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Evangelismo de Milagres  

Prefácio por A.L Gill 

Quando Deus me falou em publicar um manual sobre evangelismo de milagres, pensámos 
imediatamente em John Ezekiel de Johor Bahru, Malásia. Conhecemo-lo na nossa primeira 
viagem à Malásia em 1984 e nunca conhecemos alguém mais consumido pelo desejo de ganhar 
almas para Jesus. Pessoa a pessoa, dirigindo um grupo da sua igreja, ou realizando grandes cultos 
evangelísticos, a sua chamada é a mesma a de evangelista. 

Desde que o conhecemos, ministrámos juntos na Malásia oriental e ocidental, Índia, Paquistão, 
Ilhas Maurício, Ilhas de Andamão, Finlândia, Coreia e Estados Unidos. Juntos, temos visto o 
livro de Actos tornar-se vivo com milhares a virem a Jesus quando Deus continua a confirmar a 
Sua Palavra com sinais, maravilhas e milagres de cura. O ministério de John está a tocar pessoas 
de todas as etnias e religiões, pois testemunham a espantosa demonstração do poder sarador de 
Deus. 

O que John escreveu, experimentou na sua vida pessoal. Este não é um conjunto de teorias, mas 
escreveu do que aprendeu e fez, durante a sua vida em termos de evangelismo. Ao estudar este 
manual, o leitor sentir-se-á entusiasmado com os exemplos bíblicos de evangelismo de milagres 
em acção nos encontros diários do evangelismo pessoal e perante multidões. 

Dos exemplos de evangelismo no ministério de Jesus, dos discípulos e dos primeiros cristãos 
como Pedro, João, Filipe e Paulo, aprendemos que o evangelismo foi sempre acompanhado por 
milagres. Não há padrão bíblico para evangelismo sem o evangelismo de milagres. 

Na nossa vida, Deus tem estado a restaurar os milagres no evangelismo de massas. Agora, está a 
restaurar os milagres no testemunho diário dos crentes, na Grande Comissão. Jesus deixou claro 
que os sinais seguir-se-iam aos que cressem quando o evangelho fosse pregado. As Suas palavras 
finais continuam a impelir-nos ainda hoje à acção: “porão as mãos sobre os enfermos e os 
sararão”. 

Desafiados, comissionados e revestidos de poder como os primitivos crentes, experimentaremos 
a alegria do Senhor a cooperar connosco quando proclamamos o Seu evangelho. “E eles foram e 
pregaram por todo o lado e o Senhor ia adiante deles, confirmando a Palavra com os sinais que se 
seguiam”. 

Quando Pedro e João ministraram cura ao coxo deitado na porta Formosa, juntou-se uma 
multidão. Pedro pregou sobre Jesus, a Fonte desse milagre e cinco mil homens ouviram a 
mensagem e creram. 

Filipe foi até Samaria e quando as multidões o ouviram e viram os sinais miraculosos que 
praticava, prestaram muita atenção ao que ele dizia. Com gritos, os demónios saíam. Muitos 
paralíticos e aleijados foram curados. Assim, foi grande a alegria na cidade. E o relato 
continua,“Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a Palavra de 
Deus...” Parece que toda a cidade aceitou Jesus! 

 

 



Uma Palavra a Professores e Alunos 

Evangelismo de Milagres é um poderoso estudo que levará os crentes a tornarem-se ganhadores 
diários de almas na grande colheita do fim dos tempos, através do evangelismo de milagres. 
Como os crentes do livro de Actos, podemos experimentar a alegria de ganhar os perdidos, com 
Deus a confirmar a Sua Palavra através de sinais, maravilhas e milagres de cura. 

Sugerimos que antes de ensinar este curso, se sature com as verdades da Palavra de Deus 
relativas ao evangelismo e à Grande Comissão. Sugerimos que “se entusiasme interiormente” e 
que “se inflame” com os dons de poder do Espírito Santo para que Deus confirme continuamente 
a Sua Palavra através de sinais e maravilhas. Este manual fornecer-lhe-á um esquema que pode 
usar ao transmitir estas verdades a outros, para que eles também experimentem a alegria do 
evangelismo de milagres na sua vida diária. 

As ilustrações da vivência pessoal são uma ferramenta para um ensino mais eficaz. O autor 
omitiu-as neste trabalho para que o professor use ilustrações da sua própria experiência, ou outras 
com as quais os alunos possam identificar-se. 

Deverá sempre lembrar-se de que é o Espírito Santo que veio para ensinar-nos todas as coisas, e 
de que quando estamos a estudar ou a ensinar, devemos sempre ser cheios do poder e guiados 
pelo Espírito Santo. 

Este estudo é excelente para estudo pessoal ou em grupo, Institutos Bíblicos, Escolas 
Dominicais, e Grupos Familiares. É importante que tanto o professor como o aluno tenham 
cópias deste manual durante o estudo do curso.  

Os melhores livros são anotados, sublinhados, meditados e digeridos, por isso deixamos espaço 
para notas e comentários. O formato foi desenhado com um sistema de referência para revisão e 
para encontrar mais facilmente as áreas requeridas. O formato especial deste curso torna possível 
a cada pessoa, depois de o ter estudado, ensinar o seu conteúdo a outros. 

Paulo escreveu a Timóteo: 

“...o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam 

idóneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2:2b 

Este curso está desenhado para funcionar como um curso Bíblico de participação prática nos 
MINDS (Ministério de Sistemas de Desenvolvimento), com um formato especialmente 
desenvolvido para uma aprendizagem programada à aprendizagem, conceito destinado à 
multiplicação nas vidas, nos ministérios e no ensino futuro dos alunos. Antigos alunos, usando 
este manual, podem ensinar este curso com facilidade a outros. 
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Lição Um 

A Grande Comissão 
Jesus deixou as Suas últimas instruções pouco antes de 
abandonar este mundo. Chamamo-las a Grande Comissão. 

A Grande Comissão não é uma mera sugestão ou um 
pedido. É uma ordem do Rei dos reis e Senhor dos senhores! 
Jesus disse que temos de levar o Seu ministério total às 
partes mais distantes da Terra com sinais e maravilhas. Esse 
deve ser o alvo de cada crente. 

A Grande Comissão é a missão fundamental da igreja local. 
A chave para o evangelismo do mundo é possuir uma visão 
cristalina da nossa missão, alvos e estratégias. 

O evangelismo miraculoso deve provir de um fogo interior e 
não ser um mero programa. 

GRANDE COMISSÃO 

Tanto Mateus como Marcos registaram as palavras finais de 
Jesus, a Grande Comissão. 

Mateus 28:19,20 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e 
eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos. 

Marcos 16:15-18 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o 
evangelho toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que 
crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; 
pegarão em serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes 
fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão 
curados. 

� “Ide” 

O amor e compaixão de Jesus por um mundo perdido foram 
revelados quando Jesus ordenou: “Ide por todo o mundo!” 

Muitos que não foram enviados pela sua igreja local como 
missionários a uma terra estranha sentem que a palavra 
“ide” não se lhes aplica. Raciocinam: “Não sou chamado 
por Deus. Preciso de trabalhar para suprir as necessidades da 
minha família”. Podem  

é pensar: “Deus quer que eu fique na minha terra e trabalhe, 
dando ofertas para os outros poderem ir”. 
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As palavras traduzidas por “ide” na Grande Comissão 
significam “estais a ir”. Cada crente está a ir na sua vida 
diária.  

A ordem de Jesus para ir não se destinava a uma meia dúzia 
escolhidos com uma chamada missionária. Pelo contrário: 
esta ordem foi e ainda é para todos os crentes. É para todo o 
que está a ir algures: à escola, às compras, de visita a 
amigos, família ou vizinhos. Sempre que estivermos a levar 
a cabo as funções normais da vida diária. 

Jesus disse: “Quando estiverdes a desempenhar as funções 
normais da vida, tendes de pregar o meu evangelho a cada 
criatura!”. A Grande Comissão foi entregue a cada crente 
em Jesus Cristo. 

Evangelismo não é algo para ser realizado por meia dúzia de 
escolhidos. Não é algo a ser realizado apenas por aqueles a 
quem Deus chamou para funcionarem como evangelistas na 
igreja. 

Evangelismo não é algo que pratiquemos uma vez por 
semana quando o programa da nossa igreja diz que é altura 
de ir dar testemunho. Evangelismo é um estilo de vida. É 
algo que devemos estar sempre a praticar. 

A Todo o Mundo 

Jesus deixou claro que a responsabilidade da Igreja para 
com o evangelismo não se limitava á cidade onde nos 
encontramos. Tinha de levar o evangelho a todo o mundo. 
Nem todo o crente partirá para alguma terra estranha, mas 
cada crente tem de estar activamente envolvido no 
evangelismo mundial. Alguns serão enviados dando, outros 
vão pessoalmente, mas todos devem testemunhar a alguém. 

O apóstolo Paulo escreveu: 

2 Coríntios 10:16a Para anunciar o evangelho nos lugares que estão 
além de vós... 

A igreja deve procurar chegar a regiões distantes para atingir 
as almas. Deve receber uma chamada renovada de 
evangelismo mundial. A tarefa suprema da igreja é o 
evangelismo do mundo. 

A única forma de a igreja sobreviver é ganhar almas. A 
igreja nasceu no fogo do evangelismo miraculoso e está 
condenada se os crentes deixarem de ganhar os perdidos. 

A Cada Criatura 

O plano de Deus para a seara global, para o evangelismo 
mundial, nunca se alterou. Ainda temos de ir a todo o 
mundo e pregar o evangelho a cada criatura, deixando que 
Deus confirme a Sua Palavra com sinais e maravilhas, tal 
como Ele prometeu. 
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Jesus deixou claro que cada crente deveria começar no local 
onde vive. Deveria atingir a sua cidade com o evangelho. 
Contudo, não deviam parar aí. Deviam continuar a levar o 
evangelho a outros até todos terem ouvido falar de Jesus ~ 
aos confins da Terra. 

Actos 1:8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, 
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia 
e Samária, e até os confins da terra. 

Todas as Nações Raças, Tribos, Povos, Línguas 

Não podemos ficar restringidos à nossa zona de habitação, 
mas temos de ir além delas para atingir cada nação, cada 
raça, tribo, povo, língua, criatura e lugar. 

O verdadeiro sucesso da igreja está no cumprimento da sua 
missão. É de importância vital ter consciência da missão. 

Pregar as Boas Novas 

A nossa pregação do evangelho deve ser praticada com a 
unção do Espírito Santo e acompanhada de sinais e 
maravilhas. Não chega proclamar a palavra. O plano de 
Deus consiste em proclamação e demonstração! 

Lucas 4:18 O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu 
para anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar 
libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em 
liberdade os oprimidos. 

Mateus 24:14 E este evangelho do reino será pregado no mundo 
inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 

Fazer Discípulos 

Não só temos de ir e ensinar, como temos de fazer 
discípulos para cumprir da Grande Comissão. No plano de 
Deus, os crentes devem multiplicar-se ~ e não limitar-se 
apenas a uma soma do seu número. 

Quando Jesus disse em Mateus 28:19 que temos de fazer 
discípulos em todas as nações, revelou os Seus planos para 
cada crente em ser preparado e equipado para fazer a Sua 
obra através do evangelismo de milagres. 

2 Timóteo 2:2 E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, 
transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem 
os outros. 
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IMPORTÂNCIA DO EVANGELISMO 

Evangelismo é a única esperança desta geração. Não há 
outra resposta para os problemas do mundo ou para os 
nossos problemas pessoais fora das boas novas de Jesus 
Cristo. 

Cada um de nós é salvo porque alguém obedeceu a Deus e 
compartilhou connosco o evangelho de Jesus Cristo. 

A Nossa Responsabilidade 

O rei Salomão deixou-nos uma perspectiva das nossas 
responsabilidades em avisar os que enfrentam a morte. 

Provérbios 24:11,12 Livra os que estão sendo levados à morte, detém  

os que vão tropeçando para a matança. Se disseres: Eis que não o 
sabemos; porventura aquele que pesa os corações não o percebe? e 
aquele que guarda a tua vida não o sabe? e não retribuirá a cada um 
conforme a sua obra? 

Se não avisarmos os que se encaminham para o inferno, 
Deus pede-nos responsabilidades. 

A Nossa Falha 

O profeta Ezequiel alertou-nos para a nossa culpa por não 
anunciarmos a mensagem. 

Ezequiel 3:17-19 Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de 
Israel; quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-ás da 
minha parte. Quando eu disser ao ímpio: Certamente morrerás; se não o 
avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, 
a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniqüidade; 
mas o seu sangue, da tua mão o requererei: Contudo se tu avisares o 
ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, 
ele morrerá na sua iniqüidade; mas tu livraste a tua alma. 

Os Nossos Benefícios 

Isaías falou dos nossos benefícios. 

Isaías 58:10 E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares o aflito; 
então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio 
dia. 

As Nossas Prioridades 

Neste mundo, há milhares de aldeias e cidades 
negligenciadas onde milhões de almas vivem aparentemente 
sem terem ouvido falar do Evangelho. Nós, o corpo de 
Cristo, temos de ter em ordem as nossas prioridades. 

Se a igreja quer ganhar os perdidos com o evangelho, deve 
dar a máxima prioridade ao evangelismo de milagres. O 
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nosso esforço em ganhar almas deve ser aplicado em todas 
as frentes. 

O sangue dos mártires foi sempre a semente da colheita de 
almas no reino de Deus. Os crentes do passado pagaram um 
grande preço, sofrendo e morrendo para que nós 
pudéssemos hoje compartilhar o evangelho com um mundo 
perdido e moribundo. 

Hoje, a questão é: 

Que estamos dispostos a fazer, para dar e levar o evangelho 
à nossa geração? 

O CORAÇÃO DO PAI 

Quando Jesus pronunciou a Grande Comissão, estava a 
fazer eco do coração do Pai. Quando penamos no sacrifício 
do Pai quando deu o Seu Filho, sabemos que o desejo de 
Deus é que os homens façam as pazes com Ele. 

O nosso Pai divino tem uma compaixão activa que atinge o 
mundo inteiro. A sua igreja deve ter o mesmo coração. E 
hoje, Deus está a erguer um exército que avance no 
movimento do Seu Espírito. 

Os Doze Comissionados 

Jesus enviou os doze discípulos com estas instruções: 

Mateus 10:7,8 E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus 
Curai os enfermos ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os 
demônios; de graça recebestes, de graça dai. 

Parábola da Ovelha Perdida 

Na parábola da ovelha perdida, Jesus revelou o valor de uma 
pessoa perdida. 

Lucas 15:3-7 Então ele lhes propôs esta parábola: Qual de vós é o 
homem que, possuindo cem ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 
noventa e nove no deserto, e não vai após a perdida até que a 
encontre? 

Alegria no Céu 

O Espírito Santo, através do apóstolo João, deu-nos uma 
ideia de um tempo vindouro de alegria no céu. Ele escreveu 
que os salvos viriam de toda a tribo, língua, povo e nação. 

Apocalipse 5:9 E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de 
tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu 
sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e 
nação. 

Apocalipse 7:9,10 Depois destas coisas olhei, e eis uma grande 
multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos 
e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do 
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Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos; 
e clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está 
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. 

ESTRATÉGIA DO NOVO TESTAMENTO 

A estratégia do Novo Testamento é um plano de 
evangelismo total de milagres. Evangelismo total significa 
penetração do mundo inteiro com o evangelho. 

Envolve os crentes desta geração confrontando todos com as 
reivindicações de Cristo para a sua vida. 

Penetração Total 

Os primitivos discípulos começaram onde se encontravam, 
em Jerusalém, a compartilhar Cristo com todos. 
Continuaram a espalhar o evangelho por toda a Judeia, 
depois Samaria e as partes mais longínquas do mundo. 

A estratégia de Jesus continua a ser a penetração total deste 
mundo com o Seu evangelho. 

Participação Total 

Cada igreja deve aceitar a responsabilidade e confrontar 
pessoalmente com o evangelho do Senhor Jesus Cristo cada 
pessoa da sua zona. Jesus disse que cada crente devia ser 
uma testemunha Sua. 

Actos 1:8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, 
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia 
e Samária, e até os confins da terra. 

A penetração total do nosso mundo com o evangelho exige a 
participação total da membrasia da igreja local. Devem 
envolver cada crente na tarefa de ganhar a vizinhança para o 
Senhor Jesus Cristo. 

Muitos cristãos não testemunham porque não perceberam 
que precisam de o fazer. O crente deve perceber que 
testemunhar de Jesus não é uma mera opção do Cristão.  

É uma ordem. Há três coisas que cada pastor deve fazer para 
preparar os crentes para o evangelismo de milagres. Devem 
ser: 

� Esclarecidos 

� Mobilizados 

� Equipados. 

A igreja de hoje tem de fazer exactamente o mesmo que a 
igreja que Jesus deixou quando ascendeu aos céus. 

Marcos 16:20 Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando 
com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os 
acompanhavam. 
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Poder Total 

O método paulino de evangelismo foi pregar o evangelho 
com demonstração do poder de Deus. 

1 Coríntios 2:1-5 E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-
vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de 
sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus 
Cristo, e este crucificado.  

E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor.A 
minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras 
persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder; 
para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no 
poder de Deus. 

À semelhança do apóstolo Paulo, os nossos esforços no 
evangelismo devem incluir uma demonstração do Espírito e 
de poder através do evangelismo de milagres! 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

Qual deve ser a missão fundamental de cada igreja local? 
 
 
2. Explique o significado da palavra “ir” da Grande Comissão de acordo com o grego do Novo 

Testamento. Que significa na sua vida? 
 
 
3. Qual a estratégia do Novo Testamento para ganhar os perdidos? 
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Lição Dois 

Reavivamento para o Nosso Tempo! 
Deus está a mover-se uma última vez neste mundo. Nesta 
onda, Deus Pai revelará a Sua glória manifesta e tangível 
como nunca antes. Esta onda divina do final dos tempos traz 
consigo a fé para os milagres que se produzirão nesta 
colheita final de almas. 

O profeta Joel falou do derramamento do Espírito Santo 
para esta época. 

Joel 2:2 Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume! 
Como a alva, está espalhado sobre os montes um povo grande e 
poderoso, qual nunca houve, nem depois dele haverá pelo anos adiante, 
de geração em geração. 

Quando Deus Pai nos atrai à Sua presença, revela o Seu 
plano para o evangelismo mundial. 

Ao contemplarmos a glória do Pai, Ele também nos fará 
levantar os olhos para ver as nações ainda não alcançadas 
pelo evangelho. 

Isaías 33:17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a 
terra que se estende em amplidão. 

Cada reavivamento vem com a restauração de um peso pelos 
perdidos. 

ONDA DO EVANGELISMO DE MILAGRES 

A maior onda do evangelismo de milagres registada no 
Novo Testamento começou em Éfeso e atravessou toda a 
província da Ásia. 

Actos 19:10. Durou isto por dois anos; de maneira que todos os que 
habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavrado 
Senhor. 

Foi colocado em acção um evangelismo total do estilo “a 
toda a criação”. Começou quando Paulo chegou a Éfeso e 
ministrou o baptismo no Espírito Santo a um grupo de 
crentes para os preparar para serem testemunhas de Jesus 
Cristo, cheios de poder para realizar milagres. 

Poder para Testemunhar 

Actos 19:1-7 E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, 
tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali 
alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo 
quando crestes? 
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Responderam-lhe eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito 
Santo.  

Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? 

E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João 
administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse 
naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. 

Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. 
Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, 
e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns doze homens. 

Paulo sabia que se a província da Ásia fosse alcançada pelo 
evangelho, cada crente precisaria do poder do Espírito 
Santo. 

Actos 1:8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, 
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia 
e Samária, e até os confins da terra. 

Treinados para o Evangelismo de MiIagres 

Cada crente precisava do Espírito Santo para ser Sua 
testemunha. Precisavam de aprender a Palavra de Deus de 
uma forma poderosa e prática a fim de serem treinados a 
fazer as obras de Jesus. Precisavam de ser treinados no 
evangelismo de milagres. 

Paulo falhou nos seus esforços de alcançar sozinho os 
efésios. Começou então a ensinar os crentes na escola de 
Tirano. 

Actos 19:8-9 Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por 
espaço de três meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de 
Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, 
falando mal do Caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou 
os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. 

Os ensinos de Paulo na escola de Tirano durante um período 
de dois anos foram tão poderosos, práticos e eficazes que 
“todos os que habitavam na província da Ásia ouviram a 
Palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos”. 

Cada crente ensinado por Paulo, aparentemente ensinou 
outros.  

Ensinaram outros crentes em toda a província da Ásia. Um 
poderoso exército foi treinado no evangelismo de milagres. 
Como resultado, ocorreu uma saturação total do evangelho 
em cada pessoa nessa parte do mundo. 

Milagres, Milagres, Milagres 

De acordo com o padrão de Deus, o evangelismo eficaz 
consistiu sempre em evangelismo de milagres. Os milagres 
estavam no centro desta poderosa onda de evangelismo que 
atravessou toda a Ásia. 
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Actos 19:11-17. E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres 
extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu 
corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os 
espíritos malignos.  

Ora, também alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam 
invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, 
dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega.  

E os que faziam isto eram sete filhos de Ceva, judeu, um dos principais 
sacerdotes.  

Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: A Jesus conheço, e sei 
quem é Paulo; mas vós, quem sois? 

 Então o homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, 
apoderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que, nus e 
feridos, fugiram daquela casa.  

E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto 
judeus como gregos; e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor 
Jesus era engrandecido. 

O evangelismo de milagres sempre glorificou o Senhor 
Jesus e trouxe arrependimento e libertação às pessoas. 

Actos 19:18-20. E muitos dos que haviam crido vinham, confessando e 
revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado 
artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de 
todos;e, calculando o valor deles, acharam que montava a cinqüenta mil 
moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e 
prevalecia. 

Através do evangelismo de milagres, a Palavra do Senhor 
cresceu e tornou-se a mais importante verdade na vida dos 
crentes. Ao ouvirem a palavra ensinada: 

� A sua fé explodiu 

� Creram na Palavra 

� Falavam a Palavra 

� Actuavam em obediência à Palavra 

� Tornaram-se poderosos na Palavra 

Com isto, a Palavra de Deus prevaleceu contra as forças das 
trevas espirituais que cegavam o espírito das pessoas.  

Uma poderosa onda de evangelismo de milagres varreu toda 
essa parte do mundo e tornou-se um padrão para o 
evangelismo. Hoje, Deus está a mover-se na Sua igreja com 
um poder maravilhoso. Está a preparar-nos para a mesma 
onda poderosa, eficaz, do evangelismo de milagres que 
começou em Éfeso e, como uma poderosa onda, invadiu 
toda a província da Ásia. Deus está a mover-Se na Sua 
igreja, para nos preparar para a grande colheita do final dos 
tempos. 
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AS ONDAS DE DEUS 

Em toda a história da Igreja, Deus tem-se movido em ondas 
bem definidas. Uma poderosa onda começou na Rua Azuza 
em los Angeles. 

Primeira Onda 

Na primeira onda deste século, ocorreu uma revelação de 
Jesus. 

� Dons 

Deu-se uma ênfase aos dons de: 

� Línguas 

� Interpretação de línguas 

� Profecia 

Estes dons marcaram o movimento Pentecostal e de cura. 
� Ministérios 

Os ministérios proeminentes foram o evangelístico e o de 
cura. 

� Portas 

Este movimento de Deus foi tipificado na passagem dos 
filhos de Israel pelas portas do Tabernáculo. 

Segunda Onda 

Na segunda onda de Deus, durante o renovamento 
carismático, houve uma revelação do Espírito Santo. 

� Dons 

Durante este período, deu-se uma ênfase: 

� À palavra de sabedoria 

� Àpalavra de conhecimento 

� Ao discernimento dos espíritos 
� Ministérios 

Os ministérios proeminentes foram os de pastor e doutor. 
�  Pátio 

Este movimento de Deus foi tipificado quando os filhos de 
Israel ministravam ao Senhor nos átrios do Tabernáculo. 

�  Ministérios 

Os ministérios mais salientes são os de apóstolo e profeta. 
Deus está a restaurar os ministérios apostólico e profético 
para um forte alicerce da igreja realizar a obra de Jesus.  

Terceira Onda 

Na terceira onda de Deus, aquela em que a igreja entrou, 
houve uma revelação de Deus Pai. 
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�  Dons 

Os dons do Espírito Santo proeminentes durante este 
movimento são: 

� O peração de milagres 

� Dom da fé 

� Dons de cura 
� Ministérios 

Os ministérios mais salientes são os de apóstolo e profeta. 
Deus está a restaurar os ministérios apostólico e profético 
para um forte alicerce da igreja realizar a obra de Jesus. 

� Santo dos Santos 

Este movimento de Deus foi tipificado quando o Sumo 
Sacerdote de Israel entrava no Lugar Santíssimo. 

Quando os crentes entram na presença de Deus no Lugar 
Santíssimo estão a desenvolver uma relação íntima e pessoal 
com o seu Pai celestial. 

Nunca houve uma época em que foi mais importante ouvir o 
que Deus fala e ver o que o Pai está a fazer. Jesus disse que 
só fazia o que via o Pai fazer. Para seguir Jesus, temos de 
entrar na presença de Deus. 

João 5:19 Disse-lhes, pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo 
que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer; 
porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. 

Depois, Jesus instruiu os seus discípulos a fazer as mesmas 
obras que Ele. 

João 14:12. Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, 
esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que 
estas; porque eu vou para o Pai; 

MOVIMENTO DE DEUS NO FINAL DOS TEMPOS 

Nos últimos dias antes da vinda de Jesus, manifestar-se-á a 
glória de Deus. Sentir-se-á uma intensa presença do Pai na 
Sua glória e uma onda poderosa do Seu poder demonstrada 
através de sinais e maravilhas. 

Fé Para Milagres 

Durante esta era apostólica e profética, haverá: 

� Fortes movimentos de revelação divina. 

� Manifestações do Seu poder com milagres, sinais e maravilhas. 

� Fé ousada para o impossível. 

� Confronto sobrenatural com o poder de Satanás. 

� Poderosa unção e manifestação da glória de Deus. 
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Isaías 59:19 Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua 
glória desde o nascente do sol; porque ele virá tal uma corrente 
impetuosa, que o assopro do Senhor impele. 

Colheita de Almas 

Em todo o mundo, os Cristãos sentem que esta é a hora 
divina para a colheita global. Um grande número de Cristãos 
aponta para o ano 2000 como o alvo para o cumprimento da 
Grande Comissão. 

Há um nova manifestação de dinamismo nos dons do Novo 
Testamento com uma chamada renovada para o evangelismo 
nesta geração e década. 

Há uma nova manifestação do poder de Deus e o fenómeno 
já não se limita às escolas bíblicas ou às casas de oração. Os 
cristãos sentem uma urgência em relação ao reavivamento 
do Espírito Santo e a um zelo renovado e a um desafio para 
o evangelismo de milagres. 

O grito de batalha das missões tornou-se mais distinto. O 
evangelismo mundial total tornar-se-á uma realidade nesta 
década. 

Jesus disse aos Seus discípulos que os campos estavam 
brancos para a ceifa. 

João 4:35. Não dizeis vós: Ainda há quatro meses até que venha a 
ceifa? Ora, eu vos digo: levantai os vossos olhos, e vede os campos, 
que já estão brancos para a ceifa. 

No evangelismo mundial, estamos a viver o tempo da 
colheita! 

Impedimentos de Satanás 

Satanás fará tudo para impedir o evangelismo. Satanás 
detesta toda e qualquer forma de evangelismo. Ele odeia: 

� O evangelismo pessoal 

� Os evangelistas 

� As campanhas evangelísticas 

� Esforços evangelísticos combinados 

� O evangelismo de milagres. 

Satanás detesta todo o movimento de Deus. 

Em Actos, temos a declaração de Paulo ao rei Agripa 
relativamente ao compromisso necessário para levar o 
evangelho contra a oposição de Satanás. 

Actos 26:19-23 Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão 
celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e 
depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e também aos 
gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando 
obras dignas de arrependimento.Por causa disto os judeus me 
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prenderam no templo e procuravam matar-me.Tendo, pois, alcançado 
socorro da parte de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando 
testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada senão 
o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer; isto é, como 
o Cristo devia padecer, e como seria ele o primeiro que, pela 
ressurreiçao dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também 
aos gentios. 

GUERREIROS PODEROSOS 

Deus está a erguer poderosos guerreiros com um peso e uma 
visão pelos perdidos a quem atingir. Deus quer que sejamos 
Seus parceiros na obra com mais peso no coração do Pai, a 
obra de ganhar os perdidos! 

Podemos juntar-nos aos poderosos homens de Israel de 
quem se disse: “o menor com o encargo de cem, o maior de 
mil”. 

1 Crónicas 12:14,15. Estes, dois filhos de Gade, foram os chefes do 
exército; o menor valia por cem, e o maior por mil. Estes são os que 
passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas 
as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os dois vales ao oriente e 
ao ocidente. 

Jesus falou da necessidade de violentos. 

Mateus 11:12. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o 
reino dos céus é tomado a força, e os violentos o tomam de 
assalto. 

O autor do livro de Hebreus deu-nos uma lista de actos 
violentos dos poderosos guerreiros de Deus. 

Hebreus 11:33 Os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a 
justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, 

PREPARAÇÃO PARA A BATALHA 

Satanás e os seu demónios não desistem sem batalha das 
almas dos homens. 

Temos de nos preparar para a guerra ~ para a acção. É uma 
batalha espiritual. 

Deus revelou tácticas guerreiras eficazes. 

Sabedoria de Cima 

Precisamos de mais conhecimentos sobre esta batalha, Neste 
combate, temos de saber quem é o nosso inimigo ~ o seu 
nome, métodos e o local onde se trava a batalha. 



Reavivamento para o Nosso Tempo! 

21 

Poder do Espírito Santo 

Precisamos do poder do Espírito Santo de uma forma que 
nunca antes conhecemos. Precisamos de compreender a 
vontade e a estratégia de Deus para uma batalha vitoriosa. 

Olhos Espirituais Atentos 

Deus está a revelar coisas futuras e a dar instruções muito 
claras sobre o que temos de fazer. Devemos abrir os nossos 
olhos espirituais e os nossos corações para estarmos prontos 
para a batalha. 

Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra 
a Sua Igreja. 

Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a minha igreja, e as portas do hades não prevalecerão 
contra ela. 

Isso significa que as portas do Inferno não são 
suficientemente fortes para aguentar uma investida ou 
ataque directos da igreja. 

A igreja deve estar na ofensiva. Em vez de se esconder atrás 
dos seus portões, a igreja deve estar a atacar activamente as 
fortalezas de Satanás. 

Resumo 

O Espírito de Deus está a chamar a igreja às armas. Deus 
está a fazer soar a trombeta em Sião. Há uma grande 
agitação na casa de Deus. 

O Diabo e os falsos profetas declararam guerra aos santos de 
Deus. Mas Deus já começou a preparação. Está a erguer um 
exército poderoso que avançará nas suas vitórias vindouras 
compradas com sangue. Este exército conquistará o reino 
pela força e trará um reavivamento de evangelismo de 
milagres! 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Quais as três ondas de Deus descritas nesta lição? Em qual destas ondas estamos agora a 
entrar? 

 

2. Quais os dons espirituais proeminentes na terceira onda de Deus? 
 

3. Como nos devemos preparar para a batalha espiritual eficaz nesta onda final?
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Lição Três 

A Igreja Triunfante 
A igreja é a mais poderosa força na face da Terra. A igreja 
que Jesus disse ir edificar seria vencedora e triunfante. 

Jesus disse, 

Mateus 16:18b ...edificarei a minha igreja, e as portas do hades não 
prevalecerão contra ela. 

Muitos estão a tentar edificar igrejas utilizando padrões e 
métodos tradicionais. Mas temos de colocar de lado as 
nossas tradições e ideias e deixar que seja Jesus a revelar o 
Seu plano para o corpo de Cristo. 

A IGREJA RESTAURADA 

Deus está a mover-Se uma vez mais! A última onda de Deus 
é diferente das anteriores. Este movimento vai ser 
claramente visível para todos e virará o mundo de alto 
abaixo! Deus está a preparar um exército de poderosos 
guerreiros que não podem ser impedidos. 

Esta é a hora de Deus para a seara global. Deus está a 
restaurar a igreja para que esta leve o evangelho aos confins 
da Terra. 

Poderemos dizer como o profeta Joel quando escreveu, 

Joel 1:2 Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da 
terra: Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? 

Quando Deus restaura a Sua glória e a Sua presença tangível 
na igreja local, as pessoas deixam de correr atrás de 
ministérios espectaculares. 

Multidões verão e experimentarão sinais e maravilhas nas 
ruas das nossas cidades quando Deus confirmar a Sua 
Palavra através das mãos de crentes cheios do Espírito 
Santo. Serão atraídos em grande número às igrejas onde a 
glória de Deus se manifesta. 

A glória do Pai estará presente e as manifestações poderosas 
do Seu Espírito transformar-se-ão em grandes ondas de 
evangelismo de milagres. 

Os velhos métodos de evangelismo fracassaram. Mas 
quando os crentes fluem na demonstração do poder de Deus 
e operam num quadro de evangelismo de milagres, a Igreja 
será o forte organismo que deve ser. 
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No evangelismo de milagres, testemunharemos equipas de 
ministros a trazer cura aos doentes e feridos. A nossa 
juventude estará fortemente comprometida na grande ceifa 
das almas. 

RESTAURADOS OS CINCO MINISTÉRIOS 

Para a igreja ser vitoriosa, deve reconhecer os cinco 
ministérios ordenados por Jesus e voltar a colocá-los na sua 
adequada posição. 

O apóstolo Paulo disse que Jesus deu dons ao corpo de 
Cristo. Deu líderes à igreja. 

Efésios 4:8,10-13 Por isso foi dito: Subindo ao alto, levou cativo o 
cativeiro, e deu dons aos homens.  

Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos 
os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, e 
outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como 
pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para 
a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; até que todos 
cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, 
ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo 

Função 

Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não são 
títulos. São funções. Cada ministério desempenha um papel 
importante na edificação do corpo de Cristo. 

No seu peso, são evangelísticos, pelo que o evangelho será 
sempre proclamado. 

No seu conhecimento, são ensinadores pelo que podem 
instruir outros na Palavra de Deus. 

No seu coração, são pastorais, pelo que podem cuidar das 
pessoas. 

Na sua visão, são proféticos, pelo que podem guiar o povo 
de Deus com as Suas instruções. 

No seu ministério, são apostólicos, pelo que lançarão um 
sólido fundamento baseado na Palavra de Deus. Guiarão as 
pessoas no caminho de Deus. 

Nomeação 

Todos os cinco dons ministeriais devem estar activos e em 
funcionamento em cada igreja local se os crentes quiserem 
estar preparados para a obra de serviço e serem edificados à 
maturidade segundo a plena estatura de Cristo. Não são 
nomeados pelo homem mas por Deus. Este é o Seu plano. 

1 Coríntios 12:27,28 Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente 
seus membros. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos,em 
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segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de 
milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de 
línguas.  

Servos 

Tal como Jesus ministrou como um servo, cada um dos 
cinco ministérios tem de funcionar como os servos. São 
chamados a servir o corpo de Cristo. 

João 13:3-5 Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e 
que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o 
manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e 
começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha 
com que estava cingido. 

João 13:12-17 Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, 
tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos tenho 
feito? Vós me chamais Mestre e Senhor; e dizeis bem, porque eu o sou. 
Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis 
lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, 
como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo: 
Não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que 
aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se 
as praticardes. 

Equipando cada Crente 

A função dos cinco ministérios é equipar os santos para a 
obra do ministério ~ ensiná-los a fazer as obras de Jesus. A 
sua tarefa fundamental é: 

� Aperfeiçoar e completar os santos 

�  Preparar os crentes para fazerem a obra do ministério 

�  Pregar o evangelho do reino. 

Há quatro fases de crescimento: 

� Humanidade ~ chegar ao conhecimento e sabedoria de Jesus. 

� Sacerdócio ~ desenvolver o carácter e atributos de Jesus. 

� Serviço ~ agir na autoridade e poder de Jesus. 

� Paternidade ~ fazer as obras de Jesus. 

APÓSTOLOS 

Definição 

A palavra grega utilizada para apóstolo é “apostolos”. 
Significa “enviado com autoridade para estabelecer igrejas” 
e “alguém enviado para fortalecer igrejas existentes nas 
doutrinas fundamentais e ensinos práticos da Palavra de 
Deus”.  
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Funções 

Os apóstolos actuam em todos os dons ministeriais e operam 
em todos os dons do Espírito. 

Os seus dons ministeriais serão reconhecidos e recebidos 
como uma revelação no Espírito a certas igrejas e outros 
ministérios. Manifestar-se-ão continuamente sinais, 
maravilhas e milagres de cura. 

Os apóstolos trabalharão de mãos dadas com os profetas na 
consagração de anciãos e na confirmação da chamada de 
certos crentes, firmando-os nos seus dons ministeriais. 
Transmitirão e libertarão os dons do Espírito Santo através 
da imposição das mãos. 

Exemplo 

Paulo e Barnabé são bons exemplos. 

Actos 14:23 E, havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e 
orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. 

PROFETAS 

Definição 

A palavra grega para profeta é “propheteuo”. Significa 
predizer eventos e falar sob inspiração. Um profeta é alguém 
que fala por Deus. 

Funções 

O profeta ministra num maior nível de unção que outro 
crente que esteja a operar segundo o dom da profecia. Em 
geral, um profeta ministra juntamente com um apóstolo no 
estabelecimento de alicerces espirituais e na formação e 
fortalecimento de igrejas. 

Efésios 2:20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos 
profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina; 

Exemplo 

Ágabo é um bom exemplo de profeta. 

Actos 21:10,11 Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia 
um profeta, de nome Ágabo; e vindo ter conosco, tomou a cinta de 
Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito 
Santo: Assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem 
pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. 
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EVANGELISTAS 

Definição 

A palavra grega para evangelista é “evangelistes”. O 
evangelista está na linha da frente do exército de Deus. Tem 
um desejo ardente em ganhar os perdidos deste mundo. 

Funções 

Por onde quer que vão, testemunham e pregam o evangelho 
com sinais e maravilhas. Estão activamente envolvidos no 
treinamento de outros crentes no evangelismo de milagres e 
em mobilizá-los para ministérios de alcance evangelístico. 

Exemplo 

O melhor exemplo de evangelista é Filipe. 

Actos 8:5-8 E descendo Filipe à cidade de Samária, pregava-lhes a 
Cristo. As multidões escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, 
ouvindo-o e vendo os sinais que operava; pois saíam de muitos 
possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz; e muitos 
paralíticos e coxos foram curados; pelo que houve grande alegria 
naquela cidade. 

À semelhança dos que funcionam nos outros ministérios, a 
tarefa fundamental do evangelista é equipar os santos para a 
obra do ministério. O alvo fundamental do evangelista não é 
fazer toda a obra de evangelismo, mas treinar os crentes a 
fazer a obra do evangelismo. 

PASTORES 

Definição 

A palavra grega para pastor é “poimen”. Um pastor é aquele 
que cuida de um rebanho. Guia e alimenta o rebanho. É um 
vigia. 

Funções 

A função do pastor é cuidar, zelar, guiar e treinar as pessoas, 
com quem trava uma relação pessoal, amando-as a ponto de 
dar a sua vida por elas. 

Exemplo 

Jesus é um exemplo de todos os dons ministeriais. Em geral 
retratamo-Lo como o Bom Pastor e Ele é o melhor exemplo 
de pastor. 

João 10:4 Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, 
vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. 

João 10:11 Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas 
ovelhas. 
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MESTRES 

Definição 

“Didaskalo” é a palavra grega que traduzimos por mestre. 
Um mestre ou professor é alguém que instrui e que pelo seu 
ensino leva os outros a aprender. 

Mateus 28:19,20 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e 
eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos. 

Funções 

Um mestre é alguém que aponta o caminho, dirige, informa 
e mostra os caminhos do Senhor. O seu alvo fundamental é 
instruir o corpo de Cristo. A sua responsabilidade é ensinar 
sob a unção do Espírito Santo. 

1 Coríntios 2:13 As quais também falamos, não com palavras 
ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo 
Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. 

Exemplo 

Timóteo é um bom exemplo de mestre. 

1 Timóteo 2:7 Para o que (digo a verdade, não minto) eu fui constituído 
pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. 

O apóstolo João escreveu estas palavras a um mestre, 

1 João 2:27 E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, 
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua 
unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é 
mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. 

EVANGELHO RESTAURADO 

O evangelho de Jesus Cristo tem de ser apresentado com 
sinais e maravilhas. 

T. L. Osborn escreveu: 

 É este evangelho do reino pregado no poder de Deus, 
confirmado pelos sinais e maravilhas e diversos milagres 
que produz o maior   triunfo evangelístico de qualquer 
geração. Seja Pedro na Jerusalém   tradicional,Filipe na 
imoral Samaria, Paulo na Melita pagã, vêem-  se os mesmos 
resultados: o evangelho pregado com sinais e maravilhas   e 
multidões acrescentadas à igreja. 

O apóstolo Paulo escreveu, 

1 Coríntios 2:1-5 E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-
vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de 
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sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus 
Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em 
temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não 
consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em 
demonstração do Espírito de poder; para que a vossa fé não se 
apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 

1 Coríntios 4:20 Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas 
em poder. 

A IGREJA LOCAL 

A igreja local deve ser o centro das manifestações da Sua 
glória, um lugar para os dons fluírem, para que o mundo 
possa ser alcançado. É aí que os discípulos devem ser 
disciplinados, treinados e enviados para fazer as obras de 
Jesus. 

No plano de Deus, é na igreja local que os apóstolos, 
profetas e os outros ministérios têm de actuar, treinando 
cada crente para a obra do ministério. 

Deus não pode usar uma igreja que esteja em rebelião, 
agarrando-se às suas tradições que estejam em contradição 
com os padrões neotestamentários. 

Deus utilizará uma igreja que compreenda o novo 
movimento de Deus no ministério em equipa ~ uma igreja 
onde os líderes deste ministério quíntuplo cooperem, para 
equipar cada crente para a obra do ministério. 

Nestas igrejas neotestamentárias, a glória de Deus manifestar-se-á e todos os crentes serão 
treinados no evangelismo de milagres, poderoso e eficaz. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. A seguir a Deus, qual a mais poderosa força à face da Terra? 
 
 
2. Neste movimento divino do fim dos tempos, o que atrairá as pessoas às igrejas? 
 
 

3. Para a igreja ser vitoriosa, o que é necessário ser restaurado na igreja? 
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Lição Quatro 

Autoridade do Crente 
Satanás cegou os olhos espirituais dos perdidos deste 
mundo. Milhões, presos em trevas espirituais através de 
espíritos de engano e falsas religiões, estão a caminhar para 
uma eternidade no inferno. 

Se queremos ser eficazes a ganhar os perdidos, temos 
também de estar preparados para a poderosa guerra 
espiritual a fim de podermos libertar os cativos. 

Muitos tentaram entrar na batalha espiritual sem uma 
revelação da autoridade do crente. Ficaram esmagados com 
o pensamento do poder do Diabo e dos seus demónios. 
Sentiram-se intimidados e ficaram preocupado com o que 
julgam ser uma intensa luta de vida e de morte. É importante 
que os crentes aprendam que possuem autoridade espiritual 
para vencer, antes de aprenderem as características da guerra 
espiritual. 

Com uma revelação de quem são em Jesus Cristo, da sua 
autoridade no nome de Jesus e do poder vencedor do Seu 
sangue e da Palavra de Deus, os crentes podem aventurar-se 
com uma nova ousadia a entrar nas fortalezas do Diabo e 
libertar assim os cativos. 

A compreensão da autoridade do crente e das poderosas 
armas da nossa batalha, preparar-nos-á para um evangelismo 
eficaz de milagres nestes últimos dias. 

PODER E AUTORIDADE DOS CRENTES 

Autoridade Dada ao Homem 

Deus criou o homem à Sua imagem e deu-lhe autoridade 
(domínio) para reinar sobre tudo à face da Terra. 

Génesis 1:26 Disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a 
terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 

Depois da guerra no céu, Satanás foi expulso para este 
mundo. Viu como Deus criou o homem e lhe soprou o vento 
da vida. Viu como Deus criou a mulher a partir do lado de 
Adão e deu a estas novas criaturas domínio sobre cada ser 
vivo à face da Terra. Como Satanás vivia neste mundo, este 
domínio incluía autoridade sobre Satanás e todos os seus 
demónios. 
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Propósito da Criação 

Deus criou o homem e a mulher e deu-lhes autoridade sobre 
a Terra. Deus só deu autoridade ao homem depois de ter 
criado Eva. Deus disse que iriam dominar. O plano de Deus 
era que homens e mulheres caminhassem juntos neste 
mundo em domínio e autoridade. 

Adão Recebeu Livre Arbítrio 

Génesis 2:16-17 Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda 
árvore do jardim podes comer livremente; mas da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás; porque no dia em 
que dela comeres, certamente morrerás. 

Deus deu livre arbítrio a Adão. Deu-lhe o poder de escolha 
entre obedecer ou desobedecer a Deus. A volição do homem 
iria ser testada no Jardim do Éden, entre a obediência e a 
desobediência. 

Autoridade em Acção 

Génesis 2:19 Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do 
campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como 
lhes chamaria; e tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso 
foi o seu nome. 

Quando Adão deu o nome a todos os animais, vemo-lo a 
agir baseado na autoridade que Deus lhe dera sobre este 
mundo. 

Satanás Odiava o Homem 

Satanás odiava o homem porque os seres humanos foram 
criados à imagem de Deus. 

� Pareciam-se com Deus. 

� Caminhavam como Deus. 

� Falavam como Deus. 

Todo o ódio que Satanás na sua rebelião nutria contra Deus 
virou-se para estas criaturas semelhantes a Deus, chamadas 
homem e mulher. 

O Medo de Satanás 

Para Satanás, é muito importante que não descubramos e 
andemos na autoridade que Deus nos deu. 

Génesis 1:28 Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e 
multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam 
sobre a terra. 
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A PERDA DE AUTORIDADE 

A Queda do Homem 

Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e perderam os 
seus direitos de proveniência divina, perderam a autoridade 
que a sua criação lhes havia outorgado. 

� Engano 

Satanás era experiente no engano. Enganou os anjos do céu. 
Um terço dos anjos acompanharam-no na sua rebelião. 

Génesis 2:17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa 
não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente 
morrerás. 

Génesis 3:1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do 
campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim 
que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? 

Satanás disfarçou-se e entrou às ocultas no jardim onde não 
detinha poderes e em que Adão podia expulsá-lo se o tivesse 
reconhecido. 

� A Mentira de Satanás 

Satanás citou erradamente as palavras de Deus, torcendo-as 
em engano. 

Génesis 3:2-6 Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do 
jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do 
jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não 
morrais.  

Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus 
sabe que no dia em que comerdes desse fruto,vossos olhos se abrirão, 
e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.  

Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e 
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou 
do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. 

No versículo três, Eva acrescentou “tocar” ao que Deus 
declarara. 

Satanás disse a Eva: “Certamente não morrereis”. Disse que 
os seus olhos se abririam e que seriam como Deus. 

�  O Pecado 

Adão e Eva deixaram de seguir o que Deus lhes dissera e 
começaram a seguir os sentidos naturais e deram ouvidos a 
Satanás que os enganou e os derrotou. Quando pecaram, 
perderam a natureza de Deus e ficaram nus sem a glória de 
Deus. 
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As Vitórias de Satanás 

Quando Adão e Eva pecaram, entregaram a Satanás a sua 
autoridade de proveniência divina. Desta forma, tornou-se 
de novo no deus deste mundo, o dominador deste mundo e o 
príncipe das potestades do ar. 

Durante um certo período de tempo, as pessoas que foram 
criadas  

para andar e falar como Deus ficaram: 

� Cegas, mendigando à beira da estrada 

� Presas por espíritos de enfermidade. 

� Possuídas por legiões de demónios. 

� Atormentadas pela lepra que lhes come o corpo. 

� Como líderes cegos pelo engano e tradições religiosas. 

DA CRUZ AO TRONO 

Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, derramando o 
Seu sangue e morrendo na cruz. Livrou-nos do nosso 
pecado, doença, enfermidade no lugar de tormento. 

Colossenses 2:14 O nome do terceiro rio é Tigre: este é o que corre 
pelooriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. 

No Mundo Espiritual 

Jesus transportou em nosso favor os nossos pecados até às 
profundezas deste mundo e sofreu o tormento do hades e do 
inferno. Ao descer às profundezas do abismo, pagou por 
cada pecado que todos nós pudéssemos ter cometido. 

Salmo 88:3,7 Porque a minha alma está cheia de angústias, e a minha 
vida se aproxima do Seol. Sobre mim pesa a tua cólera; tu me 
esmagaste com todas as tuas ondas. 

O Diabo e os Demónios Derrotados 

Quando Jesus depositou o nosso pecado nas partes mais 
profundas da Terra, o poder de Deus desceu sobre Ele. 

Actos 2:27 Pois não deixarás a minha alma no hades, nem permitirás 
que o teu Santo veja a corrupção. 

As portas do Inferno não puderam prevalecer contra Ele. 
Jesus arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte, do 
Inferno e do sepulcro. 

Colossenses 2:15 E, tendo despojado os principados e potestades, os 
exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. 

Jesus desarmou e despiu Satanás e os seus demónios de toda 
a sua autoridade.  
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A Ressurreição 

Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Satanás e os seus 
demónios foram para sempre derrotados. 

Efésios 1:19-21 ...e qual a suprema grandeza do seu poder para 
conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, 
que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o 
sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, e 
autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só 
neste século, mas também no vindouro. 

Entrada no Céu 

Jesus subiu ao céu e, vitorioso, entrou na presença do Pai. 

Salmo 24:7-10 Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo; compadece-
te de mim e responde-me.  

Quando disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração te disse a ti: O 
teu rosto, Senhor, buscarei.  

Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teuservo, tu 
que tens sido a minha ajuda.  

Não me enjeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se 
meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. 

VITÓRIA 

Jesus recebeu as chaves de autoridade que arrancou a 
Satanás. 

Apocalipse 1:18 E o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos 
séculos dos séculos; e tenho as chaves da morte e do hades. 

Chaves Dadas ao Homem 

Jesus deu à Sua igreja essas chaves de autoridade. Como 
nova criatura, a autoridade do homem foi restaurada neste 
mundo. 

Mateus 16:18,19 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a minha igreja, e as portas do hades não prevalecerão 
contra ela; dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, pois, na 
terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado 
nos céus. 

Autoridade Restaurada 

Uma vez mais, a humanidade regenerada foi restaurada à 
sua posição original de autoridade neste mundo. 

Lucas 10:19 Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e 
escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; e nada vos fará dano 
algum. 
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A Obra Completa de Jesus 

Jesus sentou-se à mão direita de Deus porque a Sua obra 
redentora pela humanidade foi completa. A Sua obra na 
Terra estava consumada. 

Salmo 110:1 Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha 
direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 

Começa a Obra do Homem 

Agora, é tarefa de cada crente como parte do corpo de 
Cristo, usar a autoridade para se cumprir o propósito 
original de Deus. O alvo original de Deus era que homens e 
mulheres dominassem a Terra. 

Efésios 1:18-23...sendo iluminados os olhos do vosso coração, para 
que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas 
da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu 
poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do 
seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e 
fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo 
principado, e autoridade, e poder, edomínio, e de todo nome que se 
nomeia, não só neste século, mastambém no vindouro. 

E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça 
sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento 
daquele que cumpre tudo em todas as coisas. 

Satanás e os seus seguidores estão derrotados. Estão debaixo 
dos pés de Jesus. Somos o corpo de Cristo. isso significa 
que Satanás e os seus demónios estão debaixo dos nossos 
pés. 

Efésios 1:22 E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para 
ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja... 

Romanos 16:20 E o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo 
dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. 

Estar debaixo dos pés de alguém significa estar totalmente 
conquistado, derrotado e submetido. No lado oposto, é um 
quadro de autoridade absoluta. 

Jesus Está à Espera 

Jesus está sentado à mão direita do Seu Pai,  
à espera que os crentes descubram a sua autoridade 
restaurada. Então, erguer-se-ão e demonstrarão que Satanás 
e todos os seus demónios estão derrotados, colocando-os 
debaixo dos sues pés. 

Jesus está à espera que concluamos a nossa função de 
evangelismo de milagres neste mundo, através de uma 
eficaz batalha espiritual. 

Hebreus 10:12,13 Mas este, havendo oferecido um único sacrifício 
pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, daí por 
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diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo 
de seus pés. 

Os Crentes Devem Reinar 

Jesus veio restaurar o legítimo domínio que a humanidade 
perdeu em favor de Satanás. 

Passámos para o reino do Filho. Vamos reinar e governar no 
Seu reino aqui neste mundo. 

Colossenses 1:13-18 E que nos tirou do poder das trevas, e nos 
transportou para o reino do seu Filho amado; em quem temos a 
redenção, a saber, a remissão dos pecados.  

O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; 
porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam 
principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele. Ele é 
antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas; também ele 
é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio, o primogênito dentre os 
mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 

Jesus é a Cabeça e nós somos o Seu corpo. Como tal, somos 
os “Seus pés”. 

Caminhando em Autoridade 

Isaías 54:14-17 Com justiça serás estabelecida; estarás longe da 
opressão, porque já não temerás; e também do terror, porque a ti não 
chegará. Eis que embora se levantem contendas, isso não será por mim; 
todos os que contenderem contigo, por causa de ti cairão.  

Eis que eu criei o ferreiro, que assopra o fogo de brasas, e que produz a 
ferramenta para a sua obra; também criei o assolador, para destruir. 
Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti; e toda língua que se 
levantar contra ti em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos 
servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o 
Senhor. 

Evangelismo Agressivo 

Hoje, quando os crentes descobrem a sua autoridade 
restaurada, começa a surgir um poderoso exército de 
crentes, consagrados a fazer avançar agressivamente o Reino 
de Deus e libertando os cativos. Estão comprometidos a 
levar o evangelho a cada criatura.  

Descobriram que as suas armas são poderosas em Deus para 
o derrube de fortalezas. Estão comprometidos com um 
evangelismo agressivo, militante, de milagres. 

Juntos, com Jesus como Supremo Comandante do Seu 
exército, dizemos com ousadia: “Este evangelho do reino 
será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as 
nações e então virá o fim”. 
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PERGUNTAS DE REVISÃO 

1.Que conhecimento deve o crente adquirir antes de aprender o que é a guerra espiritual? 
2. Qual a razão de Satanás odiar a humanidade? 
3. Esta lição descreve uma grande perda sofrida por Adão e Eva quando desobedeceram e 

pecaram contra Deus. Descreva essa perda. 
4. Qual era o plano deDeus para a restauração desta “perda” da humanidade? 
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Lição Cinco 

Evangelismo Militante 

INTRODUÇÃO 

Cada crente que tem uma revelação da autoridade em Jesus 
Cristo encontra-se na linha da frente do evangelismo de 
milagres. Deve estar a bombardear com ousadia os portões 
do Inferno, libertando pessoas do controlo de Satanás. 

Este exército enfrentará vitoriosamente o poder dos 
demónios e entregará nas mãos de Deus a preciosa colheita 
do fim dos tempos. 

Ondas de Demónios 

Há ondas de demónios a tentar impedir esta colheita. O seu 
alvo é sabotar o plano de Deus em mobilizar uma igreja 
madura e gloriosa destinada a ganhar as nações com as boas 
novas de Jesus Cristo. 

Levantando uma Bandeira 

Satanás tem os seus planos, mas o plano de Deus é melhor. 
Isaías escreveu que quando o inimigo vem como uma 
enxurrada, o Senhor ergue uma bandeira contra ele. 

Nós somos essa bandeira. 

Isaías 59:19 Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua 
glória desde o nascente do sol; porque ele virá tal uma corrente 
impetuosa, que o assopro do Senhor impele. 

Espíritos Regionais 

Há demónios sobre: 

� Nações 

� Regiões 

� Concelhos 

� Famílias 

O demónio Príncipe da Pérsia é um exemplo. É-nos dito que 
o dominador da Pérsia impediu o anjo do Senhor de levar a 
resposta às orações de Daniel. Mais tarde, Miguel, um dos 
príncipes celestiais, foi enviado para o ajudar nesta batalha. 

Daniel 10:13 Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por vinte e 
um dias; e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-
me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. 
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GUERRA ESPIRÍTUAL NO ENVANGELISMO 

Quando começamos a evangelizar, enfrentamos as fortalezas 
do Diabo. Temos de utilizar o direito que Deus nos deu de 
prender e soltar, para que os cativos fiquem livres. 

Devemos esperar entrar em confronto directo com os 
príncipes dominantes. 

Portanto, é importante: 

� Sabermos quem é o valente 

� Exercitar a nossa autoridade 

� Possuir as terras ocupadas 

� Saber como entrar na batalha! 

Impedindo os Espíritos 

Há forças espirituais invisíveis no exército de Satanás cuja 
tarefa fundamental é impedir a expansão do evangelho. 
Devido à falta de conhecimento como intercessores, muitas 
vezes não atacamos directamente as forças invisíveis das 
trevas. 

1 Tessalonicenses 2:18 Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos 
eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. 

Cegueira Espiritual 

Satanás cegou o coração dos descrentes para não receberem 
o evangelho. 

Os crentes devem desfazer esta cegueira espiritual, 
prendendo os demónios que governam a vida dessas 
pessoas. Devem também libertar a luz do evangelho de 
modo a brilhar nelas. 

2 Coríntios 4:4 Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos 
dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da 
glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 

Prendendo o Valente 

Jesus ensinou que temos primeiro de prender o valente que 
são os principados e as potestades que governam territórios, 
nações, regiões, zonas, famílias e indivíduos. 

Mateus 12:29 Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, e 
roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? e então lhe 
saquear a casa. 

Mateus 18:18 Em verdade vos digo: Tudo quanto ligardes na terra será 
ligado no céu; e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. 

Temos de actuar no dom do discernimento de espíritos para 
podermos reconhecer os espíritos dominadores e depois 
prendê-los e expulsá-los. 
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1 Coríntios 12:7-11 A cada um, porém, é dada a manifestação do 
Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a 
palavra da sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da 
ciência; a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesm Espírito, 
os dons de curar; a outro a operação de milagres; a outro a profecia; a 
outro o dom de discernir espíritos; a outro a variedade de línguas; e a 
outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera 
todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 

Combate Espiritual 

A guerra espiritual implica com frequência um persistente 
combate no domínio espiritual. As respostas às nossas 
necessidades e orações nem sempre são facilmente 
atingidas. Há momentos em que temos de suportar 
dificuldades como bons soldados de Jesus Cristo. 

O apóstolo Paulo escreveu sobre este tema. 

Efésios 6:12 Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, 
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os 
príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da 
iniqüidade nas regiões celestes. 

David escreveu palavras de encorajamento para os 
momentos de combate. 

Salmo 91:11,13 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para 
te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas 
mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a 
áspide; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. 

Anjos Ministradores 

Um poderoso exército de anjos está à nossa disposição para 
entrar connosco na batalha. Jesus disse que se orássemos ao 
Pai, Ele enviaria os Seus anjos. 

Mateus 26:53 Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e que 
ele não me mandaria agora mesmo mais de doze legiões de anjos? 

Os anjos querem ser enviados à batalha como espíritos 
ministradores em nosso favor. 

Hebreus 1:14 Não são todos eles espíritos ministradores, enviados 
para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? 

Ao falarmos a Palavra de Deus, os anjos respondem e 
entram em acção em nosso favor. 

Salmo 103:20 Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, 
que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra! 
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EXEMPLOS DE GUERRA ESPIRITUAL 

Guerra no Céu 

Na Bíblia, encontramos exemplos de guerra espiritual. Um 
deles é a guerra entre o demónio Príncipe da Pérsia e Miguel 
e os anjos. Um outro é a descrição da batalha no céu entre 
Miguel e Satanás. 

Apocalipse 12:7-11 Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos 
batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, 
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu.  

E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o 
Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; foi precipitado na terra, e 
os seus anjos foram precipitados com ele. E foi precipitado o grande 
dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que 
engana todo o mundo; foi precipitado na terra, e os seus anjos foram 
precipitados com ele. 

Então, ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a 
salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e aautoridade do seu 
Cristo; porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual 
diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo 
sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram 
as suas vidas até a morte. 

Príncipe da Pérsia 

As armas fornecidas pelo Senhor são armas espirituais para 
uma guerra que se trava por cima de nós nos lugares 
celestiais. Esta guerra trava-se entre dois exércitos de seres 
espirituais com grande poder, cada um exigindo igual acesso 
aos filhos dos homens. 

Seres angélicos guerrearam contra o demónio Príncipe da 
Pérsia. 

A demora não provinha da indisponibilidade de Deus em 
responder à oração de Daniel. Um príncipe dos demónios 
havia interceptado a resposta nos lugares celestiais. 

Daniel 10:12,13 Então me disse: Não temas, Daniel; porque desde o 
primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a 
humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por 
causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me 
resistiu por vinte e um dias; e eis que Miguel, um dos primeiros 
príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. 

Amaleque 

Amaleque é um exemplo do que acontece no domínio 
espiritual quando oramos. Amaleque e os seus exércitos 
representam Satanás e os seus anjos.  
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Josué e o seu exército representam Miguel e os anjos 
celestiais. Moisés, de pé no monte com o cajado estendido, 
representa os guerreiros de oração na sua intercessão. 

A guerra nos lugares celestiais é ganha pelos que se 
encontram cá em baixo. 

Apocalipse 12:11 E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela 
palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até a morte. 

Êxodo 17:8-16 Então veio Amaleque, e pelejou contra e Israel em 
Refidim. 

Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, peleja 
contra Amaleque; amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, 

tendo na mão a vara de Deus. 

Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra contra 
Amaleque; e Moisés, Arão, e Hur subiram ao cume do outeiro. 

E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel; mas 
quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, 
porém, ficaram cansadas; por isso tomaram uma 

pedra, e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela; Arão e Hur 
sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro; assim 
ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. 

Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. 

Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memorial num 

livro, e relata-o aos ouvidos de Josué; que eu hei de riscar totalmente a 
memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um 
altar, ao qual chamou Jeová-Níssi. E disse: Porquanto jurou o Senhor 
que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. 

Gemendo em Oração 

Tal como por vezes é necessário lutar fisicamente contra as 
forças das trevas, por vezes é preciso gemer em oração para 
se obter a vitória. 

O Espírito Santo ajuda-nos na oração intercessória com 
gemidos inexprimíveis. 

Romanos 8:26,27 Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na 
fraqueza; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, 
mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E 
aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito: 
que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. 

Orações eficazes da batalha espiritual são ousadas orações 
de fé baseadas numa confiança absoluta de que iremos 
vencer. 
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TREINO DE GUERRILHA 

Teatro de Guerra 

Paulo estimulou os crentes a vestirem toda a armadura de 
Deus e a darem batalha ao inimigo. 

Efésios 6:10-17 Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu 
poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes 
permanecer firmes contra as ciladas do Diabo; pois não é contra carne 
e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as 
potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as 
hostes espirituais da iniqüidade nas regiões celestes.  

Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no 
dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, 
tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da 
justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, 
tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos 
os dardos inflamados do Maligno. Tomai também o capacete da 
salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 

O grito de batalha encontra-se no versículo 18. 

Efésios 6:18 Com toda a oração e súplica orando em todo tempo no 

Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e 
súplica, por todos os santos. 

A guerra trava-se no domínio espiritual. Os anjos de Deus e 
Satanás com os seus demónios estão envolvidos numa 
batalha de morte de proporções globais. Esforçam-se por 
ganhar a mente e as almas de homens e mulheres. 

O arsenal do crente para conquistar estas nações ao reino 
das trevas e transportá-las para o reino da luz é a oração 
intercessória. 

2 Coríntios 10:3-5 Porque, embora andando na carne, não militamos 
segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas 
poderosas em Deus, para demolição de fortalezas; derribando 
raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de 
Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo; 

Marcos 3:27 Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe 
os bens, se primeiro não amarrar o valente; e então lhe saqueará a 
casa. 

Jesus deu-nos as chaves do reino e espera que com violência 
conquistemos as nossas cidades e as nações do mundo, 
arrancando-as ao inimigo, prendendo o valente que domina 
cada região. Isso só se consegue através da oração 
intercessória. 

A oração é a linguagem da guerra! 
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Oração e Evangelismo 

Quando oramos pela seara, devemos orar pelas nações do 
mundo e pelos seus líderes. Temos de orar por um meio-
ambiente pacífico propício ao evangelismo de milagres. 

Quando Paulo escreveu a Timóteo, deu-nos um exemplo da 
forma como devemos orar. 

1 Timóteo 2:1-4 Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, 
orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens, pelos 
reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma 
vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Pois isto 
é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que 
todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da 
verdade. 

Abrindo os Olhos Cegos 

A oração intercessória deve ser dirigida ao trono de Deus 
para que a cegueira do coração dos homens seja removida. 
Temos de ir contra as trevas espirituais que cegam os 
descrentes. 

2 Coríntios 4:3-6 Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é 
naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o deus deste 
século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não 
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem 
de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus 
como Senhor; e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. 
Porque Deus, que disse: Das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em 
nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus 
na face de Cristo. 

Temos autoridade para arrancar o véu e fazer com que a luz 
do evangelho brilhe. 

Derrubando as Fortalezas 

Deus deseja edificar um exército de oração que utilize a 
oração intercessória para derrubar as fortalezas do Diabo. 
Ele deseja um exército que prenda os demónios que 
impedem a seara e liberte o Espírito Santo para atrair os 
perdidos a Cristo. 

Ele deseja um exército que rogue ao Senhor da seara que 
envie mais ceifeiros ao campo e ordene ao corpo de anjos 
que batalhe contra o Diabo e os seus anjos. 

Isaías 43:5-7 Não temas, pois, porque eu sou contigo; trarei a tua 
descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao 
Norte: Dá; e ao Sul: Não retenhas; trazei meus filhos de longe, e minhas 
filhas das extremidades da terra; a todo aquele que é chamado pelo 
meu nome, e que criei para minha glória, e que formei e fiz. 
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Tempo da Colheita 

Tendo ganho a batalha no mundo espiritual, sobre cada 
território, temos de avançar com o evangelho e através do 
evangelismo de milagres realizar uma grande colheita de 
almas. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Sucintamente, indique os passos da guerra espiritual eficaz no evangelismo militante. 
 

 
2. De que modo devemos orar se queremos ser eficazes no evangelismo militante de milagres? 
 
 

3. De que modo conseguimos que os anjos ministrem em nosso favor? 
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Lição Seis 

Logrando A Colheita Global 
Há dois importantes pré-requisitos para a colheita global. 
São a oração e o louvor. 

ORAÇÃO 

Comprometida 

Devemos estabelecer um tempo para oração e depois 
continuar num espírito de adoração e intercessão ao longo 
do dia. 

Pedro e João tinham um tempo certo de oração, a hora nona. 

Actos 3:1 Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. 

Fervente 

O apóstolo Tiago ensinou que são os que oram com 
veemência que aumentam as possibilidades do reino. 

Tiago 5:16 Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e 
orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode 
muito na sua atuação. 

Específica 

Com demasiada frequência, oramos generalidades. Isso não 
implica muita fé. Quando pedimos especificamente por isto 
ou aquilo, estamos a ter fé para que determinadas coisas 
aconteçam. 

Mateus 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, 
pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será 
desligado nos céus. 

Em Unidade 

Uma das razões da eficácia da primitiva igreja foi o facto de 
orarem unânimes ~ em unidade. 

Actos 4:24a Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus 
... 

Persistente 

Jesus ensinou que a oração persistente produz resultados. 

Lucas 11:9 Pelo que eu vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e 
achareis; batei, e abrir-se-vos-á; 

Ousada 

Quando sabemos sem sombra de dúvida que determinada 
coisa é vontade de Deus, podemos orar com grande ousadia. 
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Por exemplo, sabemos que é sempre a vontade de Deus que 
os perdidos se salvem. Podemos orar especificamente pela 
salvação de uma pessoa particular. 

2 Pedro 3:9 O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a 
têm por tardia; porém é longânimo para convosco, não querendo que 
ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 

Expectante 

A fé é expectante. Quando oramos com fé, esperamos que 
venha a resposta à nossa oração. 

Marcos 11:23, 24 Em verdade vos digo que qualquer que disser a este 
monte: Ergue-te e lança-te no mar; e não duvidar em seu coração, mas 
crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo 
que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. 

Em Perdão 

vs. 25, 26 Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa 
contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu, vos perdoe 
as vossas ofensas. [Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, 
que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas.] 

LOUVOR E ADORAÇÃO 

O Que É o Louvor? 

Louvor é uma expressão de gratidão e agradecimento a Deus 
por tudo quanto Ele tem feito por nós. É uma expressão 
física e vocal da nossa apreciação sincera por Deus, em que 
em relação a Ele nós: 

� Falamos bem 

� Expressamos admiração 

� Honramos 

� Aplaudimos 

� Elogiamos 

� Enaltecemos 

� Exaltamos 

� Elevamos 

O Que é Adoração? 

Adoração é a forma mais elevada de louvor. Adoração vai 
além de tudo quanto pensamos em relação às Suas 
maravilhosas bênçãos. Expressamos e exaltamos Deus por 
aquilo que Ele é, pelo Seu carácter, atributos e perfeição. 

� Expressamos reverência 

� Manifestamos um sentido de temor 

� Curvamo-nos perante o objecto de adoração 
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� Consideramo-Lo digno 

� Concedemos-Lhe o primeiro lugar. 

Comunhão com Deus 

Toda a inferioridade, depressão e autoconsciência 
desaparecem quando começamos a louvar e a adorar o 
Senhor. Isto concede ao crente a liberdade para entrar com 
ousadia na presença de Deus e comunicar com Ele. 

Quando estamos envolvidos numa atitude de elevado 
louvor, Ele atrai-nos à Sua glória. A glória de Deus é a 
manifestação, expressão e personificação da natureza e da 
vida de Deus. Quando a nuvem da glória desce, os dons do 
Espírito Santo manifestam-se com maior intensidade, 
provocando cura e libertação instantâneas. 

2 Crónicas 5:13,14 Quando os trombeteiros e os cantores estavam 
acordes em fazerem ouvir uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe 
graças, e quando levantavam a voz com trombetas, e címbalos, e 
outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo: Porque 
ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre; então se 
encheu duma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor, de modo que os 
sacerdotes não podiam ter-se em pé, para ministrar, por causa da 
nuvem; porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 

Um Rio Que Flui 

Quando louvamos e adoramos a Deus, a Sua presença flui 
como um rio e o Seu trono é edificado no nosso meio. Este é 
o rio de Deus que, conforme Ezequiel escreveu, flui da sala 
do trono de Deus. 

Ezequiel 47:1,9,12 Depois disso me fez voltar à entrada do templo; e 
eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo, para o 
oriente; pois a frente do templo dava para o oriente; e as águas 
desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar.  

E por onde quer que entrar o rio viverá todo ser vivente que vive em 
enxames, e haverá muitíssimo peixe; porque lá chegarão estas águas, 
para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer 
que entrar este rio.  

E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda 
sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, 
nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque 
as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a 
sua folha de remédio. 

Quando o povo de Deus se reúne em louvor e adoração 
íntima, haverá sempre um fluir de dons do Seu Espírito, um 
fluxo de milagres, sinais e maravilhas. 

João 7:37,38 Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-
se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 
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Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de 
água viva. 

Com o amor divino a fluir continuamente, somos motivados 
pelo Seu poder e compaixão. Continuamos a tentar ganhar 
os perdidos deste mundo com um evangelismo de milagres. 

Sacrifício de Louvor 

O sacrifício de louvor é oferecido a Deus quando as coisas 
não parecem andar bem. 

Consiste em: 

� Oferecer louvor a despeito da aparência das coisas. 

� Oferecer louvor em fé e obediência. 

� Oferecer louvor por causa de quem Deus é. 

Hebreus 13:15 Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de 
louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. 

Ao pormos em prática um evangelismo de milagres, Satanás 
e os seus demónios tentarão levantar contra nós todo o tipo 
de obstáculos, problemas e medo de fracasso. É nessa altura 
que temos de continuar a oferecer o sacrifício de louvor. 

�  Paulo e Silas 

Paulo e Silas são poderosos exemplos da forma como 
devemos oferecer sacrifícios de louvor. 

Actos 16:22-26 A multidão levantou-se à uma contra eles, e os 
magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com 
varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, 
mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo 
recebido tal ordem, os lançou na prisão interiore lhes segurou os pés no 
tronco.  

Pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, 
enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande 
terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se 
abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. 

Salmo 34:1 Bendirei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará 
continuamente na minha boca. 

O sacrifício de louvor é um louvor contínuo e audível. Esta 
escritura mostra que o sacrifício de louvor oferecido a Deus 
em circunstâncias adversas provoca a intervenção divina de 
Deus na nossa vida, família, igreja, nação e no mundo. 

O Louvor Produz Vitória 
�  A Vitória do Rei Josafá 

Quando o rei Josafá e o povo de Israel enfrentavam um 
poderoso inimigo, o rei e o povo começaram a louvar o 
Senhor. A ênfase não se centrou no poder do inimigo.  
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Louvaram a Deus que reinava sobre todas as nações. Então, 
Deus falou-lhes e prometeu-lhes a vitória. 

Josafá disse: 

2 Crónicas 20:6-9 E disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu 
Deus no céu? e não és tu que governas sobre todos os reinos das 
nações? e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te 
possa resistir.  

Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do 
teu povo Israel, e não a deste para sempre à descendência de Abraão, 
teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu 
nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, ou 
fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois 
teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos 
ouvirás e livrarás. 

O espírito do Senhor veio sobre Jaaziel: 

vs. 15-18 E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de 
Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim vos diz o Senhor:  

Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, 
porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra 
eles; eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do 
vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que 
pelejar; postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos 
concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis; 
amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco.  

Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra; e todo o Judá e os 
moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, para o 
adorarem. 

� Os Crentes dos Nossos Dias 

Quando começamos a louvar e a adorar o Senhor, Ele lança 
emboscadas contra o inimigo. Josafá e os filhos de Israel 
começaram a oferecer louvores não depois de o inimigo ser 
derrotado, mas enquanto o inimigo os cercava e a sua 
situação parecia insustentável. 

2 Crónicas 20:20-24 Pela manhã cedo se levantaram saíram ao deserto 
de Tecoa; ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e 
vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis 
seguros; crede nos seus profetas, e sereis bem sucedidos.  

Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de 
cantar ao Senhor e louvá-lo vestidos de trajes santos, ao saírem diante 
do exército, e dizer: Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade 
dura para sempre.  

Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs 
emboscadas contra os homens de Amom, de Moabe e do monte Seir, 
que tinham vindo contra Judá; e foram desbaratados. 
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Pois os homens de Amom e de Moabe se levantaram contra os 
moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar; e, acabando 
eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos 
outros.  

Nisso chegou Judá à atalaia do deserto; e olharam para a multidão, e 
eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém 
escapado. 

Hoje, nós também podemos conquistar as nossas cidades e 
as nações do mundo através do louvor. O poder de Deus é 
liberto quando O louvamos. Os anjos entram em acção em 
nosso favor. Nós também veremos grandes vitórias através 
do evangelismo de milagres. Nós também 
experimentaremos grande gozo. 

2 Crónicas 20:27-29 Então, voltando dali todos os homens de Judá e 
de Jerusalém com Jeosafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com 
alegria; porque o Senhor os fizera regozijar-se, sobre os seus inimigos. 
Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, 
para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os 
reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia 
pelejado contra os inimigos de Israel. 

No evangelismo de milagres, ao entrarmos nas casas, nas 
cidades e nas nações com louvores, Deus agirá em nosso 
favor contra os nossos inimigos, veremos os corações 
preparados e as portas abertas para as pessoas receberem 
Jesus. Conquistaremos as nossas cidades para Deus! 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Quais os dois pré-requisitos para conseguirmos a colheita global? 
 

 

2. Indique sete características da oração eficaz para a obtenção de uma colheita global. 
 

 

3. Dê um exemplo bíblico de vitória ocorrida em resultado do louvor dado a Deus. 
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Lição Sete 

O Exército de Deus 

UM GRANDE E PODEROSO EXÉRCITO 

O profeta Ezequiel profetizou de um vale de ossos secos. 
Estava a profetizar em relação à nação de Israel. Mas 
quando hoje olhamos para a igreja, vemos que estamos 
rodeados pelos destroços desanimados, magoados, 
impotentes de quem dantes eram Cristãos activos e 
vibrantes, 

Este não é o tipo de exército que Deus descreve. Ele fala de 
um exército poderoso e cheio de autoridade que fará avançar 
o reino de Deus. 

O sopro do Espírito Santo está a restaurar o exército de 
Deus para uma colheita mundial de almas. 

Podemos crer conjuntamente com Ezequiel: 

Ezequiel 37:10 Profetizei, pois, como ele me ordenara; então o fôlego 
da vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército 
grande em extremo. 

O Exemplo de Gideão 

O exército que Deus está hoje a levantar não está 
dependente de grandes números. Está dependente do poder 
de Deus. Quando a nação de Israel estava sob o domínio dos 
cruéis Midianitas, Deus enviou um anjo a um único homem, 
Gideão. 

Juízes 6:12 Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor 
é contigo, ó homem valoroso. 

Deus falou. Gideão creu e agiu baseado nessa palavra. Note-
se que Deus não precisou de um grande número de homens. 
Só precisava de homens dedicados que estivessem alerta e 
sem medo. 

Juízes 7:1-7 Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava 
com ele, levantando-se de madrugada acamparam junto à fonte de 
Harode  

E o arraial de Midiã estava da banda do norte, perto do outeiro de 
Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: O povo que está contigo é 
demais para eu entregar os midianitas em sua mão; não seja caso que 
Israel se glorie contra mim, dizendo: Foi a minha própria mão que me 
livrou. 
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Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso 
e tímido volte, e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 
vinte e dois mil, e dez mil ficaram.  

Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda são muitos. Faze-os descer às 
águas, e ali os provarei; e será que, aquele de que eu te disser: Este irá 
contigo, esse contigo irá; porém todo aquele de que eu te disser: Este 
não irá contigo, esse não irá.  

E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: 
Qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse 
porás de um lado; e a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do 
outro. 

E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 
trezentos homens; mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber.  

Disse ainda o Senhor a Gideão: Com estes trezentos homens que 
lamberam a água vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão; 
mas, quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. 

Deus está a atrair homens e mulheres de todo o mundo para 
os preparar e lançar na batalha. Temos de ser um poderoso 
exército que avance no poder do Seu Espírito e da Sua 
Palavra, como poderosos guerreiros a invadir as forças do 
inimigo, reconquistando o território perdido para o 
adversário. 

Deus está a falar à igreja dos nossos dias à semelhança do 
que falou a Gideão: “O Senhor está contigo, tu, poderoso 
homem de valor”. 

A Profecia de Joel 
�  Prepara-te para a Guerra! 

O grito de batalha proferido pelo profeta Joel ainda hoje se 
faz sentir. Continua a ser o grito de batalha do Senhor para 
os Seus servos em todo o mundo. 

Joel 2:1,11;3:9 Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarma no meu santo 
monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia 
do Senhor; já está perto. 

E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito 
grande é o seu arraial; e poderoso é quem executa a sua ordem; pois o 
dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? 

Proclamai isto entre as nações: Preparai a guerra, suscitai os valentes. 
Cheguem-se todos os homens de guerra, subam eles todos. 

No coração dos crentes há um despertamento, um forte 
desejo de serem poderosos homens e mulheres de Deus.  

� Avanço Decidido 

É um exército agressivo que avança em compaixão 
agressiva, fé agressiva e obediência agressiva para o avanço 
decidido do reino de Deus. 
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Mateus 11:12 E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino 
dos céus é tomado a força, e os violentos o tomam de assalto. 

�  Colheita Global 

O alvo da mobilização do exército de Deus é a colheita 
global de almas. O fim dos tempos está próximo. Jesus em 
breve vem. O Espírito de Deus está a mover-se em todo 
mundo com sinais, maravilhas e milagres criativos como 
nunca antes se ouviu. 

A profecia de Joel continua. 

Joel 3:13,14 Lançai a foice, porque já está madura a seara; vinde, 
descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares trasbordam, 
porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da 
decisão! porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. 

A ARMADURA DE DEUS 

Deus não nos deixou indefesos face ao inimigo. Ele 
forneceu-nos um armadura para nossa protecção e vitória. 

Efésios 6:10-17 Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu 
poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes 
permanecer firmes contra as ciladas do Diabo; pois não é contra carne 
e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as 
potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as 
hostes espirituais da iniqüidade nas regiões celestes.  

Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no 
dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, 
tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da 
justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, 
tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos 
os dardos inflamados do Maligno. Tomai também o capacete da 
salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 

Temos de aprender a vestir toda a armadura de Deus antes 
de enfrentar o inimigo. É momento de nos preparar, de nos 
armar com as nossas armas espirituais, para ficarmos 
protegidos pelo sangue e pelo escudo da fé. 

Verdade 

A verdade é como um cinto, mantém tudo no seu lugar. Sem 
integridade na nossa vida pessoal, a armadura de Deus não 
nos serve de nada. 

Justiça 

A justiça fornece-nos protecção contra o inimigo. Quando 
estamos cobertos com a couraça da justiça, podemos 
enfrentar os ataques do inimigo. 
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Evangelho da Paz 

O evangelho da paz fornece estabilidade e segurança, a fim 
de ficarmos firmes contra o inimigo. 

Escudo da Fé 

O escudo da fé fornece protecção total. Apaga os dardos 
inflamados do inimigo. 

Capacete da Salvação 

O capacete da salvação protege a cabeça. Quando 
compreendemos a salvação total que Deus preparou para a 
humanidade e renovamos as nossas mentes com a salvação, 
estaremos protegidos. 

Espada do Espírito 

A espada do Espírito é a única arma ofensiva à nossa 
disposição. É a Palavra de Deus. Satanás não tem defesa que 
consiga fazer parar esta poderosa arma quando acreditamos 
e falamos a Palavra de Deus com a nossa boca. Podemos 
utilizar a palavra do Espírito para fazer avançar com decisão 
o reino de Deus. 

Orar em Línguas 

A oração permite que o poder de Deus flua através das 
nossas vidas. Quando estivermos plenamente armados para 
a batalha, só então, através da oração é que entramos no 
terreno de combate. 

Se não formos guerreiros de oração, não estaremos a 
combater no exército do Senhor. 

Efésios 6:18 Com toda a oração e súplica orando em todo tempo no 
Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e 
súplica, por todos os santos. 

AS CHAVES DO REINO 

Jesus recuperou as chaves do reino e deu-no-las. A igreja 
tem a responsabilidade de utilizar estas chaves para levar o 
evangelho às nações do mundo. 

Apocalipse 1:18 E o que vivo; fui morto mas eis aqui estou vivo pelos 
séculos dos séculos; e tenho as chaves da morte e do hades. 

Mateus 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, 
pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será 
desligado nos céus. 

O Sangue de Jesus 

A primeira chave para a vitória é o sangue de Jesus. No 
momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e 
Salvador, esta chave ficou à nossa disposição. 
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Hebreus 9:12,14 E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu 
próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo 
obtido uma eterna redenção. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo 
Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará 
das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo? 

� Vitória Através do Sangue 

Pelo sangue de Jesus, somos restaurados à posição original 
que Adão perdeu para Satanás. Já não estamos impotentes 
nem derrotados. Somos de novo vitoriosos. 

Podemos derrotar Satanás através do sangue de Jesus. 

Apocalipse 12:11 E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela 
palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até a morte. 

� Protecção Através do Sangue 

Há protecção e vitória através do sangue. Devemos começar 
a confessar com ousadia que estamos cobertos pelo sangue 
de Jesus e que vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro. 

Palavra de Deus 

Quando a Palavra de Deus é falada com a nossa boca, ela 
torna-se uma poderosa força na nossa vida. A Palavra de 
Deus é a nossa espada do espírito. 

�  A Palavra Traz Vitória 

O apóstolo João escreveu sobre os jovens que conheciam a 
Palavra de Deus e tinham assim a vitória. 

1 João 2:14b Eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de 
Deus permanece em vós, e já vencestes o Maligno. 

Quando conhecemos e falamos a Palavra de Deus, podemos 
obter a vitória. 

�  Fala a Palavra 

O centurião que foi ter com Jesus a pedir cura para o seu 
servo sabia o que era a autoridade e a importância da palavra 
falada. 

Mateus 8:8-10 O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno 
de que entres debaixo do meu telhado; mas somente dize uma palavra, 
e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à 
autoridade, e tenho soldados às minhas ordens; e digo a este: Vai, e ele 
vai; e a outro: Vem, e ele vem; e ao meu servo: Faze isto, e ele o faz. 

Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam: Em 
verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. 

Nome de Jesus 

Jesus prometeu que quando os que cressem no Seu nome 
fossem por todo o mundo e pregassem o Seu evangelho, 
seguir-se-iam sinais e maravilhas. 
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Marcos 16:15-18 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o 
evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado.  

E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão 
demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e se beberem 
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos 
sobre os enfermos, e estes serão curados. 

�  Pedindo no Seu Nome 

Jesus deu-nos o direito e o privilégio de usar o Seu nome. 
Instruiu-nos a usar o Seu nome. 

João 14:12-14 Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em 
mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que 
estas; porque eu vou para o Pai; e tudo quanto pedirdes em meu nome, 
eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes 
alguma coisa em meu nome, eu a farei. 

João 16:23,24 Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em 
verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, ele vo-lo concederá 
em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e 
recebereis, para que o vosso gozo seja completo. 

�  Acima de Todo o Nome 

O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Ao 
Seu nome, todo o joelho se dobrará no domínio celeste e no 
domínio natural. 

Filipenses 2:9,10 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e 
lhe deu o nome que é sobre todo nome; para que ao nome de Jesus se 
dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da 
terra. 

�  Cura no Nome 

Pedro e João veicularam cura no nome de Jesus. 

Actos 3:6,12,16 Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que 
tenho, isso te dou; em nome de Jesus Cristo, o nazareno, anda. 

Pedro, vendo isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que 
vos admirais deste homem? Ou, por que fitais os olhos em 
nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o 
tivéssemos feito andar? 

E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem que 
vedes e conheceis; sim, a fé, que vem por ele, deu a este, na presença 
de todos vós, esta perfeita saúde. 

�  Demónios Submetidos 

Paulo ordenou aos demónios que desaparecessem em nome 
de Jesus. 

Actos 16:18 E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, 
voltou-se e disse ao espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que 
saias dela. E na mesma hora saiu. 
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Resumo 

Cada crente que se encontra no Exército da Grande 
Comissão deve ser capaz de pôr em prática as três chaves no 
evangelismo de milagres. No livro de Actos, vemos de que 
modo os discípulos usaram estas chaves para conseguirem 
obter uma grande colheita de almas. 

Hoje, tal como no livro de Actos, está a erguer-se um 
poderoso exército de Deus, armado com estas poderosas 
chaves de vitória. Os sinais e maravilhas estão a confirmar a 
Palavra de Deus nas ruas das nossas cidades. Armado e 
equipado para o evangelismo de milagres, o exército de 
Deus começou a grande colheita do fim dos tempos. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Quem está hoje alistado no exército de Deus? 
 
 
2. Indique as partes da armadura e qual o uso de cada,. 
 
 
3. Quais as três chaves do evangelismo de milagres? 
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Lição Oito 

Evangelismo de Poder em Acção 
A tradição clérigos-leigos foi despedaçada. Deus está a 
erguer uma nova estirpe de crentes. São ousados para 
avançar e fazer as mesmas obras que Jesus realizou. 

EVANGELISTAS DE PODER 

Jesus disse que a seara estava branca, mas que os obreiros 
eram poucos. O nosso Deus Pai é o Senhor da Seara e Ele 
enviou ceifeiros para o campo. 

Mateus 9:37-38 Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é 
grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da 
seara que mande trabalhadores para a sua seara. 

Lei da Sementeira e da Ceifa 

A lei da sementeira e da ceifa ainda hoje se mantém de pé. 

A igreja ceifará o que semear em cada área. Se não 
desistirmos, iremos ver a ceifa. 

Gálatas 6:7-9 Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer; pois 
tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia 
na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas quem semeia no 
Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer 
o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 

Suprimento ~ Aumento 

Deus prometeu fornecer tanto a semente para semear como 
o pão para alimentar. Chegou mesmo a prometer multiplicar 
a semente e aumentar o nosso fruto. 

2 Coríntios 9:10 Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão 
para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e 
aumentará os frutos da vossa justiça. 

Evangelismo de Milagres 

Os milagres constituíram um papel importante das 
instruções de Jesus para o evangelismo na Grande 
Comissão. 

Marcos 16:15,17,18, 20 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o 
evangelho a toda criatura. E estes sinais acompanharão aos que 
crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; 
pegarão em serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes 
fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão 
curados.  
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Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o 
Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. 

Mateus 28:19,20 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e 
eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos. 

Jesus disse que tínhamos de ir por todo o mundo e fazer 
discípulos de todas as nações. Temos de os baptizar e 
ensinar a fazer tudo quanto Jesus ordenou. Temos de ensinar 
os crentes a serem eficazes no evangelismo, a expulsar 
demónios e a impor as mãos sobre os doentes. 

Jesus, o Nosso Exemplo 

Jesus começou o Seu ministério: 

� ensinando 

� pregando 

� curando 

� trazendo libertação e recuperação 

� libertando os cativos 

� mostrando compaixão. 

Lucas 4:18 O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu 
para anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar 
libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em 
liberdade os oprimidos. 

Mateus 9:35,36 E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, 
ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e 
curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, 
compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como 
ovelhas que não têm pastor. 

João 14:12 Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, 
esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que 
estas; porque eu vou para o Pai. 

MULTIPLICAÇÃO 

A princípio, o ministério de Jesus limitou-se a uma aldeia ou 
cidade de cada vez, 

Doze Discípulos 

Então Jesus começou a multiplicar o Seu ministério, 
comissionando os doze discípulos. Deviam executar o 
mesmo ministério que Ele estivera a demonstrar-lhes, 
tinham de actuar com o mesmo amor e compaixão que 
Jesus. 
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Mateus 9:36-38 Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque 
andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. 
Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara. 

Doze Discípulos 

Primeiro, os discípulos foram instruídos a orar pela seara. 
Depois, foram comissionados ~ receberam poder ~ e 
enviados. 

Mateus 10:1,5a7,8 E, chamando a si os seus doze discípulos, deu-lhes 
autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem, e para 
curarem toda sorte de doenças e enfermidades. A estes doze enviou 
Jesus, e ordenou-lhes, dizendo... e indo, pregai, dizendo: É chegado o 
reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai o 

 leprosos, expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai. 

Setenta Discípulos 

Depois de os doze discípulos terem regressado jubilosos, 
Jesus comissionou mais setenta discípulos e enviou-os 
também. 

Lucas 10:1,9 Depois disso designou o Senhor outros setenta, e os 
enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares 
aonde ele havia de ir. Curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: É 
chegado a vós o reino de Deus. 

Cada Crente 

Pouco antes de deixar a Terra, Jesus comissionou todos os 
crentes e enviou-os. Os crentes devem realizar as obras de 
Jesus e ainda maiores que elas. 

Marcos 16:15,17,18 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o 
evangelho a toda criatura. E estes sinais acompanharão aos que 
crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; 
pegarão em serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes 
fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão 
curados. 

Jesus disse que quando proclamássemos o evangelho, Ele 
estaria connosco a confirmar a Sua Palavra com milagres. 
Devemos esperar a manifestação de milagres. 

Jesus instruiu-nos a fazer exactamente as mesmas obras que 
ele realizou neste mundo. Para conhecer o padrão de Deus 
para o evangelismo eficaz, devemos ler Mateus, Marcos, 
Lucas e João e imaginar-nos a realizar exactamente as 
mesmas obras que Jesus. 

João 14:12 Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, 
esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que 
estas; porque eu vou para o Pai. 
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As obras de Jesus não estão concluídas. João disse que se 
tudo quanto Jesus fez fosse escrito em livros, o mundo 
inteiro não conseguiria contê-los. 

João 21:25 E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez; as quais, se 
fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro 
caberiam os livros que se escrevessem. 

Mesmo Poder 

O mesmo poder, o Espírito Santo que veio sobre Jesus para 
O equipar para o Seu ministério terreno, está à disposição 
para dar poder a cada crente hodierno. 

Actos 1:8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, 
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia 
e Samária, e até os confins da terra. 

O poder que vem através do baptismo no Espírito Santo é o 
poder para sermos testemunhas de Jesus Cristo. O poder de 
Deus é fornecido a cada crente para que seja eficaz no 
evangelismo de milagres. 

EVANGELISMO DE PODER 

Encontros Sobrenaturais 

Em geral, as religiões pagãs demonstram manifestações 
sobrenaturais pelo poder dos demónios. Para ganhar os 
perdidos presos por estas religiões demoníacas, é necessário 
que os crentes, que estão cheios do Espírito de Deus, 
demonstrem o seu maior poder através de sinais e 
maravilhas. A operação de milagres, sinais e maravilhas são 
os instrumentos de poder que Deus deu ao Seu corpo. 

T. L. Osborn escreveu: 

É “este evangelho do reino”, pregado no poder do Espírito 
Santo,   confirmado por sinais e maravilhas e diversos 
milagres, que produz   sempre o maior triunfo evangelístico 
em qualquer geração. 

A grande maioria de pessoas deste mundo tem uma 
orientação sobrenatural. Querem, necessitam e aceitarão 
apenas um evangelho que lhes seja apresentado com poder 
sobrenatural ~ um poder maior que o seu. 

Um encontro de poder é uma demonstração visível e prática 
de que Jesus Cristo é mais poderoso que os falsos deuses e 
espíritos que essas pessoas adoram e temem. 

John Wimber escreveu no seu livro, Power Evangelism 
[Evangelismo de Poder]: 

 Qualquer sistema ou força que tem de ser ultrapassado para 
se   crer no evangelho é a razão para um encontro de poder.. 
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O escritor do livro aos Hebreus escreveu sobre a 
importância de sinais, milagres e maravilhas e sobre os dons 
do Espírito Santo para ganhar os perdidos. 

Hebreus 2:3,4 Como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande 
salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-
nos depois confirmada pelos que a ouviram; testificando Deus 
juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e 
dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. 

Milagres em Evidência 

Um evangelho que é confirmado por sinais e maravilhas 
produzirá resultados tremendos. Fosse Pedro, Filipe ou 
Paulo, seguiam-se sempre os mesmos resultados: 

� eles proclamavam o evangelho. 

� os milagres eram a evidência. 

� multidões criam. 

Paulo disse que o evangelho era o poder de Deus. 

Romanos 1:16 Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder 
de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e 
também do grego. 

Os milagres acompanhavam sempre a pregação da Palavra. 

Marcos 16:20 Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando 
com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os 
acompanhavam. 

Quando os sinais e as maravilhas confirmam a proclamação 
do evangelho, as pessoas vêm sempre a Jesus. 

Ao estudarmos Actos, descobrimos que sempre que as 
pessoas eram cheias com o Espírito Santo tornavam-se 
poderosos evangelistas operadores de milagres em nome de 
Jesus Cristo. 

Poder de Jesus 

Jesus disse que fora ungido pelo Espírito Santo para pregar. 

Lucas 4:18 Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu 
para anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar 
libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em 
liberdade os oprimidos. 

Pregar sem a unção do Espírito Santo é algo de ineficaz. A 
pregação ungida e poderosa produz sempre resultados. 

Padrão do Novo Testamento 
�  Filipe em Samaria 

Filipe constitui um padrão neotestamentário do evangelismo 
de milagres. 
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Actos 8:5-8 E descendo Filipe à cidade de Samária, pregava-lhes a 
Cristo. As multidões escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, 
ouvindo-o e vendo os sinais que operava; pois saíam de muitos 
possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz; e muitos 
paralíticos e coxos foram curados; pelo que houve grande alegria 
naquela cidade. 

O povo de Samaria ouviu o que Filipe dizia e viram os 
milagres que ele executava. 

� Filipe e o Etíope 

Filipe não foi só obediente e fiel no evangelismo em massa, 
mas obediente e eficaz no evangelismo pessoal. 

Actos 8:26-31 Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-
te, e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a 
Gaza, o qual está deserto.  

E levantou-se e foi; e eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de 
Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os 
seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e, 
sentado no seu carro, lia o profeta Isaías.  

Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo 
Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes, porventura, o 
que estás lendo?  

Ele respondeu: Pois como poderei entender, se alguém não me ensinar? 
e rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. 

Diz que Filipe “pregou-lhe” Jesus. 

Actos 8:35 Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta 
escritura, anunciou-lhe a Jesus. 

Quando muitos ouvem a Grande Comissão, exclamam: 
“Não posso pregar! Nunca seria capaz de falar diante de um 
grande grupo de pessoas! De certeza que Jesus não estava a 
falar a pessoas como eu! Deve ter falado para os que Ele 
chamou para pregadores!” 

Marcos 16:15 Disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a 
toda criatura. 

Marcos prosseguiu: 

Marcos 16:17a E estes sinais acompanharão aos que crerem... 

Todos os crentes devem pregar o evangelho. Contudo, 
pregar não significa que temos de nos colocar atrás de um 
púlpito e pregar para um grupo de pessoas. No exemplo de 
Filipe e do Etíope, vemos Filipe sentado a pregar-lhe numa 
base individual. 

“Pregar” significa proclamar ou apenas compartilhar o 
evangelho de Cristo para onde quer que formos. 
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Actos 8:36-38 E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde 
havia água, e disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que eu seja 
batizado? 

[E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, 
disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.] 

Mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o 
eunuco, e Filipe o batizou. 

� A Estratégia de Paulo 

Paulo disse que tinha “pregado todo” o evangelho. 

Romanos 15:18-21 Porque não ousarei falar de coisa alguma senão 
daquilo que Cristo por meu intermédio tem feito, para obediência da 
parte dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder de sinais e 
prodígios, no poder do Espírito Santo; de modo que desde Jerusalém e 
arredores, até a Ilíria, tenho divulgado o evangelho de Cristo. 

Deste modo esforçando-me por anunciar o evangelho, não onde Cristo 
houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio; 
antes, como está escrito: Aqueles a quem não foi anunciado, o verão; e 
os que não ouviram, entenderão. 

Paulo estava comprometido com o evangelismo de milagres. 
Note-se que as pessoas que nunca haviam ouvido o 
evangelho, viram e compreenderam. Que viram elas? Os 
poderosos sinais e maravilhas. 

Há três caminhos do evangelismo: 

� Palavra 

� acções 

� sinais e maravilhas 

Uma mistura cuidadosa, dirigida pelo Espírito, da Palavra de 
Deus, acções e milagres é a estratégia da Bíblia para ganhar 
as nações para o Senhor Jesus. 

1 Coríntios 2:1-5 E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-
vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de 
sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus 
Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em 
temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não 
consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em 
demonstração do Espírito de poder; para que a vossa fé não se 
apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 

Cristianismo Militante 

Para sermos evangelistas eficazes em qualquer cultura, 
temos de estar convictos de quatro verdades, a saber: 

� poder no evangelho 

� poder na Palavra de Deus 

� poder no nome de Jesus 
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� o evangelismo deve ser executado com poder. 

No livro de Actos, o cristianismo expandiu-se por meio de 
um evangelismo de poder agressivo e militante. 

A nossa guerra não é contra a carne e o sangue ou contra 
seres humanos, mas contra as forças das trevas. 

O reino de Deus é alargado avançando com ousadia contra o 
reino que Satanás estabeleceu neste mundo. O evangelismo 
eficaz inclui uma guerra espiritual, agressiva e uma 
demonstração do poder de Deus através do evangelismo de 
milagres. 

Mateus 11:12 E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino 
dos céus é tomado a força, e os violentos o tomam de assalto. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. O que é um encontro de poder e quando se torna necessário? 
 
 
2. Porque razão as multidões de Samaria deram atenção à pregação de Filipe? 
 
 
3. Quais as quatro verdades de que devemos estar convictos para sermos evangelistas eficazes em 

qualquer cultura? 
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Lição Nove 

Ministrando com Unção 
A unção é a presença tangível de Deus. É a transmissão da 
Sua capacidade a um vaso disponível e rendido a fazer a Sua 
vontade e obra. Aprender a fluir com o que Deus está a 
realizar é a chave para libertar os outros. A unção pode ser 
armazenada, transferida e transmitida através da imposição 
de mãos. 

Estudaremos que Jesus precisava da unção do Espírito 
Santo. Tudo quanto Ele realizou no Seu ministério terreno 
foi pela unção e dons do Espírito Santo. Ele ouviu e viu no 
domínio espiritual pelos dons de revelação antes de se 
mover nos dons vocais e de poder. Portanto, quem quer 
realizar as mesmas obras que Jesus, tem de aprender a 
ministrar pela unção. 

A forma principal de Deus guiar o Seu povo é pela unção do 
Espírito Santo. Todas as visões, revelações, impressões e 
manifestações devem ser analisadas pela unção nelas 
existente. No evangelismo de milagres, todas as impressões 
devem receber a confirmação do nosso testemunho interior. 
Ao agirmos e operarmos nos dons vocais e de poder, 
veremos os milagres ocorrer e a pessoas a responder ao 
evangelho. 

O mundo não pode ser evangelizado sem o poder e a unção 
do Espírito Santo. 

PROMESSA DO ESPÍRITO SANTO 

Prometido no Velho Testamento 

A unção do Espírito Santo foi prometida no Velho 
Testamento. 

Joel 2:28,29 Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre 
toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos 
anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões; e também 
sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu 
Espírito. 

Prometido no Novo Testamento 

O enchimento do Espírito Santo foi prometido no Novo 
Testamento. 

Lucas 24:49 E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, 
porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. 
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João 7:37-39 Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-
se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de 
água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de 
receber os que nele cressem; pois o Espírito ainda não fora dado, 
porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. 

Actos 2:38,39 Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um 
de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão de vossos 
pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos 
pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe: a 
quantos o Senhor nosso Deus chamar. 

A Promessa Recebida 

No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu conforme 
Jesus prometera. 

Actos 2:1-4 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que 
de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. 
E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, 
e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito 
Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes 
concedia que falassem. 

Para receber o dom do Espírito Santo só temos de o pedir e 
recebê-lo pela fé. 

Lucas 11:11-13 E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe 
dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma 
serpente? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, 
sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais 
dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? 

O enchimento com o Espírito Santo é uma boa dádiva vinda 
do Pai. Ele deseja dar-no-lo. 

Jesus, o Nosso Exemplo 

Jesus agiu como homem quando esteve no mundo. A 
Palavra diz que Deus O ungiu com o Espírito Santo e poder. 

Actos 10:38 Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o 
Espírito Santo e com poder; o qual andou por toda parte, fazendo o 
bem e curando a todos os oprimidos do Diabo, porque Deus era com 
ele. 

Lucas 3:21,22 Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus 
também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu; e o Espírito 
Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba; e ouviu-
se do céu esta voz: Tu és o meu Filho amado; em ti me comprazo. 

Jesus disse que fora ungido para pregar o evangelho. 

Lucas 4:18 O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu 
para anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar 
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libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em 
liberdade os oprimidos. 

Se Jesus tivesse ministrado como Filho de Deus, nunca teria 
necessitado da unção do Espírito Santo. Contudo, Ele 
ministrou como o Último Adão, como homem, como Deus 
manifesto em carne e agiu através da unção do Espírito 
Santo, tal como os crentes devem fazer hoje. 

A UNÇÃO 

A Mesma que Jesus 

Para fazer as obras que Jesus realizou, necessitamos da 
mesma unção que esteve sobre Ele. Jesus estava a falar a 
todos os crentes que deviam realizar as Suas obras. Não 
estava a falar apenas para os apóstolos ou para os que estão 
envolvidos nos cinco ministérios. Ele qualifica todos os 
crentes a receberem a mesma unção para realizar a Sua obra. 

João 14:12 Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, 
esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que 
estas; porque eu vou para o Pai. 

Unção Interior 

Cada crente tem uma unção interior proveniente da presença 
do Espírito Santo em si. Além disto, Deus dá uma unção 
especial aos crentes quando Ele os selecciona para uma 
tarefa ou ministério específico. 

A unção na vida de um crente funciona no domínio do 
Espírito pela operação dos dons sobrenaturais do Espírito 
Santo. 

1 João 2:27 E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, 
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua 
unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é 
mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. 

No Velho Testamento, os crentes não tinham a presença 
permanente do Espírito Santo em si como passou a suceder 
desde o dia de Pentecostes. Em vez disso, o Espírito Santo 
descia sobre um profeta, um sacerdote ou um rei para lhe 
dar poder para desempenhar certas funções. 

1 Samuel 10:6,7 E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e 
profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando 
estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois 
Deus é contigo. 
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RAZÕES PARA A UNÇÃO 

Obras de Jesus 

A unção do Espírito Santo é necessária se queremos fazer as 
mesmas obras que Jesus. 

Marcos 16;17,18 E estes sinais acompanharão aos que crerem: em 
meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão em 
serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. 

Mateus 28:16-20 Partiram, pois, os onze discípulos para a Galiléia, 
para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram; 
mas alguns duvidaram.  

E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a 
autoridade no céu e na terra. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, 
dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ensinando-os 
a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu 
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 

Dando Fruto 

É através da unção do Espírito Santo que os crentes podem 
dar bom fruto. 

João 15:7,8,16 Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras 
permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é 
glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus 
discípulos. Vós não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e 
vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, 
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo 
conceda. 

Sendo Reconciliados 

Através de Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus. 
Agora, temos de reconciliar o mundo com Deus. 

2 Coríntios 5:17-21 Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura 
é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. Mas todas as 
coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, 
e nos confiou o ministério da reconciliação; pois que Deus estava em 
Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as 
suas transgressões; e nos encarregou da palavra da reconciliação.  

De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós 
vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com 
Deus. Áquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós; 
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 

Moldados à Semelhança de Cristo 

Temos de ser moldados à semelhança de Cristo. 
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2 Coríntios 3:18 Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como 
um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em 
glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 

Ensino 

A unção de Deus ensina-nos e confirma todas as coisas. 

1 João 2:20,27 Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos 
tendes conhecimento.  

E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes 
necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos 
ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, 
como vos ensinou ela, assim nele permanecei. 

Reconhecendo a Chamada 

Temos de aprender a esperar que o Espírito Santo se mova e 
reconhecer a função a que Deus nos chamou. 

Actos 10:38 Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o 
Espírito Santo e com poder; o qual andou por toda parte, fazendo o 
bem e curando a todos os oprimidos do Diabo, porque Deus era com 
ele. 

Temos de crer que o Espírito de Deus está em nós. 

As pessoas precisam de ver, crer e respeitar a unção. 

Mateus 20:30-34 E eis que dois cegos, sentados junto do caminho, 
ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, 
tem compaixão de nós.  

E a multidão os repreendeu, para que se calassem; eles, porém, 
clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem 
compaixão de nós. 

E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: Que quereis que vos faça?  

Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos.  

E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos, e imediatamente 
recuperaram a vista, e o seguiram. 

As multidões viam a unção que repousava em Jesus. Viram 
os cegos e tentaram acalmá-los. Depois viram a unção em 
acção quando os cegos receberam vista. 

Aprendendo a Ministrar 

Quando aprendemos a fluir com o Espírito Santo, haverá: 

� Consciência 

� Sensibilidade 

� Disponibilidade 

� Pensamentos positivos 

� Obediência 
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E nós iremos: 

� Compreender 

� Cooperar com 

� Trabalhar sob a direcção do Espírito. 

Temos de aprender a ser guiados pelo Espírito. Aprender a 
fluir com o que Deus está a operar é a chave de um 
ministério eficaz. 

Romanos 8:14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, 
esses são filhos de Deus. 

Provérbios 20:27 O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual 
esquadrinha todo o mais íntimo do coração. 

Testemunho Interior 

Quando estamos a agir sob a unção do Espírito Santo no 
nosso espírito manifesta-se um testemunho interior. 

Romanos 8:16 O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que 
somos filhos de Deus. 

João 14:20 Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em 
mim, e eu em vós. 

Voz Interior 

A nossa consciência é a voz ou testemunha do Espírito 
Santo em nós. 

Romanos 9:1 Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho 
comigo a minha consciência no Espírito Santo. 

1 João 3:20,21 Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que 
o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não 
nos condena, temos confiança para com Deus. 

Obediência 

Quando ouvimos Deus através da dos dons de revelação do 
Espírito Santo e Lhe obedecemos, seremos tão eficazes 
como foi Filipe. 

Actos 8:26-31 Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-
te, e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a 
Gaza, o qual está deserto.  

E levantou-se e foi; e eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de 
Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os 
seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e, 
sentado no seu carro, lia o profeta Isaías.  

Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro.  

E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes, 
porventura, o que estás lendo?  
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Ele respondeu: Pois como poderei entender, se alguém não me ensinar? 
e rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. 

MINISTRANDO PELA UNÇÃO 

É muito importante que cada crente aprenda a mover-se e a 
actuar no Espírito. Os crentes devem usar com ousadia a 
unção que Deus colocou no seu interior para realizar as 
obras de Jesus. 

Jesus ~ Samaritana 

Temos um maravilhoso exemplo de Jesus a actuar nos dons 
de revelação do Espírito Santo quando ministrou à mulher 
junto do poço. Jesus actuou segundo a revelação 
sobrenatural que Lhe foi concedida através do Espírito 
Santo. 

João 4:16-18,29,30,39 Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem 
cá.  

Respondeu a mulher: Não tenho marido.  

Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não tenho marido; porque cinco maridos 
tiveste, e o que agora tens não é teu marido; isso disseste com 
verdade. 

Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito; será 
este, porventura, o Cristo? 

 Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele.  

E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra 
da mulher, que testificava: Ele me disse tudo quanto tenho feito. 

Paulo ~ Espírito de Adivinhação 

Paulo operou no dom espiritual de discernimento de 
espíritos pela unção que estava em si. 

Actos 16:16-18 Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, 
nos veio ao encontro uma jovem, que tinha um espírito adivinhador, e 
que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Ela, seguindo a 
Paulo e a nós, clamava, dizendo: São servos do Deus Altíssimo estes 
homens que vos anunciam um caminho de salvação.  

E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse 
ao espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na 
mesma hora saiu. 

Pedro/João ~ Cura do Coxo 

Pedro e João ministraram pela unção de Deus quando 
ministraram cura ao coxo que estava na porta do templo. 

Actos 3:1-9 Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. 
E era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias 



Ministrando com Unção 

73 

punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos 
que entravam.  

Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que 
lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, 
disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber 
deles alguma coisa.  

Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho, isso te 
dou; em nome de Jesus Cristo, o nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela 
mão direita, o levantou; imediatamente os seus pés e artelhos se 
firmaram e, dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e 
entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo 
o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus... 

No evangelismo de milagres, precisamos de ser sensíveis à 
direcção do Espírito Santo. Precisamos de deixar que Deus 
revele o problema fundamental através da revelação-
conhecimento. Precisamos de falar com ousadia e de libertar 
o poder de Deus, a unção, que está em nós. 

Há uma graça e uma unção espiritual dada a todos nos cinco 
ministérios para demonstrar a revelação e o poder 
sobrenaturais. Contudo, a unção e o poder para realizar as 
obras de Jesus são para todos os crentes. 

Todos os crentes estão ungidos para o evangelismo de 
milagres. Têm à sua disposição a unção dentro de si se 
forem obedientes. 

Filipe em Samaria 

Filipe é um bom exemplo de um crente a operar sob a unção 
do Espírito Santo. Mais adiante no livro de Actos, vemos 
Filipe a actuar no dom de evangelista dos cinco ministérios. 
Contudo, quando ele obedeceu às palavras de Jesus para ser 
Sua testemunha em Samaria, ele estava a actuar como um 
crente normal, um diácono da igreja local de Jerusalém. 

Actos 8:4-8,12,13 No entanto os que foram dispersos iam por toda 
parte, anunciando a palavra.  

E descendo Filipe à cidade de Samária, pregava-lhes a Cristo. As 
multidões escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e 
vendo os sinais que operava; pois saíam de muitos possessos os 
espíritos imundos, clamando em alta voz; e muitos paralíticos e coxos 
foram curados; pelo que houve grande alegria naquela cidade. 

Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de 
Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. 

E creu até o próprio Simão e, sendo batizado, ficou de contínuo com 
Filipe; e admirava-se, vendo os sinais e os grandes milagres que se 
faziam. 
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Todos os crentes têm a unção dentro de si para ganhar os 
perdidos. Os crentes que receberam o baptismo no Espírito 
Santo e que são obedientes a Jesus para serem testemunhas 
ousadas, experimentarão uma maior unção do Espírito Santo 
a descer sobre si ~ uma unção para o evangelismo poderoso 
de milagres. Depois, à semelhança de Filipe, ministrarão 
com ousadia em todos os nove dons do Espírito Santo. À 
semelhança de Filipe, experimentarão a mesma unção que 
estava sobre Jesus quando Ele disse: “O Espírito do Senhor 
está sobre mim porque ele ungiu-me para pregar...” 

Ganhando as Nossas Cidades 

A igreja que procura ganhar a sua cidade necessita de 
equipar cada crente para ministrar pela unção do Espírito 
Santo. 

Isaías 10:27 E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o 
seu jugo do teu pescoço; e o jugo será quebrado por causa da gordura. 

Quando os crentes aprenderem a reconhecer, a fluir e a 
ministrar na unção de Deus, então tornar-se-ão poderosos 
ganhadores de almas, realizando milagres para Jesus Cristo! 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. O que é a unção? 
 
 
2. Para quem é a unção? 
 
 

3. Quais as qualidades que estarão presentes quando aprendemos a fluir com o Espírito Santo na 
nossa unção? 
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Lição Dez 

Os Dons do Espírito 

DADOS PARA O MINISTÉRIO 

Cada crente que pretende ser eficaz no evangelismo de 
milagres deve aprender a operar nos dons do Espírito Santo. 

Quando ganhamos os perdidos com o evangelho, temos de 
ter consciência de que Jesus tem um dom especial para cada 
um. Este dom é um sinal sobrenatural e dá-nos uma porta 
aberta para apresentar o evangelho. 

Cada pessoa tem necessidades especiais na sua vida. Pode 
tratar-se de doença, mágoas interiores, rejeições ou 
tormentos produzidos por espíritos demoníacos. Deus quer 
satisfazer as necessidades da sua vida para confirmar a Sua 
Palavra e abrir os seus corações para O receberem como 
Salvador pessoal. Deus anda à procura de “carteiros” para 
distribuir estes dons. 

Não quer dizer que um crente tenha este ou aquele dom, 
apesar de poder operar mais livremente em certos dons que 
noutros. Significa antes que é a pessoa com a necessidade 
que recebe um ou outro destes nove dons do Espírito Santo. 

Pessoas doentes que necessitem dos dons de cura. 

Quem sofre de profundas mágoas podem necessitar de uma 
palavra de conhecimento. 

Os que estão dominados por espíritos necessitam do dom de 
discernimento de espíritos para desmascarar o domínio de 
Satanás sobre a sua vida. 

As pessoas podem precisar da operação de milagres para 
revelar o poder do evangelho capaz de lhes modificar a vida. 

Paulo disse que estes dons eram dados a cada um. 

I Coríntios 12:7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito 
para o proveito comum. 

Os crentes cheios do Espírito devem operar em todos os 
nove dons do Espírito Santo para serem eficazes no 
evangelismo de milagres. Estes dons abrirão portas para que 
as pessoas recebam o maior dos dons de Deus ~ a salvação 
através da fé no Seu Filho, Jesus.  

Três Passos 

Há três passos para ministrar com eficácia nos dons do 
Espírito Santo. 
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Conhecer ~ primeiro, necessitamos dos dons de revelação 
para sabermos o que Deus quer que façamos. 

Falar ~ Segundo, necessitamos dos dons vocais para 
podermos falar o que Deus deseja dizer à pessoa ou 
situação. 

Fazer ~ Terceiro, precisamos dos dons de poder para 
realizarmos o que Deus deseja que façamos. 

Nove Dons 

O apóstolo Paulo indicou os dons do Espírito Santo. 

1 Coríntios 12:8-10 Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da 
sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; a outro, 
pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de 
curar; a outro a operação de milagres; a outro a profecia; a outro o dom 
de discernir espíritos; a outro a variedade de línguas; e a outro a 
interpretação de línguas. 

DONS DE REVELAÇÃO ~ CONHECER 

Os dons de revelação consistem em Deus revelar espíritos, 
conhecimento ou sabedoria para uma situação particular. 
Estes dons podem ser-nos dados através dos dons de línguas 
e interpretação ou do dom de profecia. Podem também 
surgir através de visões, sonos e de um conhecimento 
interior. 

Discernimento de espíritos 
�  Definição 

O discernimento de espíritos é uma revelação sobrenatural 
do domínio do mundo espiritual. Revela o tipo de espírito 
ou espíritos que se encontram actuantes por trás de uma 
pessoa, situação, acção ou mensagem. Consiste em conhecer 
no espírito, através de uma revelação sobrenatural, qual a 
fonte, natureza e actividade de qualquer espírito. 

� Três Áreas 

Há três áreas principais da actividade espiritual 

� O Espírito de Deus 

� O espírito humano 

� O reino de Satanás 

O Espírito de Deus sente-se na manifestação e impressões 
da Sua Pessoa na presença de anjos celestes enviados para 
batalhar por nós e para apresentar a Sua mensagem. 

É o espírito humano que escolhe entre o Espírito Santo e os 
espíritos enviados por Satanás, entre o bem ou o mal. Pode 
ser uma natureza santa ou uma natureza carnal. 
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A terceira área espiritual que é revelada é a presença 
negativa de Satanás e dos seus demónios. 

� No ministério de Jesus 

Quando Pedro respondeu a Jesus e disse: “Tu és o Cristo, o 
Filho do Deus vivo”, Jesus sabia que a sua declaração não 
proviera do conhecimento humano, mas fora revelada pelo 
Pai. 

Mateus 16:16,17 Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho 
do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, 
porque não foi carne e sangue que to revelou, mas meu Pai, que está 
nos céus. 

Alguns momentos mais tarde, Jesus discerniu que o espírito 
por trás da declaração de Pedro era Satanás. 

Mateus 16:22,23 E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, 
dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor; isso de modo nenhum te 
acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, 
Satanás, que me serves de escândalo; porque não estás pensando nas 
coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. 

�  No Evangelismo de Milagres 

O discernimento de espíritos é importante no evangelismo 
de milagres porque em geral é necessário envolver-nos em 
guerra espiritual. Para libertar os cativos, precisamos de: 

� discernir os espíritos benignos e os maléficos. 

� saber como se juntaram 

� compreender como actuam na vida da pessoa. 

Por exemplo, quando estamos a testemunhar a alguém, pode 
haver espíritos de cobiça, inveja, orgulho, rebelião, 
feitiçaria, espíritos familiares ou um misto deste e de outros 
demónios. Precisamos de saber com que espíritos estamos a 
lidar e depois precisamos de compreender como entraram na 
vida da pessoa para que esta seja liberta. 

Cada mau espírito discernido tem de ser preso e expulso. 
Temos de agir! 

Lucas 10:19,20 Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e 
escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; e nada vos fará dano 
algum. Contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos; 
alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. 

Palavra de Conhecimento 

A palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural 
dada pelo Espírito Santo relativamente a certos factos, 
presentes ou passados, concernentes a uma pessoa ou 
situação e que não podem ser apreendidos através da mente 
natural. 
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É uma pequena parte do conhecimento total de uma dada 
situação. Deus apenas partilha um conhecimento parcial. 

�  No Ministério de Jesus 

Quando Jesus falou à mulher junto do poço, essa foi uma 
manifestação da palavra de conhecimento que provocou um 
reavivamento em Samaria. 

João 4:16,18,39,41,42 Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem 
cá.  

Respondeu a mulher: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem: 
Não tenho marido; porque cinco maridos tiveste, e o que agora tens 
não é teu marido; isso disseste com verdade. 

E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra 
da mulher, que testificava: Ele me disse tudo quanto tenho feito. 

E muitos mais creram por causa da palavra dele; e diziam à mulher:  

Já não é pela tua palavra que nós cremos; pois agora nós mesmos 
temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do 
mundo. 

�  No Evangelismo de Milagres 

Através do dom das palavra de conhecimento, ficamos a 
conhecer sobrenaturalmente certos factos. Esta informação 
ajuda-nos a ministrar com grande ousadia às necessidades 
da pessoa. 

A palavra de conhecimento opera conjuntamente com o 
discernimento de espíritos revelando factos, presentes ou 
passados, sobre uma pessoa ou situação. 

A palavra de conhecimento pode revelar: 

� nomes de doenças 

� nomes de pessoas ou relações 

� uma pessoa a quem devemos telefonar ou visitar 

� incidentes e circunstâncias do passado que só podem ser 

  conhecidos atravez de uma revelação sobrenatural 

A palavra de conhecimento actua quando levamos o 
evangelho aos perdidos. 

Podemos: 

� ver algo no espírito que rodeia a pessoa ou o lugar. 

� ouvir uma palavra ou frase no espírito. 

� sentir no nosso corpo uma manifestação de algo 
relativo à outra pessoa. 
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Palavra de Sabedoria 
�  Definição 

A palavra de sabedoria é uma revelação sobrenatural dada 
ao crente. É a sabedoria de Deus para realizar uma 
determinada acção baseada no conhecimento natural ou 
sobrenatural. Revela o plano e o propósito de Deus: 

� para a nossa vida e ministério 

� para ser aplicada imediatamente ou no futuro. 

� para saber a vontade Deus para um indivíduo ou um grupo. 
� Muitas Formas 

A palavra de sabedoria surge em muitas formas: 

� uma voz interior 

� através de uma visão quando acordados 

� através de sonhos quando estamos a dormir 

� através da operação nos dons vocais 
� No ministério de Jesus 

Jesus operou na palavra de sabedoria quando falou com o 
jovem rico. 

Mateus 19:16,17,21 E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: 
Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?  

Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é 
bom; mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. 
Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e 
dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, segue-me. 

�  No Evangelismo de Milagres 

Deus pode dizer-nos algo sobre uma pessoa que nos seja 
completamente estranho, através de uma palavra de 
conhecimento. Depois, dá-nos a sabedoria sobrenatural para 
sabermos como proceder. 

Se fluírmos nos dons do espírito. Deus pode usá-los para 
convencer os descrentes de que Ele é Deus ~ que Ele os ama 
~ para poderem ter salvação. 

A palavra de sabedoria opera intimamente com o dons de 
discernimento de espíritos e com a palavra de conhecimento 
para podermos ministrar às pessoas. Revela-nos de que 
modo ministrar a uma necessidade particular.  

A palavra de sabedoria cria fé para ministrar com ousadia. 

A palavra de sabedoria é dada para protecção e ensino e em 
geral revela-nos como aplicar o conhecimento revelado 
através da palavra de conhecimento. Pode levar-nos a orar 
de uma determinada maneira. 

A palavra de sabedoria pode instruir-nos a: 
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� impor as mãos numa pessoa 

� pronunciar uma palavra 

� realizar um milagre criativo 

� expulsar um demónio 

A palavra de sabedoria dá-nos a sabedoria para apresentar 
com eficácia o evangelho em cada situação. 

O QUE FALAR ~ DONS VOCAIS 

Quando recebemos uma palavra de conhecimento em 
relação a alguém ou uma situação, pode ser falada através de 
línguas, interpretação de línguas ou profecia. Quando 
recebemos uma revelação, precisamos de abrir o nosso 
espírito para confirmar o nosso testemunho interior e saber 
se devemos falar ou orar pela revelação. 

Muitas vezes, através dos dons vocais, podemos receber 
informação respeitante à pessoa a quem estamos a ministrar. 
Esta é uma revelação sobrenatural para que a pessoa possa 
receber. “Deus mostra-me que tu tens... 

pormenores específicos sobre o passado da pessoa... 
pormenores específicos sobre uma situação ou circunstância 
actual”. 

A revelação específica criará fé tanto na pessoa que ministra 
como na pessoa a quem se ministra. 

Dom de Línguas 
�  Definição 

O dom de línguas é uma expressão ou inspiração 
sobrenatural dada pelo Espírito Santo, utilizando os nossos 
órgãos vocais físicos. É uma língua que o orador nunca 
aprendeu nem a compreende intelectualmente. A mensagem 
falada pode ser numa língua celeste usada pelos anjos ou 
numa língua humana. O dom de línguas pode ser uma língua 
compreendida pelo ouvinte. 

� No Evangelismo de Milagres 

O dom de línguas é um dom que muitos gostariam de 
esconder. Mas o apóstolo Paulo disse que era um sinal para 
o descrente. 

1 Coríntios 14:22 De modo que as línguas são um sinal, não para os 
crentes, mas para os incrédulos; a profecia, porém, não é sinal para os 
incrédulos, mas para os crentes. 

No dia de Pentecostes, o dom de línguas foi o instrumento 
para levar milhares a Cristo. O dom de línguas fez parte do 
primeiro esforço evangelístico. 

Actos 2:6 Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão; e 
estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 
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Interpretação de Línguas 
�  Definição 

O dom de interpretação de línguas é a manifestação 
sobrenatural da parte do Espírito, explicando na língua do 
ouvinte o significado de uma expressão vocal de uma 
mensagem numa outra língua. Não é uma operação ou 
compreensão da mente. É dada pelo Espírito de Deus. 

Interpretação significa explicar, expor ou revelar. Em geral, 
não é uma tradução literal, palavra por palavra. 

� No Evangelismo de Milagres 

O dom de interpretação flui com o dom de línguas. Se Deus 
te levou a orar em línguas com um descrente, provavelmente 
ele não saberá o que estás a fazer. Contudo, quando o dom 
de interpretação começar a operar e falares coisas que não 
podias conhecer de forma natural, isso será para o descrente 
um sinal inequívoco da presença de Deus. 

Dom de Profecia 
� Definição 

O dom de profecia é uma expressão vocal espontânea e 
sobrenatural de inspiração numa língua conhecida que 
fortalece, encoraja e conforta o corpo de Cristo. É uma 
mensagem directa de Deus a uma pessoa ou grupo de 
pessoas em particular. 

A palavra grega para profecia é “Propheteia” que significa 
falar a mente e o conselho de Deus. 

� No Evangelismo de Milagres 

O dom de profecia pode actuar da mesma forma na vida de 
um descrente como o dom de línguas e interpretação. É um 
revelar de coisas que não poderias conhecer de forma 
natural e constitui assim um sinal da presença de Deus. 

DONS DE PODER ~ PARA AGIR 

Os dons de poder são a manifestação do poder de Deus 
através de nós. Estes dons de poder são o dom da fé, os dons 
de cura e a operação de milagres. 

A palavra de sabedoria liberta sempre o dom de fé. Quando 
por uma palavra de sabedoria sabemos o que Deus quer 
fazer, tornamo-nos ousados a operar no dom da fé, na 
operação de milagres e nos dons de cura.  

DOM DE FÉ 
� Definição 

O dom de fé é uma fé sobrenatural para um tempo e 
propósito específicos. É um dom de poder para realizar uma 
dada tarefa numa situação que estivermos a viver num 
tempo particular. Quando a palavra de sabedoria é-nos dada 
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dizendo-nos como realizar uma certa tarefa, ela desperta o 
dom da fé para realizar com ousadia a tarefa de acordo com 
o que Deus já planeou. 

� Como Receber 

O dom de fé recebe-se pela operação dos dons de revelação. 
Quando o dom de fé surge, o crente não luta por crer. Ele 
sabe que o que está a receber está prestes a acontecer e com 
ousadia actua no conhecimento-revelação. O resultado do 
dom de fé é a operação de milagres e os dons de cura. 

�  No Ministério de Jesus 

Jesus disse que só fazia o que via o Pai fazer. Quando viu o 
morto a ser transportado, deve ter visto o Pai a falar àquele 
homem e o homem a regressar à vida. 

Lucas 7:12-15 Quando chegou perto da porta da cidade, eis que 
levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva; e 
com ela ia uma grande multidão da cidade. 

 Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe: 
Não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife e, quando pararam 
os que o levavam, disse: Moço, a ti te digo: Levanta-te.  

O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o 
entregou à sua mãe. 

Quando Jesus acalmou a tempestade, temos um outro 
exemplo do dom de fé em acção. 

Marcos 4:37-41 E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas 
batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava 
na popa dormindo sobre a almofada; e despertaram-no, e lhe 
perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? 

E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, 
aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes 
perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé?  

Encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros: Quem, 
porventura, é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? 

�  No Evangelismo de Milagres 

Por muito difícil que a condição possa parecer, Deus 
derrama sobrenaturalmente no nosso espírito a fé para impor 
as mãos sobre os doentes e pronunciar um milagre criativo. 
Quando o dom da palavra de sabedoria opera, veremos Deus 
a realizar um milagre e o dom de fé surge no nosso espírito. 
Então, podemos avançar no dom de operação de milagres. 

Operação de Milagres 
�  Definição 

A operação de milagres é uma intervenção sobrenatural de 
Deus no curso normal da natureza. É a demonstração 
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sobrenatural do poder de Deus pelo qual as leis da natureza 
são alteradas, suspensas ou controladas. 

É tão fácil operar um milagre como dar uma mensagem em 
línguas. Em geral, recebemos uma palavra de conhecimento 
e depois uma palavra de sabedoria que revela o que Deus 
quer que façamos com esse conhecimento. Quando 
recebemos a palavra de sabedoria, vemo-nos a operar um 
milagre. De repente, o dom de fé é libertado e actuamos com 
ousadia o que acabámos de ver no Espírito. É por esta razão 
que se chama operação de milagres. Os milagres confirmam 
sempre a Palavra de Deus e glorificam Jesus. 

�  Na Vida de Jesus 

Quando Jesus alimentou milhares com sete pães e alguns 
peixes, temos um maravilhoso exemplo da operação de 
milagres. 

Mateus 15:33-38 Disseram-lhe os discípulos: Donde nos viriam num 
deserto tantos pães, para fartar tamanha multidão?  

Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes?  

E responderam: Sete, e alguns peixinhos.  

E tendo ele ordenado ao povo que se sentasse no chão, tomou os sete 
pães e os peixes, e havendo dado graças, partiu-os, e os entregava aos 
discípulos, e os discípulos à multidão.  

Assim todos comeram, e se fartaram; e do que sobejou dos pedaços 
levantaram sete alcofas cheias. Ora, os que tinham comido eram quatro 
mil homens, além de mulheres e crianças. 

�  No Evangelismo de Milagres 

Há muitas razões para a operação de milagres. 

� Protecção 

� Libertação do perigo 

� Suprir as necessidades 

� Levar a cabo uma avaliação 

� Confirmar a chamada de uma pessoa 

� Confirmar uma palavra acabada de pregar. 

Quando operamos no sobrenatural numa base regular, os 
perdidos deste mundo prestarão atenção e quererão uma 
relação com este Deus poderoso, amoroso e operador de 
milagres. 

Dons de Cura 
� Definição 

Os dons de cura são a transmissão sobrenatural do poder 
divino de cura às pessoas que necessitam de cura. São 
descritos como dons (plural) porque há muitas formas de 
transmitir ou ministrar cura aos doentes. As pessoas que 
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recebem a cura receberam os dons de cura. Os dons de cura 
são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo e não são 
a mesma coisa que a ciência médica. 

São os dons de Deus dados ao corpo de Cristo e em 
particular a quem necessita de cura. 

� Na Vida de Jesus 

Os quatro evangelhos estão cheios de relatos de Jesus a 
ministrar às pessoas nos dons de cura. De modo semelhante, 
o livro de Actos está cheio de relatos que mostram os 
primitivos crentes a operar nos dons de cura, bem como nos 
outros dons do Espírito Santo. Sempre que os milagres 
ocorriam, as pessoas iam a Jesus. Jesus disse que os crentes 
imporiam as mãos sobre os doentes e eles sarariam. Ele 
disse que esse seria um dos sinais que confirmariam a sua 
Palavra junto de um mundo perdido. 

� No Evangelismo de Milagres 

Em geral, os demónios de enfermidade são os responsáveis 
pela doença das pessoas. Por exemplo, há espíritos de 
cancro, artrite, ressentimento e amargura. 

Ao discernir os espíritos, o Espírito Santo revela a origem 
do problema e a pessoa pode ser liberta. O discernimento de 
espíritos vem através de uma impressão ou pensamento que 
revela o nome do espírito de enfermidade que é a fonte do 
problema em causa. 

Mateus 9:32, 33 Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram 
um homem mudo e endemoninhado. E, expulso o demônio, falou o mudo 
e as multidões se admiraram, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. 

Quando sabemos através do Senhor qual o problema na vida 
da pessoa, é mais fácil ministrar os dons de cura. Quando 
alguém é curado no nome de Jesus, isso abre a porta para 
que tal pessoa O conheça e O aceite como seu Salvador 
pessoal. 

Resumo 

Os dons de cura, tanto no ministério de Jesus como no dos 
apóstolos, são as mais importantes manifestações 
sobrenaturais para um eficaz evangelismo de milagres. 
Quando Deus confirma a Sua Palavra através de milagres de 
cura, as pessoas vêm sempre a Jesus. 

Os dons do Espírito Santo não estão limitados ao ministério 
de meia dúzia de evangelistas de cura. Os dias das 
superestrelas já passou. Este é o dia em que cada crente 
realiza as obras de Jesus ~ cada crente será uma testemunha 
realizadora de milagres em nome  

de Jesus Cristo. 
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Quando o crente cheio do Espírito Santo flui e actua pela 
unção de Deus em cada um dos dons do Espírito Santo, uma 
onda de evangelismo de milagres varrerá as nossas cidades e 
o mundo inteiro. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Quais os três passos para ministrar com eficácia nos dons do Espírito? 
 
 
2. Quais as três categorias de dons do Espírito? 
 
 
3. Indique os nove dons do Espírito e diga de que modo podem ser usados no evangelismo de 

milagres. 
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Lição Onze 

Ministrando Cura e Libertação 
Há muitas formas de ministrar aos doentes e aos 
endemoninhados. Nos Evangelhos e no livro de Actos, 
vemos as diferentes formas como Jesus ministrou às 
necessidades das pessoas. 

Qualquer um envolvido no evangelismo de milagres deve 
ser guiado pelo Espírito. Quando um Cristão é curado, os 
descrentes ouvem falar disso. Cada cura, libertação e 
milagre devia levar os descrentes a crer e a receber Jesus 
como seu Salvador. 

O PODER SARADOR DE DEUS 

A Mulher Curada 

Ao estudarmos o ministério sarador de Jesus, descobrimos 
que no Seu corpo havia um poder sarador que fluía e curava 
os outros. Um exemplo do que dizemos encontra-se na 
história da mulher com o fluxo de sangue. 

Marcos 5:25-34 Ora, certa mulher, que havia doze anos padecia de 
uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos 
médicos, e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes 
indo a pior. 

Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a 
multidão, e tocou-lhe o manto; porque dizia: Se tão-somente tocar-lhe 
as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia; e 
sentiu no corpo estar já curada do seu mal.  

E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se 
no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou as vestes?  

Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e 
perguntas: Quem me tocou?  

Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera.  

Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia 
operado, veio e prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade.  

Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz, e fica livre desse 
teu mal. 

A palavra grega usada para designar o “poder” que fluiu de 
Jesus para a mulher é “dunamis”. É o étimo que deu origem 
à nossa palavra “dinamite”. 
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Poder Dinamite 

Jesus parou e virou-se quando a mulher Lhe tocou, porque 
sentiu o poder-dinamite a fluir do Seu corpo. O poder do 
Espírito Santo que veio sobre Jesus quando foi baptizado no 
rio Jordão, foi um poder real e tangível transferido pelo 
toque. 

Lucas 6:19 E toda a multidão procurava tocar-lhe; porque saía dele 
poder que curava a todos. 

Jesus disse que receberíamos poder quando o Espírito Santo 
veio sobre nós. 

Actos 1:8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, 
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia 
e Samária, e até os confins da terra. 

A palavra usada para “poder” é exactamente a mesma 
utilizada para descrever o poder que fluiu de Jesus. Os 
crentes cheios do Espírito têm exactamente o mesmo poder 
que se encontrava em Jesus! 

Temos o mesmo poder-dinamite no nosso interior. Ao 
ministrarmos a cura, libertamos este poder que flui para a 
vida dos outros. 

João 7:38 Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior 
correrão rios de água viva. 

O poder-dinamite dentro de nós fluirá para os outros quando 
obedecemos a Deus. 

Através da Fé 

A mulher com o fluxo de sangue gastara todo o seu dinheiro 
nos médicos que se revelaram incapazes de a curar. No meio 
da sua desesperada situação, ela ouviu falar de Jesus. A fé 
entrou no seu espírito quando ouviu falar dos milagres que 
Ele realizara. 

Romanos 10:17 Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. 

Ela começou a falar a sua fé quando declarou com ousadia: 
“Se conseguir tocar-lhe na roupa, serei curada”. Então, 
começou a agir baseada nessa fé quando estendeu a mão e 
Lhe tocou na roupa. Nesse instante, o poder sarador que 
estava em Jesus fluiu para o seu corpo e ela foi curada. 

Jesus disse-lhe: “Filha, a tua fé te curou!” 

Ao obedecermos a Deus e ao impormos as mãos sobre os 
doentes, também pela fé devemos libertar o poder sarador de 
Deus que está dentro de nós, de forma a fluir para o corpo 
dos que necessitam de ser curados. Proclamaremos com 
ousadia a nossa fé como fez a mulher com o fluxo de 
sangue. 



Evangelismo De Milagres 

88 

Imposição de Mãos 
�  Por Jesus 

Jesus impôs as mãos no leproso e o poder que estava em si 
fluiu para o homem. 

Marcos 1:40,41 E veio a ele um leproso que, de joelhos, lhe rogava, 
dizendo: Se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, 
compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero; sê 
limpo. 

Para curar o surdo e mudo, Jesus enfiou os dedos nas suas 
orelhas. 

Marcos 7:31-35 Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom 
até o mar da Galiléia, passando pelas regiões de Decápolis. E 
trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente; e rogaram-lhe que 
pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão, à 
parte meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua; 
e erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá; isto é Abre-te.  

E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e falava 
perfeitamente. 

Em geral Jesus colocava as mãos na zona que necessitava de 
cura. 

� Por Paulo 

O apóstolo Paulo impôs as mãos nos enfermos e eles 
recuperavam. 

Actos 19:11 E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres 
extraordinários, 

Actos 28:8 Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o 
pai de Públio; Paulo foi visitá-lo, e havendo orado, impôs-lhe as mãos, e 
o curou. 

� Todos os crentes 

Todos os crentes receberam a ordem de impor as mãos nos 
enfermos para estes serem curados. 

Marcos 16:17,18 E estes sinais acompanharão aos que crerem: em 
meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão em 
serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. 

Pronunciando o Nome de Jesus 

Liberta-se um tremendo poder quando pronunciamos o 
nome de Jesus. 

� Por Pedro e João 

Actos 3:1-8,16 Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 
nona. E era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os 
dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas 
aos que entravam.  



Ministrando Cura e Libertação 

89 

Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que 
lhe dessem uma esmola.  

E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os 
olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. 

Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho, isso te 
dou; em nome de Jesus Cristo, o nazareno, anda.  

Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou; imediatamente os seus 
pés e artelhos se firmaram e, dando ele um salto, pôs-se em pé. 
Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e 
louvando a Deus.  

Pedro disse que foi o nome de Jesus que restaurou o 
homem. 

v. 16 E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem 
que vedes e conheceis; sim, a fé, que vem por ele, deu a este, na 
presença de todos vós, esta perfeita saúde. 

� Ousadia para Continuar 

Os apóstolos oraram por ousadia para continuar a falar no 
nome de Jesus quando as suas vidas foram ameaçadas se o 
fizessem. 

Actos 4:29,31 Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e 
concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, 
enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e 
prodígios pelo nome de teu santo Servo Jesus.  

E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos; e todos 
foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra 
de Deus. 

Falar no nome de Jesus com ousadia. Pronunciar cura no 
Seu nome. 

Falar aos espíritos de Enfermidade 

Ao ministrar ao doente, o poder é transmitido pelo contacto 
da imposição das mãos. Em geral, a fé é libertada pelas 
palavras que pronunciamos. 

Muitas doenças são provocadas por demónios de 
enfermidade que se prendem ao corpo. 

Lucas 13:11,16 E estava ali uma mulher que tinha um espírito de 
enfermidade havia já dezoito anos; e andava encurvada, e não podia de 
modo algum endireitar-se. E não devia ser solta desta prisão, no dia de 
sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás 
tinha presa? 

Jesus referiu-se à doença como uma escravidão. Jesus 
expulsou os demónios de enfermidade e a mulher foi curada. 
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� Doenças Incuráveis 

Doenças que a ciência médica considera incuráveis são em 
geral provocadas por espíritos de enfermidade. Ao ministrar 
a estes casos, tanto se pode falar ao espírito de enfermidade 
como tratá-los segundo o nome específico da doença. 

Exemplos de “doenças incuráveis” provocadas por espíritos 
são o cancro, a leucemia e a artrite. Há também exemplos 
bíblicos de espíritos que provocam outras enfermidades. 

� Espíritos Mudos 

Mateus 9:32 Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um 
homem mudo e endemoninhado. 

� Espíritos Surdos 

Marcos 9:25 Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina 
pela mão, e ela se levantou. 

�  Espíritos de Loucura 

Mateus 17:15,18 Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é 
epiléptico e sofre muito; pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes 
na água. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu de menino, 
que desde aquela hora ficou curado. 

� Espíritos de Cegueira 

Mateus 12:22 Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo; e 
ele o curou, de modo que o mudo falava e via. 

Prender e Soltar 

Temos de ministrar cura prendendo e libertando. 

Mateus 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, 
pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será 
desligado nos céus. 

Prender significar constranger, amarrar ou limitar a 
capacidade de agir. Podemos dizer: 

“Amarro-te, Satanás, no corpo desta pessoa...” 
“Amarro-te, espírito de cancro...” 

Soltar significa libertar a pessoa da servidão da doença. 

Lucas 13:12 Vendo-a Jesus, chamou-a, e disse-lhe: Mulher, estás livre 
da tua enfermidade. 

Marcos 16:17a E estes sinais acompanharão aos que crerem... 

Por exemplo, podemos ordenar, “no nome de Jesus, espírito 
de cancro, sai dele”. 

Milagres Criativos 

Os milagres criativos foram uma parte importante do 
ministério de Jesus e Ele disse: “As obras que eu faço, vós 
também as fareis”. 
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Jesus proclamou um milagre criativo ao homem com a mão 
mirrada. 

Marcos 3:1,3,5b Outra vez entrou numa sinagoga, e estava ali um 
homem que tinha uma das mãos atrofiada.  

E disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e vem 
para o meio. 

Disse ao homem: Estende a tua mão. Ele estendeu, e lhe foi 
restabelecida. 

Há pessoas que ficam sem alguma parte do seu corpo devido 
à cirurgia, acidentes, doenças degenerativas ou defeito de 
nascimento.À semelhança de Jesus, podemos libertar a 
nossa fé para ministrar milagres criativos, falando e 
ordenando à parte do corpo em falta que seja restaurada. 

Marcos 11:23 Em verdade vos digo que qualquer que disser a este 
monte: Ergue-te e lança-te no mar; e não duvidar em seu coração, mas 
crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. 

Deus Não é Relutante 

Durante anos, estivemos a orar como se estivéssemos a 
rogar a um Deus relutante que curasse os enfermos. Este 
versículo não diz que temos de orar. Diz que temos de falar. 
Jesus deu-nos autoridade sobre todo o poder do inimigo. 
Fomos criados para assumir o domínio desta Terra. Agora, 
temos de realizar com ousadia as obras de Jesus que disse 
que deveríamos curar os doentes. Ele não disse que 
tínhamos de Lhe pedir que o fizesse. 

Mateus 10:8 E serão os dois uma só carne; assim já não são mais dois, 
mas uma só carne. 

Por muito impossível que a situação possa parecer, sabemos 
que “todas as coisas são possíveis com Deus” e que “tudo é 
possível ao que crê”. 

A nossa reacção imediata quando alguém vem ter connosco 
e necessita de um milagre criativo devia ser: “Oh, isso é 
fácil para Deus!” 

Quando necessitamos de fé operadora de milagres, temos de 
ser sensíveis ao Espírito Santo. Se este é o momento para 
um milagre criativo ocorrer, Deus dar-nos-á uma palavra de 
sabedoria e veremos o milagre a ocorrer antes de 
ministrarmos. O dom de fé será libertado e falaremos com 
ousadia à montanha. 

Mateus 17:20 Disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé; pois em 
verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a 
este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar; e nada vos 
será impossível. 
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Quando falamos com autoridade, temos de ordenar com 
ousadia que o corpo seja restaurado ao seu estado normal. 
Podemos dizer: 

“Ordeno que haja um novo coração neste corpo!” 
“Ordeno que estes dedos cresçam!”. 

Jesus falou com ousadia no Seu ministério de milagres. 

Actos 14:8-19 Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, 
coxo de nascença e que nunca tinha andado. Sobrevieram, porém, 
judeus de Antioquia e de Icônio e, havendo persuadido as multidões, 
apedrejaram a Paulo, e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando 
que estava morto. 

Falando a Palavra 

Uma outra forma poderosa de ministrar cura aos doentes é 
falar a Palavra de Deus. Jesus disse que o maior exemplo de 
fé que jamais encontrara foi no caso do centurião cujo servo 
estava paralisado e em terrível sofrimento. 

O centurião disse a Jesus: “Fala uma só palavra e o meu 
servo será curado!” 

É importante não pronunciarmos as nossas dúvidas ou 
sentimentos mas apenas e só a Palavra. Quando falamos a 
Palavra, estamos a enviar a palavra em acção à vida da 
pessoa. 

Salmo 107:20 Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da 
destruição. 

A palavra que falamos tem o poder de destruir ou de trazer 
vida e saúde. 

Provérbios 18:21 A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele 
que a ama comerá do seu fruto. 

Quando enviamos a Palavra de Deus em acção na vida da 
pessoa, veremos milagres poderosos. 

Isaías 55:11 Assim será a palavra que sair da minha boca: ela não 
voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo 
para que a enviei. 

Agindo sobre a Palavra de Deus 

Jesus disse: “Só faço o que vejo o meu Pai fazer”. 

Temos também de ser sensíveis ao Espírito Santo e depois, 
com ousadia, agir baseados no que Ele nos mostrou. Não há 
espaço para timidez ou medo no evangelismo de milagres 
eficaz. 

2 Timóteo 1:7 Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de 
poder, de amor e de moderação. 
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Não devemos ter medo de parecer loucos ou de perder a 
nossa reputação. Se Jesus não precisou de uma reputação, 
então também não precisamos de estar preocupados com a 
nossa. 

Filipenses 2:7. ..mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de 
servo, tornando-se semelhante aos homens. 

O Diabo tentará colocar pensamentos na nossa mente: “E se 
ministrares a alguém que não for curado? Vais ficar em 
maus lençóis”. 

Em vez disso, devemos dizer com ousadia: “Jesus falou e eu 
creio n’Ele. Portanto, prefiro obedecer às palavras de Jesus”. 

Marcos 16:18b ...e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão 
curados. 

Logo depois de libertarmos o poder sarador de Deus no 
corpo de alguém, devemos levá-lo a colocar a sua fé em 
acção. Devemos dizer-lhe que faça o que não podia fazer 
antes ~ agir com ousadia baseado na Palavra. 

“Baixa-te e toca nos dedos dos pés!” 
“Confirma o estado do teu corpo! 

Pergunta com confiança: “O que aconteceu à dor?” 

Jesus disse ao homem com a mão mirrada: “Estende a 
mão!” Disse ao coxo: “Pega na tua cama e anda!”. 

Como crentes cheios do Espírito, temos o mesmo poder 
sarador em nós que estava em Jesus. Ao impormos as mãos 
sobre os doentes, pela fé libertamos o poder sarador do 
Espírito Santo que fluirá para o corpo de quem necessita de 
cura. Quando pronunciamos com ousadia o nome de Jesus, 
expulsamos os espíritos de enfermidade e falamos milagres 
criativos. Deus confirmará a Sua Palavra com grandes 
milagres de cura. Sempre que as pessoas são curadas, a 
Palavra de Deus é confirmada e as pessoas conhecerão 
Jesus. 

Deus está a restaurar o evangelismo de milagres na igreja e 
estamos a viver uma vez mais dias excitantes tal como os 
que estão registados no livro de Actos. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Como podemos libertar o poder sarador que está em nós, de modo a fluir para os outros em 
necessidade? 

2. Indique quatro formas de falar que libertam o poder sarador de Deus. 
3. Como ministramos a cura quando é necessário um milagre criativo? 
4. Como devemos instruir as pessoas que necessitam de cura, para podermos levar a sua fé à 

acção?
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Lição Doze 

Finanças e o Espírito Pioneiro 

FINANÇAS PARA O REAVIVAMENTO 

O Espírito Santo enfatizou a prosperidade na década de 80 
para equipar economicamente a igreja para a colheita global 
que irá ocorrer nos anos 90. 

A realidade é que são necessários biliões para cumprir a 
Grande Comissão. O esforço evangelístico exige dinheiro ~ 
o avanço das missões exige dinheiro. 

O Espírito Santo enfatizou a prosperidade na Bíblia para nos 
libertar de dívidas e equipar-nos financeiramente para este 
derradeira ceifa global. 

Primitiva Igreja 

Em geral, ouvimos que os crentes primitivos vendiam tudo 
quanto tinham e davam-no a Deus. 

Actos 4:32-35 Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma 
só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua 
própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os 
apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em 
todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles 
necessitado algum; porque todos os que possuíam terras ou casas, 
vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés 
dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. 

É interessante reparar que mesmo no meio desta história 
sobre o espírito de dar que atravessou a primitiva igreja, 
encontramos estas importantes palavras: “Com grande poder 
os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor 
Jesus”. 

Barnabé, um Exemplo 
�  Deu Tudo ~ Semeou 

Barnabé foi alguém que vendeu tudo quanto possuía e 
trouxe o dinheiro aos apóstolos. Investiu-o no evangelismo 
mundial. 

Actos 4:36,37 Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé (que 
quer dizer, filho de consolação), levita, natural de Chipre, possuindo um 
campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.  

Colhendo a Fé 

Voltamos a ouvir falar de Barnabé quando foi escolhido 
para ir a Antioquia. A Escritura diz: “Era um homem justo, 
cheio do Espírito Santo e de fé”. 
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Actos 11:22b-24 ...e enviaram Barnabé a Antioquia; o qual, quando 
chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortava a todos a 
perseverarem no Senhor com firmeza de coração; porque era homem de 
bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao 
Senhor. 

�  Colhendo Almas 

v. 24b ...E muita gente se uniu ao Senhor. 
� Colhendo um Ministério 

Foi Barnabé que foi buscar Paulo e o trouxe para o seu 
ministério. Barnabé e Saulo ensinaram durante um ano 
inteiro, fazendo discípulos em Antioquia. 

Actos 11:25, 26. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo; 
e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro 
reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente; e em Antioquia os 
discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. 

�  Colhendo Unção 

Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo para a 
obra a que Ele os chamara. Foram enviados a pregar e 
ensinar. 

Actos 13:2-5a Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, 
disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a 
que os tenho chamado.  

Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os 
despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a 
Selêucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, 
anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus... 

� Colhendo Finanças 

A partir do momento em que Barnabé deu tudo quando 
tinha, não lemos que tenha voltado a trabalhar pelo dinheiro. 
Não tinha recursos financeiros ~ dera ao Senhor tudo o que 
tinha. Fora fiel a semear no evangelho. Agora, Barnabé 
estava a colher o que semeara como finanças no seu 
ministério de milagres. Barnabé possuía todas as finanças de 
que necessitava para obedecer ao Espírito Santo e ir por 
todo o mundo e pregar o evangelho. 

LEI DA SEMENTEIRA E DA COLHEITA 

Deus deseja que compreendamos o ritmo da sementeira e da 
colheita e de semear de novo em maior medida. É um 
princípio que Ele instituiu na estrutura do universo. 

As missões mundiais são certamente uma boa obra. Deus 
deseja que semeemos abundantemente em missões. 
Espiritual ou financeiramente, não podemos dar o que não 
possuímos. 
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Instruções dadas a Timóteo 

Paulo escreveu a Timóteo: 

1 Timóteo 6:17-19 Manda aos ricos deste mundo que não sejam 
altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas 
em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas 
gozarmos.  

�  Semear 

v. 18 Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que 
sejam liberais e generosos, 

� Colher 

v. 19 Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, 
para que possam alcançar a verdadeira vida. 

� Mordomos 

Os cristãos são os mordomos das bênçãos de Deus porque 
em última análise tudo Lhe pertence. 

1 Pedro 4:10 Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um 
recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 

Os pioneiros da primitiva igreja ofereceram-se 
voluntariamente para irem pelo mundo, venderam os seus 
bens e entraram no campo. Estavam possuídos por uma 
paixão de ir aos confins do mundo em nome do seu Senhor. 
Nenhum sacrifício parecia demasiado grande para que o 
Evangelho fosse proclamado. 

Temos de ter como alvo da fé dar para a obra do Senhor e 
cumprir então a Grande Comissão. O evangelismo mundial 
é o propósito fundamental da prosperidade financeira que 
Deus prometeu. 

O Lavrador Semeia e Colhe 

Quando um lavrador lança a sua semente, não colhe apenas 
uma única semente. Um grão de milho produz um pé de 
milho, o pé produz diversas espigas e cada espiga produz 
dezenas de grãos. 

O lavrador teve de semear antes de poder colher. Quanto 
mais sementes semear, maior será a colheita. 

2 Coríntios 9:6,7,10 Mas digo isto: Aquele que semeia pouco, pouco 
também ceifará; e aquele que semeia em abundância, em abundância 
também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração; 
não com tristeza, nem por constrangimento; porque Deus ama ao que 
dá com alegria. 

Deus prometeu fornecer tanto a semente para semear como a 
provisão de que necessitamos para a nossa vida diária. 
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v. 10 Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, 
também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos 
da vossa justiça. 

� A Nossa Opção 

É nossa a escolha de semear ou de comer a semente. 
Quando semeamos a semente e exercitamos a nossa fé, 
libertamos a lei divina da sementeira e da ceifa. 

Deuteronómio 26:13,14 E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei da 
minha casa as coisas consagradas, e as dei ao levita, ao estrangeiro, 
ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens 
ordenado; não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem deles 
me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas tirei coisa alguma 
estando eu imundo, nem delas dei para algum morto; ouvi a voz do 
Senhor meu Deus; conforme tudo o que me ordenaste, tenho feito. 

O Rei Salomão alertou-nos que se fôssemos governados 
pelas nossas circunstâncias, nunca ceifaríamos. 

Eclesiastes 11:4 Quem observa o vento, não semeará, e o que atenta 
para as nuvens não segará. 

� Semear Noite e Dia 

Temos de semear com regularidade em todo a boa obra ~ a 
pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. 

Eclesiastes 11:6 Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não 
retenhas a tua mão; pois tu não sabes qual das duas prosperará, se 
esta, se aquela, ou se ambas serão, igualmente boas. 

Semear na Carne ou no Espírito 

Paulo declara que ceifaremos o que semearmos. 

Gálatas 6:6-9 E o que está sendo instruído na palavra, faça 
participante em todas as boas coisas aquele que o instrui.  

Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer; pois tudo o que o 
homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua 
carne, da carne ceifará a corrupção; mas quem semeia no Espírito, do 
Espírito ceifará a vida eterna. 

 E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, 
se não houvermos desfalecido. 

A lei divina da prosperidade: 

� semear a semente 

� na estação própria, colheremos 

� o tipo de semente que semearmos é a mesma que colheremos. 

Ao semearmos a nossa semente no evangelho de Jesus 
Cristo, ceifaremos na Sua seara. Deus pegará na nossa 
semente e multiplicá-la-á.Repare-se no momento da nossa 
colheita ~ na estação própria. Colheremos o que semearmos. 
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Se semearmos dinheiro, colheremos dinheiro. Não podemos 
semear boas obras e esperar que Deus devolva finanças.  

Se desejamos mais riqueza para ganhar os perdidos e mais 
dinheiro para suprir as nossas necessidades, então devemos 
colocar mais dinheiro no reino de Deus. 

ESPÍRITO PIONEIRO 

O espírito pioneiro é uma força que abre novos trilhos que 
os outros podem percorrer. A primitiva igreja foi uma 
explosão que atingiu um mundo amarrado pelas tradições 
legalistas. O espírito pioneiro é aquele que nos leva a 
qualquer custo para fora e que desbrava novos terrenos. 

O pioneiro foi sempre chamado para uma aventura dura, 
desafiadora e perigosa. 

Os pioneiros da igreja neotestamentária levaram a igreja 
através de novas barreiras, estabeleceram dons e colocaram 
homens e mulheres a trabalhar para Cristo Jesus. A força da 
igreja neotestamentária foi o seu crescimento e o seu 
impulso em favor do evangelismo mundial. 

A Restauração 

Deus está a restabelecer na igreja o evangelismo pioneiro, de 
milagres. Há um impulso no espírito de homens e mulheres 
para avançarem e invadirem novas fronteiras. 

Deus, através de Jesus, estabeleceu o exemplo para o 
evangelismo pioneiro. Jesus foi com os Seus discípulos de 
um lugar para outro, recusando ficar muito tempo num 
mesmo local porque havia outros que ainda não tinham 
ouvido o evangelho. 

Os Nossos Exemplos 
� Paulo 

O apóstolo Paulo é certamente um exemplo do espírito 
pioneiro. Ele foi: 

� um perturbador espiritual para os tradicionalistas 

� uma dor de cabeça para os líderes religiosos 

� um infractor das normas legalistas. 

� o pai dos pioneiros neotestamentários 

Antes da sua conversão, Paulo estava cem por cento 
decidido a destruir a igreja.  

Quando aceitou Jesus como seu Salvador, comprometeu-se 
a cem por cento a fazer avançar o reino de Deus. 

Quando outros se gloriavam das coisas que fizeram, Paulo 
escreveu um resumo das coisas pelas quais passara por amor 
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do evangelho e, contudo, dizia que não tinha nada de que se 
gloriar. 

2 Coríntios 11:23-28 São ministros de Cristo? falo como fora de mim, 
eu ainda mais;  
em trabalhos muito mais; 
em prisões muito mais;  
em açoites sem medida; 
em perigo de morte muitas vezes.  
Dos judeus cinco vezes recebi quarenta açoites menos um.  
Três vezes fui açoitado com varas,  
uma vez fui apedrejado,  
três vezes sofri naufrágio,  
uma noite e um dia passei no abismo;  
em viagens muitas vezes, 
em perigos de rios,  
em perigos desalteadores,  
em perigos dos da minha raça,  
em perigos dos gentios,  
em perigos na cidade, 
em perigos no deserto,  
em perigos no mar,  
em perigos entre falsos irmãos;  
em trabalhos e fadiga,  
em vigílias muitas vezes,  
em fome e sede,  
em jejuns muitas vezes,  
em frio e nudez.  
Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre   mim, o 
cuidado de todas as igrejas. 

� Os Apóstolos 

Apesar de ameaçados com a morte e espancamentos, os 
apóstolos iam diariamente ao templo (público) e a cada casa 
(privado) ensinando e pregando sobre Jesus. 

Actos 5:40-41 Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os 
apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de 
Jesus, e o soltaram. Retiraram-se pois da presença do sinédrio, 
regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo 
nome de Jesus. 

� Crentes Perseguidos 

Estêvão tornou-se o primeiro mártir. Ensinava a Palavra de 
Deus mesmo quando estava a enfrentar a morte. Que 
testemunho para o homem que mais tarde se tornou no 
apóstolo Paulo! 

Quando a perseguição aumentou, os crentes espalharam-se 
para proteger as famílias da prisão e da morte. Mas que 
fizeram? Ficaram calados em relação à sua fé de modo a 
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levarem uma vida confortável? Não! Foram por todo o lado 
pregando a Palavra. 

Actos 8:1-4 Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja 
que estava em Jerusalém; e todos exceto os apóstolos, foram 
dispersos pelas regiões da Judéia e da Samária. E uns homens piedosos 
sepultaram a Estêvão, e fizeram grande pranto sobre ele.  

Saulo porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando 
homens e mulheres, os entregava à prisão.  

No entanto os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a 
palavra. 

A igreja foi sempre a mais forte e floresceu no esforço 
evangelístico durante as maiores perseguições. 

O PLANO DE DEUS 

O plano de Deus para a edificação do corpo de Cristo não se 
alterou. A primitiva igreja obedeceu à Grande Comissão e 
foi por todo o lado fazendo as obras de Jesus ~ curando os 
doentes, ensinando e pregando as boas novas do reino. 
Continuaram apesar das perseguições, mesmo à custa da sua 
vida. 

A igreja foi sempre saudável quando a sua visão estava 
virada para o exterior e menos saudável quando gastava as 
suas energias em si mesma. 

Equipas Ministeriais 

Jesus enviou os setenta discípulos em equipas de dois. Paulo 
trabalhou em equipa com homens como Barnabé, Silas e 
Timóteo. Silas e Barnabé trabalharam juntos. Os apóstolos 
em Jerusalém enviaram uma equipa a Samaria e a Antioquia 
quando o reavivamento começou nessas zonas. O plano de 
Deus para a igreja local e para o esforço de missão nunca foi 
o de usar um único homem. Os apóstolos, profetas, 
evangelistas, doutores, pastores e leigos têm de trabalhar em 
conjunto como uma equipa. 

Quando operamos conforme Deus planeou, ficamos 
protegidos dos ardis de Satanás. O ministério em equipa é 
uma salvaguarda contra pecados que são tentações comuns 
quando alguém viaja e ministra sozinho. 

Uma Chamada para a Juventude 

Deus sempre teve os Seus olhos virados para a jovem 
geração. Sempre utilizou jovens. Talvez isso se deva ao 
facto de os jovens desconhecerem quais são os parâmetros 
tradicionais.  

Se houver uma grande tarefa a realizar, primeiro cumprem-
na e depois fazem perguntas. 
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Ao longo da Bíblia, quando Deus tinha uma grande tarefa a 
realizar, em geral chamava um jovem. 

Os jovens estiveram sempre na vanguarda das missões 
mundiais. Nesta geração, Deus está a reavivar o coração dos 
jovens para serem uma força militar que faça avançar com 
ousadia o reino de Deus. 

Em todo o mundo, uma nova geração de jovens está 
plenamente consagrada a Jesus e ao evangelismo mundial. 
Recusa tolerar compromissos a meio gás tanto em si como 
nos outros. Os jovens podem mudar com heroísmo o 
mundo. 

RESUMO 

A igreja enfrenta o maior desafio de sempre: cumprir a 
Grande Comissão quando o século se encaminha 
rapidamente para a sua recta final. É tempo de correr para a 
batalha ~ não fugir dela. 

A igreja é muito bem capaz de cumprir a Grande Comissão. 
A igreja é muito bem capaz de conquistar as cidades e as 
nações a que Deus nos envia. 

A igreja está equipada para a batalha. 

Quando Golias veio contra David, insultou-o e tentou 
intimidá-lo. 

O Diabo aplica hoje a mesma táctica. Tenta intimidar-nos 
levando-nos a olhar para as nossas falhas, dizendo que 
somos inaptos e que não somos adversários à sua altura. 

David evitou esta armadilha. Não enfrentou Golias na sua 
força, mas com a força de Deus. 

David não se podia comparar em força, poder e técnica a 
Golias. Mas pegou num único seixo para derrubar Golias, 
apesar de todo o poder que este detinha. 

Como corpo de Cristo, a igreja deve deixar de olhar para os 
seus fracassos, fraquezas e derrotas. Tem de começar a agir 
com ousadia. 

No ardor do conflito, não devemos bater em retirada. Temos 
de erguer o estandarte, fazer soar a trombeta e proclamar a 
nossa vitória! Somos mais do que vencedores! Somos 
triunfantes em Cristo Jesus! 

David foi agressivo com o conhecimento que possuía. David 
foi ungido para ser rei. Nós também somos ungidos. A nossa 
unção é pregar o evangelho aos perdidos. A igreja tem de ser 
forte, ousada e corajosa porque as armas da nossa guerra são 
poderosas em Deus para derrubar as fortalezas. 
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O espírito de ousadia, o espírito pioneiro que esteve em 
Josué está na igreja. Acabou o tempo de vaguear pelo 
deserto, é o momento de possuir a nossa terra prometida. É 
tempo de agir em fé baseados na Palavra de Deus. Sinais e 
maravilhas seguir-se-nos-ão! Juntos, cumpriremos a Grande 
Comissão e levaremos o evangelho a cada criatura através 
do evangelismo de milagres. 

PERGUNTAS DE REVISÃO 

1. Qual o alvo principal da mensagem de prosperidade? 
 
 
2. Que significa “Espírito Pioneiro de Evangelismo”? 
 
 

3. Dê exemplos bíblicos de um ministério em equipas no evangelismo. 
 


