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano
maligno de Hamã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro
para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: "Se for do agrado do rei, se posso
contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem
revogando as cartas que Hamã, filho do agagita Hamedata, escreveu para que os
judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois, como suportarei
ver a desgraça que cairá sobre meu o povo? Como suportarei a destruição da minha
própria família? " (NVI)
(Ester 8:9-17) Isso aconteceu no dia vinte e três do terceiro mês, o mês de sivã. Os
secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de
Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das cento e vinte
e sete províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram
redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na
língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as
cartas com o anel-selo do rei, e as enviou por meio de mensageiros montados em
cavalos velozes, das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus
de cada cidade o direito de reunir-se e de proteger-se, de destruir, matar e aniquilar
qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas
mulheres e seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. O decretou entrou em
vigor nas províncias do rei Xerxes no décimo terceiro dia do décimo segundo mês, o
mês de adar. Uma cópia do texto do decreto foi publicada como lei em cada província
e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus
estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando
cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope, por causa da ordem do rei. O decreto
também foi publicado na cidadela de Susã. Mardoqueu saiu da presença do rei
usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura
de linho fino. E a cidadela de Susã exultava de alegria. Para os judeus foi uma
ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade,
onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com
banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se
judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. (NVI)
6. DO LUTO PARA A DANÇA
(Ester 9:20-26) Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os
judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinado que
anualmente se comemorassem os dias décimo quarto e décimo quinto do mês de adar,
pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza
tornou-se em alegria, e o seu pranto, num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que
comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e
de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela
comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois
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Hamã, filho do agagita Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra
eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição
deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para
que o plano maligno de Hamã contra os judeus se voltasse contra a sua própria
cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram
chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta,
o que tinham visto e o que tinha acontecido, (NVI)
Arão ficou em silêncio quando Moisés pecou.
(Números 20:10-13) Moisés e Arão reuniram a assembléia em frente da rocha, e
Moisés disse: "Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para
lhes dar? " Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara.
Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a
Moisés e a Arão: "Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à
vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou".
Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde
ele manifestou sua santidade entre eles. (NVI)
Arão não entrou.
(Números 20:23-29) Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a
Moisés e a Arão: "Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que
dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às
águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Hor. Tire as
vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus
antepassados; ele morrerá ali". Moisés fez conforme o Senhor ordenou; subiram o
monte Hor à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou
em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar
desceram do monte, e, quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda
a nação de Israel pranteou por ele durante trinta dias. (NVI)
• AGEU E ZACARIAS, DÉBORA
Ezequiel 37 – demonstra a necessidade do vaso humano falar.
(Ezequiel 37:1-14) A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me
levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que
era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me
perguntou: "Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? " Eu respondi: "Ó
Soberano Senhor, só tu o sabes". Então ele me disse: "Profetize a esses ossos e digalhes: ‘Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor! Assim diz o Soberano Senhor a estes
ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e
farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele; porei um espírito em vocês, e
vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor’ ". E eu profetizei
conforme a ordem recebida. E, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de
chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de
tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me
disse: "Profetize ao espírito; profetize, filho do homem, e diga-lhe: ‘Assim diz o
Soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses
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mortos, para que vivam’ ". Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou
neles; eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme! Então ele me
disse: "Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: ‘Nossos
ossos se secaram e nossa esperança se foi; fomos exterminados’. Por isso profetize e
diga-lhes: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e
fazê-los sair; trarei vocês de volta à terra de Israel. E, quando eu abrir os seus túmulos
e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em
vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão
que eu, o Senhor, falei, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor’ ". (NVI)
5012 naba' (naw-baw');
Uma raiz primitiva; profetizar, ou seja, falar (ou cantar) por inspiração (na previsão ou
discurso simples):
Profetize, faça-se um profeta.
Doutrina dos Apóstolos - barulho e chocalho
Comunhão - osso a osso
Partir o pão – tendões e carne
Oração - respiração
Não mude a ordem. Em resposta à pregação, esta ordem é estabelecida e Deus aumenta o
exército.
1.5 R – Reforma
• RECONFIGURAR O TEMPLO DE EZEQUIEL 8.
• ESTABELECER CULTURA APOSTÓLICA ATOS 2:42 PARA GRANDE
GRAÇA.
• MULHER CURVADA DEVE SER REFORMADA.
1.6 R – Restituição
Davi fez restituição pela violação de Saul.
(2 Samuel 21:1-14) Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou três anos.
Davi consultou o Senhor, que lhe disse: "A fome veio por causa de Saul e de sua
família sanguinária, por terem matado os gibeonitas". O rei então mandou chamar os
gibeonitas e falou com eles. ( Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas
remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob
juramento; mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. )
Davi perguntou aos gibeonitas: "Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o
que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? " Os gibeonitas responderam:
"Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém
em Israel". Davi perguntou: "O que querem que eu faça por vocês? ", e eles
responderam: "Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruirnos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que sete descendentes dele sejam
executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor". "Eu os
entregarei a vocês", disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jônatas e neto de
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Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jônatas, filho de
Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, dois filhos de Rispa, filha de
Aiá, que ela teve com Saul, e os cinco filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve
com Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os
executaram no monte, perante o Senhor. Os sete foram mortos ao mesmo tempo, nos
primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de
saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva
do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem
os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá,
concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jônatas,
tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. ( Eles haviam roubado os ossos da praça
de Bete-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no
monte Gilboa. ) Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jônatas, que foram
recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de
Saul e de Jônatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e
fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor
da terra de Israel. (NVI)
1.7 S – Sacrifício
Lesão voluntária ou desvantagem sofrida por causa de outra coisa.
Boas ações altruístas para os outros.
Uma perda de curto prazo em troca de um ganho maior.
O sacrifício é uma característica marcante dos servos de Deus.
O sacrifício de Jesus quebra a maldição.
O sacrifício de louvor de Josafá.
O EXEMPLO DE JESUS:
JESUS
(Filipenses 2:6-11) que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus
era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! Por isso Deus o
exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que
ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda
língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. (NVI)
JESUS É ALTAMENTE EXALTADO POR CAUSA DE SEU SACRIFÍCIO.
(Romanos 15:3) Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está
escrito: "Os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim". (NVI)
A obediência é melhor do que o sacrifício, mas o sacrifício sempre exige obediência.
(1 Samuel 15:22) Samuel, porém, respondeu: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em
holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é
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melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
(NVI)
O EXEMPLO DE ABRAÃO
1. SACRIFICAR SEUS DEUSES ANTIGOS
(Gênesis 12:1-4) Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus
parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. "Farei de você
um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma
bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e
por meio de você todos os povos da terra serão abençoados". Partiu Abrão, como lhe
ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de
Harã. (NVI)
• ABRAÃO SACRIFICOU LOCAL FAMILIAR PARA OBEDECER A DEUS.
• ELE TAMBÉM SACRIFICOU SEU DEUS DA LUA.
Reveja os atributos do verdadeiro Deus.
MUITAS PESSOAS FAZEM ESTE SACRIFÍCIO NO MOMENTO DA CONVERSÃO.
• ESTE SACRIFÍCIO DEMONSTRA SUA DESCONEXÃO DO VELHO E
ABRAÇO DO NOVO.
REVISAR: “JOINT” E “ELISHA”
2. SACRIFICAR O MUNDO
(Gênesis 12:10) Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver
algum tempo, pois a fome era rigorosa. (NVI)
ABRAÃO VIVE A FOME QUANDO OBEDECE A DEUS. QUANDO VOCÊ
OBEDECE A DEUS NÃO SIGNIFICA QUE TUDO VAI FICAR BEM.
ERRO: Na hora da fome nunca corra para o mundo.
(Gênesis 13:1-2) Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e
com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em
gado como em prata e ouro. (NVI)
ABRAÃO SACRIFICA O EGITO - IMAGEM DO MUNDO
(1 João 2:15-17) Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o
amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo — a cobiça da carne, a
cobiça dos olhos e a ostentação dos bens — não provém do Pai, mas do mundo. O
mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para
sempre. (NVI)
REVISAR “WORLD”
SANSÃO SE JUNTOU A UMA PROSTITUTA.
VERDADEIRA CONVERSÃO: não mais curtir as melodias da Babilônia, não mais
curtir dançar ou se divertir como a Babilônia, não mais se alimentar daquilo que
alimenta a Babilônia. Esta separação é um sacrifício – uma responsabilidade pessoal.
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3. SACRIFICAR SEUS PARENTES (laços sentimentais)
ABRAÃO DEU A LÓ A PRIMEIRA ESCOLHA DE TERRA.
(Gênesis 13:5-9) Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas.
E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens
que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores
dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam
aquela terra. Então Abrão disse a Ló: "Não haja desavença entre mim e você, ou
entre os seus pastores e os meus; afinal somos irmãos! Aí está a terra inteira diante de
você. Vamos nos separar! Se você for para a esquerda, irei para a direita; se for para
a direita, irei para a esquerda". (NVI)
(Gênesis 13:14-18) 1Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: "De
onde você está, olhe para o Norte, para o Sul, para o Leste e para o Oeste: Toda a
terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a
sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da
terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a
baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você". Então Abrão mudou seu
acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde
construiu um altar dedicado ao Senhor. (NVI)
Ló era sobrinho de Abraão. Abraão se separou de Ló.
ESTE É O PRÓXIMO SACRIFÍCIO EM SUA MIGRAÇÃO COM DEUS - SEUS
PARENTES.
(Mateus 12:46-50) Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos
chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: "Tua mãe e teus
irmãos estão lá fora e querem falar contigo". "Quem é minha mãe, e quem são meus
irmãos? ", perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: "Aqui estão
minha mãe e meus irmãos! Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este
é meu irmão, minha irmã e minha mãe". (NVI)
Não participe das festas idólatras de seus parentes.
4. SACRIFICAR SEU AMOR POR DINHEIRO
(Gênesis 14:18-24) Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo,
trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: "Bendito seja Abrão pelo Deus
Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou
seus inimigos em suas mãos". E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma
disse a Abrão: "Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens". Mas Abrão respondeu
ao rei de Sodoma: "De mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus
e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou
uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: ‘Eu enriqueci Abrão’.
Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a
Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Que eles recebam a sua porção".
(NVI)
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ABRAÃO DEU 10% A MELQUISEDEQUE E O REI DE SALÉM 90%.
ELE DEU TODO O SEU AUMENTO.
ELE SACRIFICOU SEU AMOR POR DINHEIRO.
CONSIDERE GEAZI, ACÃ E SAUL.
5. SACRIFICAR RELAÇÕES IMPRECISAS
(Gênesis 21:9-14) Sara, porém, viu que o filho que Hagar, a egípcia, dera a Abraão
estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: "Livre-se daquela escrava e do seu filho,
porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque". Isso perturbou demais
Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: "Não se perturbe por causa
do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de
Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da
escrava farei um povo; afinal ele é seu descendente". Na manhã seguinte, Abraão
pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d’água, entregou-os a Hagar e,
tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e
ficou vagando pelo deserto de Berseba. (NVI)
ABRAÃO SACRIFICOU HAGAR E ISMAEL.
HAGAR ATENDEU SUA NECESSIDADE DO PASSADO, MAS NÃO ERA
RELEVANTE PARA OS PROPÓSITOS DE DEUS EM SUA VIDA.
HAGAR SIGNIFICA "ENCARAR"
DAVI MATOU OS MOABITAS QUE CUIDARAM DE SEUS PAIS.
CONSIDERE SALOMÃO E SUAS MULHERES.
CONSIDERE TAMBÉM ESDRAS E SUAS ESPOSAS PAGÃS.
REVISE “COMPANY”.
6. SACRIFICANDO SEU ISAAC
(Gênesis 22:1-3) Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe:
"Abraão! " Ele respondeu: "Eis-me aqui". Então disse Deus: "Tome seu filho, seu
único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali
como holocausto num dos montes que lhe indicarei". Na manhã seguinte, Abraão
levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque seu
filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus
lhe havia indicado. (NVI)
ABRAÃO OUVE DEUS O CHAMANDO PELO NOME. TODA VEZ QUE ABRAÃO
OUVE A DEUS, ELE TEM QUE DAR ALGO.
DESTA VEZ DEUS PEDE QUE SACRIFIQUE SEU ISAAC (RISOS)
ABRAÃO NÃO DISCUTE ISSO COM SUA ESPOSA OU SOGRA.
Há algo maior do que o seu propósito – é o propósito Dele. ISAAC REPRESENTOU O
PROPÓSITO DE ABRAÃO. AQUI DEUS ESTAVA PEDINDO A SACRIFÍCIO DE
SEU PROPÓSITO.
Minha carne é fazer a Sua vontade. Sua vontade é maior que meu propósito.
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OS BENEFÍCIOS DO SACRIFÍCIO:
ABRAÃO RECEBE A REVELAÇÃO DE JEOVÁ JIREH SOMENTE QUANDO
TENTA SACRIFICAR ISAAC.
1. REVELAÇÃO - ABRAÃO – HIDDEKEL
• ABRAÃO
(Gênesis 22:10-13) Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho.
Mas o Anjo do Senhor o chamou do céu: "Abraão! Abraão! " "Eis-me aqui",
respondeu ele. "Não toque no rapaz", disse o Anjo. "Não lhe faça nada. Agora sei que
você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. " Abraão ergueu
os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e
sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. (NVI)
DEPOIS DESTE EVENTO ABRAÃO OUVE DE DEUS.
(Atos 19:18-20) Muitos dos que creram vinham, e confessavam e declaravam
abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo
reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este
chegou a cinquenta mil dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se
difundia e se fortalecia. (NVI)
QUANDO ABRAÃO LIBEROU AS FINANÇAS:
(Gênesis 15:1) Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: "Não tenha
medo, Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será a sua recompensa! " (NVI)
• SALOMÃO
(1 Reis 3:3-14) Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do
seu pai Davi; todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O
rei Salomão foi a Gibeom para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar
sagrado, e ofereceu naquele altar mil holocaustos. Em Gibeom o Senhor apareceu a
Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei".
Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi,
pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para
com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. "Agora, Senhor meu
Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um
jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo
tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de
discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal.
Pois, quem pode governar este teu grande povo? " O pedido que Salomão fez agradou
ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: "Já que você pediu isto e não uma vida longa nem
riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a
justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de
modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você
não pediu: riquezas e fama; de forma que não haverá rei igual a você durante toda a
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sua vida. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos
meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida". (NVI)
Salomão acessa Deus de um local impreciso através do sacrifício.
2. AUMENTO (PISHON)
• ABRAÃO
JEOVÁ JIREH (PROVISÃO)
(Gênesis 22:13-14) Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num
arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho.
Abraão deu àquele lugar o nome de "O Senhor proverá". Por isso até hoje se diz: "No
monte do Senhor se proverá". (NVI)
ABRAÃO SÓ RECEBE UMA REVELAÇÃO DE JEOVÁ JIREH QUANDO
SACRIFICA ISAAC. OS OUTROS SACRIFÍCIOS NÃO ATIVARAM ESTE
PRINCÍPIO.
(Filipenses 4:19) O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com
as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. (NVI)
• A VIÚVA DE SAREPTA.
(1 Reis 17:10-16) E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva
que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: "Pode me trazer um pouco
d’água numa jarra para eu beber? " Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou:
"Por favor, traga também um pedaço de pão". "Juro pelo nome do Senhor, o teu
Deus", ela respondeu, "não tenho nenhum pedaço de pão; só um punhado de farinha
num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para
levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a
comamos e depois morramos. " Elias, porém, lhe disse: "Não tenha medo. Vá para
casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e
traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o
Senhor, o Deus de Israel: ‘A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija
não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra’ ". Ela foi e fez
conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias
e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na
botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. (NVI)
(Provérbios 3:9-10) Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros
frutos de todas as suas plantações; os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os
seus barris transbordarão de vinho. (NVI)
(Malaquias 3:10-12) Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja
alimento em minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam
se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que
nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as
videiras nos campos não perderão o seu fruto", diz o Senhor dos Exércitos. "Então
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todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa", diz o
Senhor dos Exércitos. (NVI)
(2 Coríntios 9:6-11) Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e
aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme
determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá
com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça,
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês
transbordem em toda boa obra. Como está escrito: "Distribuiu, deu os seus bens aos
necessitados; a sua justiça dura para sempre". Aquele que supre a semente ao que
semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará
crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para
que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua
generosidade resulte em ação de graças a Deus. (NVI)
3. LIBERAÇÃO DO PODER - GIOM – DESCOBERTA
ABRAÃO E POSSUINDO O PORTÃO
(Gênesis 22:17) esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão
numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua
descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos (NVI)
JESUS E O PODER DA RESSURREIÇÃO
(Mateus 27:50-54) Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o
espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a
baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos
de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros,
depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que
havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: "Verdadeiramente este era o
Filho de Deus! " (NVI)
4. FRUTIFICAÇÃO - EUFRATES (MILHO DE TRIGO)
ABRAÃO
(Gênesis 22:14-18) Abraão deu àquele lugar o nome de "O Senhor proverá". Por isso
até hoje se diz: "No monte do Senhor se proverá". Pela segunda vez o Anjo do Senhor
chamou do céu a Abraão e disse: "Juro por mim mesmo", declara o Senhor, "que por
ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o
abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a
areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem
inimigos e, por meio dela, todos povos da terra serão abençoados, porque você me
obedeceu". (NVI)

37

• O PRINCÍPIO DA MORTE
(João 12:24) Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e
não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. (NVI)
• A PROMESSA DE JESUS
(Mateus 19:27-30) Então Pedro lhe respondeu: "Nós deixamos tudo para seguir-te!
Que será de nós? " Jesus lhes disse: "Digo-lhes a verdade: Por ocasião da
regeneração de todas as coisas, quando o Filho do homem se assentar em seu trono
glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos, para julgar as
doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe,
filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida
eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros".
(NVI)
(Lucas 18:29-30) Respondeu Jesus: "Digo-lhes a verdade: Ninguém que tenha
deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do Reino de Deus deixará de
receber, na presente era, muitas vezes mais, e, na era futura, a vida eterna". (NVI)
DAVI
• DAVI VAI SOZINHO CONTRA GOLIAS.
1 Samuel 17
• DAVI NEGA A SI MESMO UMA ASCENSÃO PREMATURA AO TRONO
NÃO MATANDO SAUL.
(1 Samuel 24:3-22) Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho;
havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus
soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: "Este é o dia sobre o qual
o Senhor lhe falou: ‘Entregarei nas suas mãos seu inimigo para que você faça com ele
o que quiser’ ". Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de
Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por
ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: "Que o
SENHOR me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele; pois é
o ungido do Senhor". Com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu
que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da
caverna e gritou para Saul: "Ó rei, meu senhor! " Quando Saul olhou para trás, Davi
inclinou-se, rosto em terra. E depois disse: "Por que o rei dá atenção aos que dizem
que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o
Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse,
mas eu o poupei, pois disse: ‘Não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é o
ungido do Senhor’. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha
mão! Cortei a ponta de teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que
não sou culpado de fazer o mal ou de rebelar-me. Não lhe fiz mal algum, embora
estejas à minha procura para tirar-me a vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue
ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz
o provérbio antigo: ‘Dos ímpios vêm coisas ímpias’; por isso não levantarei a minha
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mão contra ti". "Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um
cão morto! A uma pulga! O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha
causa e a sustente; que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. " Tendo Davi falado
todas essas palavras, Saul perguntou: "É você, meu filho Davi? " E chorou em voz
alta. "Você é mais justo do que eu", disse ele a Davi. "Você me tratou bem, mas eu o
tratei mal. " "Você acabou de mostrar o bem que me tem feito; o Senhor me entregou
em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o
deixa ir sem fazer-lhe mal? O Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você
me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel
será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará
meus descendentes nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai". Então
Davi fez seu juramento a Saul. E este voltou para casa, mas Davi e seus soldados
foram para a fortaleza. (NVI)
• DAVI NEGA A SI MESMO SUAS ROUPAS REAIS DANÇANDO DE
MANEIRA INDIGNA,
(2 Samuel 6:12-23) E disseram ao rei Davi: "O Senhor tem abençoado a família de
Obede-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus". Então Davi, com
grande festa, foi à casa de Obede-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para
a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos,
ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho,
foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os
israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas.
Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul,
observava de uma janela. E, ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o
Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a
colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado; e Davi ofereceu holocaustos e
sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os
sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e
deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada
mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi
para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe
disse: "Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas
de seus servos, como um homem vulgar! " Mas Davi disse a Mical: "Foi perante o
Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de
qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do
Senhor, sobre Israel; perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me
humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você
mencionou". E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. (NVI)
• DAVI CUIDA DO EGÍPCIO QUE O CONDUZ AO DOMÍNIO.
(1 Samuel 30:9-16) Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao
ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos demais
para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a
perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe
água e comida: um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas.
Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e
sem beber. Davi lhe perguntou: "A quem você pertence e de onde vem? " Ele
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respondeu: "Sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me
abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o Neguebe dos
queretitas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de Calebe. E incendiamos a
cidade de Ziclague". Davi lhe perguntou: "Você pode levar-me até esse bando de
invasores? " Ele respondeu: "Jura, diante de Deus, que não me matarás nem me
entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles". Quando ele levou Davi até
lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos
bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. (NVI)
(1 Samuel 30:17-20) Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até à tarde, e
nenhum deles escapou, com a exceção de quatrocentos jovens que montaram em
camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado,
incluindo suas duas mulheres. Nada faltou; nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem
filhas, nem bens nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E
tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à
frente dos outros animais, dizendo: "Estes são os despojos de Davi". (NVI)
• DAVI COMPRA A EIRA DE ARAÚNA.
(2 Samuel 24:16-25) Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o
Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: "Pare!
Já basta! " Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o
jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: "Fui eu que
pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o
teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família! " Naquele mesmo dia Gade foi
dizer a Davi: "Vá e edifique um altar na eira de Araúna, o jebuseu". Davi foi para lá,
em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu
o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto
em terra, e disse: "Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? " Respondeu Davi:
"Para comprar sua eira, e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga
no meio do povo". Araúna disse a Davi: "O meu senhor e rei pode ficar com o que
quiser e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador
e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti". E acrescentou: "Que o
Senhor teu Deus aceite a tua oferta". Mas o rei respondeu a Araúna: "Não! Faço
questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que
não me custem nada". Davi comprou, pois, a eira e os bois por cinqüenta peças de
prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de
comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de
destruir Israel. (NVI)
MOABE
(2 Reis 3:26-27) Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu
setecentos homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei
de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como
rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de
modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. (NVI)
O INIMIGO COMPREENDE O PODER DO SACRIFÍCIO
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ELISEU – A VALA ESTÁ CHEIA DE ÁGUA APÓS O SACRIFÍCIO DA
ESCAVAÇÃO.
(2 Reis 3:14-22) 1Então Eliseu disse: "Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a
quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para
você nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um harpista". Enquanto o
harpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: "Assim diz o
Senhor: Cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor: Vocês não verão
vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e
seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco; ele também lhes
entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e
todas as cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as
fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo". No dia seguinte, na hora do
sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região.
Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos
os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram
convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o
sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era
vermelha como sangue. (NVI)
ELIAS – O FOGO CAI DEPOIS DO SACRIFÍCIO DA NOITE
(1 Reis 18:36-38) À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: "Ó
Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és
Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua.
Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és
Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti". Então o fogo do Senhor caiu e
queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou
totalmente a água na valeta. (NVI)
SALOMÃO – A GLÓRIA CAI DEPOIS DO SACRIFÍCIO
(1 Reis 3:3-14) Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do
seu pai Davi; todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O
rei Salomão foi a Gibeom para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar
sagrado, e ofereceu naquele altar mil holocaustos. Em Gibeom o Senhor apareceu a
Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei".
Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi,
pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para
com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. "Agora, Senhor meu
Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um
jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo
tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de
discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal.
Pois, quem pode governar este teu grande povo? " O pedido que Salomão fez agradou
ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: "Já que você pediu isto e não uma vida longa nem
riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a
justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de
modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você
não pediu: riquezas e fama; de forma que não haverá rei igual a você durante toda a
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sua vida. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos
meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida". (NVI)
Salomão acessa Deus de um local impreciso através do sacrifício.
(I Reis 8:1-12) Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel,
todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a
cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se
ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de etanim, que é o sétimo mês. Quando
todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a
levaram, com a Tenda do Encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os
sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de
Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois
que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para
o seu lugar no santuário interno do templo, no Lugar Santíssimo, e a colocaram
debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o
lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas
eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam
ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele; e elas estão lá até
hoje. Na arca havia só as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando
estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram
do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do Lugar Santo, uma nuvem encheu o
templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço,
pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: "O Senhor disse
que habitaria numa nuvem escura! (NVI)
A DESCOBERTA DE JONAS APÓS O SACRIFÍCIO DE AÇÃO DE GRAÇAS
A MULHER COM O FLUXO DE SANGUE
BARTIMEU CEGO
A IGREJA MACEDÔNIA
(2 Coríntios 8:1-5) Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça
que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a
grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois
dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam.
Por iniciativa própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar
da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas
entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e, depois, a nós, pela vontade de
Deus. (NVI)
(Filipenses 4:15-19) Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no
evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se
refere a dar e receber, exceto vocês; pois, estando eu em Tessalônica, vocês me
mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que
eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. 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,
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um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades
de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. (NVI)
JACOB NA CASA DO TIO LABÃO
(Gênesis 30:33) E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez
que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que
não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá
considerá-los roubados. " (NVI)
A justiça de Jacó foram os sacrifícios que ele fez.
(Gênesis 31:38-42) "Vinte anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca
abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os
animais despedaçados por feras; eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas
de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio, de
noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos vinte anos em que fiquei em sua
casa. Trabalhei para você catorze anos em troca de suas duas filhas e seis anos por
seus rebanhos, e dez vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus
de Abraão, o Temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria
de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos e, na
noite passada, ele manifestou a sua decisão". (NVI)
EPAFRODITO
(Filipenses 2:25-30) Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta
Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês
enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e
está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e
quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de
mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para
que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que
vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque
ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda
que vocês não me podiam dar. (NVI)
PAULO
(Filipenses 3:7-8) 7Mas o que para mim era lucro, isso reputei perda por Cristo.
8Mas, na verdade, também considero todas as coisas perda, pela excelência do
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas,
e as considero como lixo, para ganhar a Cristo (NVI)
(Colossenses 1:24-26) Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo
no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a
igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim
atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve
oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. (NVI)
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(2 Coríntios 4:9-12) somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não
destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de
Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos
sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste
em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte; mas em vocês, a vida.
(NVI)
(1 Coríntios 4:9-16) Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em
último lugar, como condenados à morte. Temo-nos tornado um espetáculo para o
mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo,
mas vocês são sensatos em Cristo! Nós somos fracos, mas vocês são fortes! Vocês são
respeitados, mas nós somos desprezados! Até agora estamos passando fome, sede e
necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência
certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos
amaldiçoados, abençoamos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados,
respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do
mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro
adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter dez mil tutores em Cristo,
vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do
evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. (NVI)
(Filipenses 2:17) Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de
bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a
Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. (NVI)
1.8 S – Semente
O PODER DA SEMENTE PARA QUEBRAR A MALDIÇÃO
Sua oferta, presente, dinheiro é semente.
(Provérbios 17:8) O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece;
aonde quer que vá, ele tem sucesso. (NVI)
A semente de Abigail não era apenas comida, mas uma atitude reconciliadora. Semente não é
só dinheiro. Há outras coisas na semente. O carnal só vê o dinheiro. A semente de Maria não
era perfume, mas o amor na semente. A semente de Barnabé continha encorajamento.
SEMENTE NÃO É APENAS DINHEIRO. SUA SEMENTE É DINHEIRO E OS
INGREDIENTES QUE VEM COM ELE. Simão, o feiticeiro, havia contaminado sementes.
COMO SUA OFERTA FALOU ALÉM DA SEPULTURA?
GREGO PARA SEMENTE – “SPERMA”
Mnemônico “SPERMA”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua inglesa.
S - GARANTIA PARA SEU FUTURO
P - PREVÊ SUA COLHEITA
E - EXPÕE SEU DESTINO
R - REVELA SUA IDENTIDADE
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M - ABRE ESPAÇO PARA VOCÊ
A - ABOLE A ANIMOSIDADE
Amplificação
1.8.1 S – Garantia para seu futuro
(Eclesiastes 11:1-2) L a n ç a o t e u p ã o s o b r e a s á g u a s , p o r q u e o a c h a r á s
depois de muitos dias. Reparte a porção com sete, e ainda até com
o i t o , p o r q u e n ã o s a b e s q u e m a l p o d e r á r e c a i r s o b r e a t e r r a . (NKJ)
(Eclesiastes 11:1-2) Dê generosamente, pois as tuas dádivas voltarão para ti mais
tarde. Divida seus dons entre muitos, pois nos próximos dias você mesmo poderá
precisar de muita ajuda.(TLB)
(Eclesiastes 11:1-2) Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você
tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois
você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. (NVI)
(Eclesiastes 11:5-6) Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o
corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras
de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao
entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que
acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. (NVI)
(Salmos 41:1-3) Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre! O Senhor o livra em
tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida; ele o fará feliz
na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu
leito de enfermidade, e da doença o restaurará. (NVI)
Um dia um homem viu uma senhora idosa, encalhada na beira da estrada, mas mesmo na
penumbra do dia, ele podia ver que ela precisava de ajuda. Então ele parou na frente do
Mercedes dela e saiu. Seu Pontiac ainda estava engasgando quando ele se aproximou dela.
Mesmo com o sorriso no rosto, ela estava preocupada. Ninguém tinha parado para ajudar na
última hora. Ele iria machucá-la? Ele não parecia seguro; ele parecia pobre e faminto.
Ele podia ver que ela estava assustada, parada ali no frio. Ele sabia como ela se sentia. Foi
aquele calafrio que só o medo pode colocar em você.
Ele disse: 'Estou aqui para ajudá-la, senhora. Por que você não espera no carro onde está
quente? A propósito, meu nome é Bryan Anderson.
Bem, tudo o que ela tinha era um pneu furado, mas para uma senhora idosa, isso já era ruim o
suficiente. Bryan se arrastou para debaixo do carro procurando um lugar para colocar o
macaco, esfolando os dedos uma ou duas vezes. Logo ele conseguiu trocar o pneu. Mas ele
teve que se sujar e suas mãos doeram.
Enquanto ele apertava as porcas, ela baixou a janela e começou a falar com ele. Ela lhe disse
que era de St. Louis e estava apenas de passagem. Ela não podia agradecê-lo o suficiente por
vir em seu auxílio.
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Bryan apenas sorriu enquanto fechava o porta-malas. A senhora perguntou quanto lhe devia.
Qualquer quantia estaria bem para ela. Ela já imaginava todas as coisas horríveis que
poderiam ter acontecido se ele não tivesse parado. Bryan nunca pensou duas vezes antes de
ser pago. Isso não era um trabalho para ele. Isso era ajudar alguém em necessidade, e Deus
sabe que havia muitos, que lhe deram uma mão no passado. Ele tinha vivido toda a sua vida
dessa maneira, e nunca lhe ocorreu agir de outra maneira.
Ele disse a ela que, se ela realmente quisesse retribuir, na próxima vez que visse alguém que
precisasse de ajuda, ela poderia dar a essa pessoa a assistência necessária, e Bryan
acrescentou: "E pense em mim".
Ele esperou até que ela ligou o carro e partiu. Tinha sido um dia frio e deprimente, mas ele se
sentiu bem enquanto se dirigia para casa, desaparecendo no crepúsculo.
Alguns quilômetros adiante, a senhora viu um pequeno café. Ela entrou para comer alguma
coisa e se refrescar antes de fazer a última etapa de sua viagem para casa. Era um restaurante
de aparência suja. Do lado de fora havia duas bombas de gasolina velhas. A cena toda era
desconhecida para ela. A garçonete se aproximou e trouxe uma toalha limpa para enxugar o
cabelo molhado. Ela tinha um sorriso doce, um que mesmo estando de pé o dia inteiro não
conseguia apagar. A senhora notou que a garçonete estava grávida de quase oito meses, mas
ela nunca deixou que a tensão e as dores mudassem sua atitude. A velha senhora se perguntou
como alguém que tinha tão pouco podia ser tão generoso com um estranho. Então ela se
lembrou de Bryan ..
Depois que a senhora terminou sua refeição, ela pagou com uma nota de cem dólares. A
garçonete rapidamente foi buscar o troco para sua nota de cem dólares, mas a velha senhora
havia escapado pela porta. Ela tinha ido embora quando a garçonete voltou. A garçonete se
perguntou onde a senhora poderia estar. Então ela notou algo escrito no guardanapo.
Havia lágrimas em seus olhos ao ler o que a senhora escreveu: 'Você não me deve nada.
Estive lá também. Alguém uma vez me ajudou, do jeito que estou ajudando você. Se você
realmente quer me retribuir, faça o seguinte: não deixe essa corrente de amor terminar com
você.'
Sob o guardanapo havia mais quatro notas de 100 dólares.
Bem, havia mesas para limpar, açucareiros para encher e pessoas para servir, mas a garçonete
sobreviveu a outro dia. Naquela noite, quando ela chegou em casa do trabalho e foi para a
cama, ela estava pensando no dinheiro e o que a senhora tinha escrito. Como a senhora
poderia saber o quanto ela e seu marido precisavam disso? Com o bebê previsto para o mês
que vem, ia ser difícil...
Ela sabia o quanto seu marido estava preocupado e, enquanto ele dormia ao lado dela, ela lhe
deu um beijo suave e sussurrou baixinho: 'Tudo vai ficar bem. Amo você, Bryan Anderson.
Há um velho ditado 'O que vai, volta.' Hoje eu te enviei esta história, e estou pedindo que a
transmita. Deixe essa luz brilhar. Deus trabalha de maneiras misteriosas e às vezes coloca as
pessoas em nossas vidas por uma razão.
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EXEMPLOS:
• O PRESENTE DA SUNAMITA QUEBROU A MALDIÇÃO DA ESTERILIDADE
(2 Reis 4:8-17) Certo dia, Eliseu foi a Suném, onde uma mulher rica insistiu que ele
fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele
parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: "Sei que esse homem
que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um
quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma
lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar ele poderá ocupá-lo". Um dia,
quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi
chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi
dissesse a ela: "Você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer
por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército?
" Ela respondeu: "Estou bem entre minha própria gente". Mais tarde Eliseu perguntou
a Geazi: "O que se pode fazer por ela? " Ele respondeu: "Bem, ela não tem filhos, e
seu marido é idoso". Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, e ela
veio até a porta. E ele disse: "Por volta desta época, no ano que vem, você estará com
um filho nos braços". Ela contestou: "Não, meu senhor. Não iludas a tua serva, ó
homem de Deus! " Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e, no ano
seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. (NVI)
• O PRESENTE DA VIÚVA QUEBROU A MALDIÇÃO DA MORTE E A
PRESERVOU EM SEU TEMPO DE FOME
(1 Reis 17:10-16) E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva
que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: "Pode me trazer um pouco
d’água numa jarra para eu beber? " Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou:
"Por favor, traga também um pedaço de pão". "Juro pelo nome do Senhor, o teu
Deus", ela respondeu, "não tenho nenhum pedaço de pão; só um punhado de farinha
num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para
levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a
comamos e depois morramos. " Elias, porém, lhe disse: "Não tenha medo. Vá para
casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e
traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o
Senhor, o Deus de Israel: ‘A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija
não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra’ ". Ela foi e fez
conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias
e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na
botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. (NVI)
• A TERRA FOI CURADA DA MALDIÇÃO
(Gênesis 8:20-21) Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando
alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o
altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: "Nunca mais
amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente
inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos
como fiz desta vez. (NVI)
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• O SACRIFÍCIO DE DAVI TERMINOU A PRAGA
(1 Crônicas 21:13-14) Davi respondeu: "É grande a minha angustia! Prefiro cair nas
mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens".
Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e setenta mil homens de Israel
morreram. (NVI)
(1 Crônicas 21:18-27) Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que
construísse um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à
palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o
trigo; virando-se, viu o anjo, e ele e seus quatro filhos que estavam com ele se
esconderam. Nisso chegou Davi e, quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se
diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: "Ceda-me o terreno da sua eira para
eu construir um altar em honra do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo.
Venda-me o terreno pelo preço justo". Mas Araúna disse a Davi: "Considera-o teu!
Que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos,
o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou
a ti". O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: "Não! Faço questão de pagar o preço
justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto
que não me custe nada". Então Davi pagou a Araúna sete quilos e duzentos gramas de
ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e
sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo
que veio do céu sobre o altar de holocaustos. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse
a espada na bainha. (NVI)
1.8.2 P – Prevê sua colheitas
Sua semente determina sua colheita.
(2 Coríntios 9:6) Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e
aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. (NVI)
1.8.3 E – Expõe seu destino
Sua semente desbloqueia seu destino.
• BARNABÉ
(Atos 4:36-37) José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de
Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro
e o colocou aos pés dos apóstolos. (NVI)
(Atos 13:1-3) Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão,
chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e
Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: "Separemme Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado". Assim, depois de jejuar e
orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. (NVI)
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• ABIGAIL
O PRESENTE DE ABIGAIL REMOVEU A SENTENÇA DE MORTE SOBRE A VIDA
DOS HOMENS.
Ela se tornou a esposa de Davi.
(1 Samuel 25:18-22) Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de
couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados,
cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados, e os carregou em
jumentos. E disse a seus servos: "Vocês vão na frente; eu os seguirei". Ela, porém,
nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta
pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os
encontrou. Davi tinha dito: "De nada adiantou proteger os bens daquele homem no
deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus
castigue a Davi, e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um
só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal! " (NVI)
(1 Samuel 25:27-28) E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja
dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o
Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do
Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. (NVI)
(1 Samuel 25:40-42) Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: "Davi nos
enviou a você para levá-la para tornar-se mulher dele". Ela se levantou, depois
inclinou-se rosto em terra e disse: "Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e
lavar os pés dos servos de meu senhor". Abigail logo montou num jumento e,
acompanhada por suas cinco servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua
mulher. (NVI)
1.8.4 R – Revela sua identidade
(João 11:1-2) Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de
Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã,
era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os
cabelos. (NVI)
(Mateus 26:6-9) Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximouse dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela
o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os
discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: "Por que este
desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço, e o dinheiro dado aos
pobres". (NVI)
(João 12:3-6) Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro,
derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheuse com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que
mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: "Por que este perfume não foi vendido, e o
dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários". Ele não falou isso por se
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interessar pelos pobres, mas porque era ladrão; sendo responsável pela bolsa de
dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. (NVI)
1.8.5 M – Abre espaço para você
Sua semente abre espaço para você. Amplia ou alarga o caminho.
(Provérbios 18:16) O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz
à presença dos grandes. (NVI)
COMO O PRESENTE AMPLIA O CAMINHO:
• DESBLOQUEIA A GRAÇA
(2 Coríntios 9:7-8) Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar
ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer
que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o
tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. (NVI)
• DESBLOQUEIA A REVELAÇÃO
(Gênesis 14:20) E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas
mãos". E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. (NVI)
(Gênesis 15:1) Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: "Não tenha
medo, Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será a sua recompensa! " (NVI)
EÚDE GANHOU ENTRADA ATRAVÉS DE SEMENTES.
(Juízes 3:15) Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um
libertador chamado Eúde, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o
enviaram com o pagamento de tributos a Eglom, rei de Moabe. (NVI)
1.8.6 A – Abole a animosidade
Sua semente quebra a maldição da animosidade nos relacionamentos.
(Provérbios 21:14) O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno
oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. (NVI)
(Provérbios 19:6) Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá
presentes. (NVI)
• A SEMENTE DE JACÓ QUEBROU O ESPÍRITO DE IRA NA VIDA DE ESAÚ
(Gênesis 32:13-18) Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um
presente para o seu irmão Esaú: duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e
vinte carneiros, trinta fêmeas de camelo com seus filhotes, quarenta vacas e dez
touros, vinte jumentas e dez jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um
servo, e disse-lhes: "Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um
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rebanho e outro". Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: "Quando meu irmão
Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: ‘A quem você pertence, para onde vai e
de quem é todo este rebanho à sua frente? ’, você responderá: É do teu servo Jacó. É
um presente para o meu senhor Esaú; e ele mesmo está vindo atrás de nós". (NVI)
(Gênesis 32:19-21) 1Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que
acompanhavam os rebanhos: "Digam também a mesma coisa a Esaú quando o
encontrarem. E acrescentem: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós". Porque
pensava: "Eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim;
mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba". Assim os presentes de Jacó seguiram à
sua frente; ele, porém, passou a noite no acampamento. (NVI)
(Gênesis 33:3-4) Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvouse até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu
pescoço, e o beijou. E eles choraram. (NVI)
(Gênesis 43:11-14) Então Israel, seu pai, lhes disse: "Se tem que ser assim, que seja!
Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos
como presente ao tal homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas
especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro, e
devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso
tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem.
Que o Deus Todo-poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para
que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim,
se ficar sem filhos, sem filhos ficarei". (NVI)
A SEMENTE DE JACÓ QUEBROU O ESPÍRITO DE MEDO EM SUA VIDA
A oração não poderia quebrar isso!
(Gênesis 32:11-12) Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho
medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças. Pois tu
prometeste: ‘Esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão
numerosos como a areia do mar, que não se pode contar’ ". (NVI)
• ABIMELEQUE E ABRAÃO
(Gênesis 21:25-27) Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço
que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe
respondeu: "Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso
hoje". Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram
um acordo. (NVI)
• DAVI E OS ANCIÃOS DE JUDÁ
(1 Samuel 30:26-31) Quando Davi chegou a Ziclague, enviou parte dos bens às
autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: "Eis um presente para vocês,
tirado dos bens dos inimigos do Senhor". Ele enviou esse presente às autoridades de
Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoa, de Racal,
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das cidades dos jerameelitas e dos queneus, e de Hormá, de Corasã, de Atace, de
Hebrom e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. (NVI)
(1 Samuel 31:1-3) E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram
postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram
Saul e seus filhos, e mataram Jônatas, Abinadabe e Malquisua, filhos de Saul. O
combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros
o alcançaram e o feriram gravemente. (NVI)
É após este evento que Saul é removido.
• A ASSÍRIA E O POVO DE JUDÁ.
(2 Reis 18:31) Não dêem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: Façam paz
comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua
própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, (NVI)
Sua semente falará por você.
Sua semente irá prosperar você.
1.9 E – Estima à palavras
(2 Reis 2:19-22) Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: "Como podes ver,
esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva". E
disse ele: "Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim". Quando a levaram,
ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: "Assim diz o Senhor: ‘Purifiquei esta água.
Não causará mais mortes nem deixará a terra improdutiva’ ". E até hoje a água
permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. (NVI)
A palavra não pode se tornar carne até que façamos aliança com a palavra. Com cada mistério
da palavra procedente sendo desvendado, mudamos para uma nova glória. A água poluída na
cidade foi responsável por abortos frequentes.
A água é um símbolo da palavra de Deus.
As mulheres simbolizam as igrejas.
A verdade transmitida é que a palavra poluída é responsável pela falha da visão.
Palavra poluída (impura) é uma palavra que não vem do Senhor.
(Jeremias 14:14) Então o Senhor me disse: "É mentira o que os profetas estão
profetizando em meu nome. Eu não os enviei nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei
com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e
ilusões de suas próprias mentes". (NVI)
(Jeremias 23:16-17) Assim diz o Senhor dos Exércitos: "Não ouçam o que os profetas
estão profetizando para vocês; eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões
inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo
àqueles que desprezam a palavra do Senhor: ‘Vocês terão paz’. E a todos os que
seguem a obstinação dos seus corações dizem: ‘Vocês não sofrerão desgraça
alguma’. (NVI)
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(Deuteronômio 18:20-22) Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa
que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto". Mas
vocês perguntem a si mesmos: "Como saberemos se uma mensagem não vem do
Senhor? " Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se
cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção.
Não tenham medo dele. (NVI)
A PALAVRA DE DEUS SEMPRE É FRUTIFERA. SE UMA PALAVRA FALHA NÃO
É A PALAVRA DO SENHOR.
(Josué 21:45) De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma
delas falhou; todas se cumpriram. (NVI)
(1 Reis 8:56) "Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia
prometido. Não ficou sem cumprimento nem uma de todas as boas promessas que ele
fez por meio do seu servo Moisés. (NVI)
(Isaías 55:11) assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca: Ela não
voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a
enviei. (NVI)
UMA PALAVRA PRECEDENTE PODE SE TORNAR UMA PALAVRA POLUÍDA.
O AMOR PELA PALAVRA E A OBEDIÊNCIA À PALAVRA ESTÃO
INEXTRICAVELMENTE LIGADOS. A obediência quebra a maldição.
1.10 E – Engajamento de outras Graças (Parcerias)
Cornélio precisava de Pedro.
Onésimo precisava de Paulo.
Paulo precisava de Barnabé.
Israel precisava de Raabe, a prostituta.
Apolo precisava de Priscila e Aquila.
Samaria precisava de Pedro e João.
EZEQUIAS PRECISAVA DE ISAÍAS para quebrar o ataque assírio.
A PARCERIA DE PEDRO E JOÃO – O COCO FOI CURADO.
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