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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tm 4:9

MINISTRANDO A PALAVRA
“INTRODUÇÃO”
Propósitos Do Curso:
01 - Aprender alguns fundamentos elementares sobre como ministrar a Palavra
02 - Saber que para ministrar a Palavra, é preciso ter uma base de conhecimento
03 - Aprender que depois dessa base é preciso depender do Espírito para revelação
04 - Aprender a não confiar na carne, mas ter toda confiança na unção do Espírito
05 - Adquirir a informação e aprender sobre técnicas espirituais para ministrar
06 - Saber definitivamente que precisamos depender da unção para ensinar
07 - Ter consciência que a ministração da Palavra depende do ministro
08 - Aprender a enfocar a luz da revelação para ser carregado com a Palavra
09 - Agora que já tem recebida a Palavra, aprender também a ministrá-la
10 - Ser um ministro do Espírito para a vida e não da letra que mata

Objetivos Do Curso:
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de:
01 - Como aluno do IBVC, ter ferramentas adequadas para ministrar a Palavra de Deus
02 - Poder sair do curso com habilidade de ministrar a Palavra no Espírito e não só na letra
03 - Depois de formado, buscar o Senhor ainda mais
04 - Ministrar vida procedente da vida que ele mesmo leva com o Senhor
05 - Aprender a manter o coração cheio da Palavra e ministrar dessa abundância
06 - Como discípulos da Palavra, ser labareda de fogo, cheio da Palavra e do Espírito
07 - Agora focar em encher-se do Espírito para ministrar com autoridade
08 - Aprender que ministrar a Palavra vai além de anotações e poesia
09 - Saber definitivamente que formar-se em estudos não o faz um ministro
10 - Fique sabendo que daqui para frente há muito mais a aprender do Senhor

MINISTRANDO A PALAVRA
“MINISTÉRIO DA PALAVRA”
LIÇÃO UM
I - Como A Palavra Veio Aos Profetas:
A) Ministrar a Palavra: é a função de servir pessoas com a Palavra de Deus;
1 - Ministério; fala da obra principal; a obra é ministração da Palavra / e,
quanto a nós, nos consagraremos à oração, e ministração da Palavra. At 6:4
2 - Ministro; fala da pessoa de Deus para entregar a Sua Palavra / sou grato
para com Deus que me considerou fiel para ser ministro da Palavra: 1 Tm 1:12
a - Deus sempre comunica a Sua Palavra através da boca do homem: Am 3:7
3 - Por causa da queda do homem, á necessidade do regeneração / quando vier, o
Espírito da verdade Ele vos guiará em toda a verdade: Jo 16:13
B) A obra de Deus na terra é totalmente manifesta pelo Espírito e pela Palavra:
Rm 15:19
C) No Velho Testamento o homem não era nascido de novo, Deus não tinha
comunhão com os espíritos deles, então falava com eles audívelmente: Rm 5:14
1 - Os profetas não misturavam seus pensamentos, sentimentos ou emoções;
a - João, o maior dos profetas, era uma voz no deserto: Jo 1:23
2 - Os profetas falavam quando a Palavra do Senhor revelou-se: Is 6:1; Jr 7:1;
Ez 13:1
3 - Deus usou pessoas / havia pouco ou nenhum elemento humano: 1 Pd 1:20,21
4 - Exemplo: Balaão tinha até motivos errados, mas entregou a Palavra:
Nm 23:8,18-21; 24:3-9, 19
a) Quando Balaão falou por si mesmo, o pecado e o erro se manifestaram:
Nm 22:21-31; 25:2; 2 Pd 2:15

II - Como A Palavra Veio A Jesus:
A) Quando Jesus veio ao mundo, a Palavra tornou-se uma pessoa, com personalidade,
humana, ou seja, com emoções, sentimentos e pensamentos humanos, ao mesmo
tempo em perfeita harmonia com o Pai Celestial; era um mistério aos homens: Jo 1:14;
1 Tm 3:16
1 - Antes de Jesus vir em carne, Deus era desconhecido: Sl 18:11; Jr 23:23
2 - Jesus veio demonstrar a verdadeira Palavra: mas Eu vos digo: Mt 5:22,28
a - O espírito da Palavra só pode ser cumprido pela nova criação
b - A Palavra é O Espírito e Deus procura verdadeiros adoradores: Jo 4:24
B) Jesus veio como A Pessoa da Palavra encarnado, a Palavra tabernáculo
1 - No V.A. a pessoa e a Palavra, eram duas coisas distintas
2 - Em Jesus, a Palavra e a Pessoa tornaram-se um só
3 - A Palavra de Deus se vestiu de humanidade / expressão exata de Deus: Hb1:3
a - O N.A. chama a incarnação do Verbo de Deus de mistério: 1 Tm 3:16
b - Veio como homem para ser conhecido em forma humana, palpável, porém
não o conhecemos mais assim: 1 Jo 1:1; 2 Cor 5:14; Ap 1:10-18

MINISTRANDO A PALAVRA
“MINISTÉRIO DA PALAVRA”
LIÇÃO UM (continuação)
II - Como A Palavra Veio A Jesus:
C) Em Jesus não havia nenhum conflito entre a carne e a vontade de Deus, ou seja, a
emoção, sentimentos, vontade, querer, e motivos eram idênticos à Palavra falada do
Pai celestial; Jesus era Palavra primeiro, depois carne: Jo 5:19; 6:38; 8:29; 14:10
D) Jesus tinha autoridade na Palavra / Jamais homem algum falou como este: Jo 7:46
E) Mesmo quando Jesus ficava de boca fechada, era a perfeita vontade do Pai:Jo 19:9
F) Em Jesus a Palavra passou da revelação para a personificação: Eu sou: Jo 4:26; 6:35
1 - Jesus não precisava de revelação para viver a Palavra, Ele era a Palavra viva
na eternidade, depois Ele adquiriu carne: Cl 1:15-17; Jo 8:12, 24; 10:7, 11
2 - Quando a Palavra do Pai veio, Ele não tinha necessidade de conformar-se a ela,
ser transformado pela Palavra, porque Ele já era a Palavra;
G) A Palavra de Deus teve perfeita, exata, e total expressão na pessoa de Jesus:
1 - Quer entender Deus, olhe para Jesus
2 - Quer compreender o amor, olhe para a vida, obediência e morte de Jesus
3 - Quer entender a fé, olhe para Jesus
4 - Quer aprender como ser guiado pelo Espírito, olhe para Jesus

III - Como A Palavra Veio Aos Apóstolos:
A) Homem é nascido de novo pelo Espírito e tem zoe no seu espírito: 2 Cor 5:17
B) Agora o ministério da Palavra acompanha aquele que é do Senhor Jesus, como
também o ministério dos profetas; graça foi revelada a Paulo: Gl 1:15,16; 1 Tm 1:12
C) Os apóstolos eram diferentes de Jesus, porque os apóstolos eram primeiro carne, só
depois receberam vida eterna no seu espírito; por isto a carne precisa ser tratada
1 - Nossa carne tem necessidade de ser transformada pela Palavra: Rm 12:1,2
2 - Subjugar a carne à vontade do novo homem: Lc 9:23; 1 Cor 9:27; Gl 5:16
D) A Palavra de Deus vem como revelação misturada com sentimentos e emoções
humanos, conseqüentemente elementos humanos entram: Eu / vós: 2 Cor 2:4; Fl. 4:4

IV - Como O Espírito Usa Homens Para Transmitir A Palavra:
A) Toda a Palavra de Deus transmitida ao homem vem pela boca do homem:
B) A Palavra saia mediante a Palavra de homem; humanidade santificado: 1 Pd 3:15
1 - Deus usou o intelecto de cada um para transmitir a vontade de Deus
3 - A glória de Deus é transmitida quando o Espírito usa homens imperfeitos
C) A lei da Palavra de Deus é que a Palavra venha e torne-se carne; isto é, que a
Palavra de Deus seja revelada através da Palavra do homem amadurecido pelo
Espírito

MINISTRANDO A PALAVRA
“ENTREGANDO A PALAVRA”
LIÇÃO DOIS
I - O Elemento Humano Na Palavra De Deus:
A) A Palavra e o homem; os dois têm o Espírito de Deus dentro de si:
1 - Até que Deus ache um homem que possa usar, Ele não fala: Is 59:16
2 - A Palavra e o ministro precisam estar em harmonia para Deus falar:
3 - Só a Palavra não é o suficiente: é preciso o Espírito: At 19:15; Lc 6:38: Sl 51:17
B) Os homens estão procurando A Palavra do Senhor, porém Deus está procurando o homem
C) Os homens são usados para repetir o que Deus já disse; inspiração: 2 Tm 3:16
D) Tudo o que Deus faz na terra desde Adão é através do homem: Sl 8:4-6
1 - Deus entregue a Sua promessa para operar através homem / Abraão: Gl 3:6-9, 14-18
2 - Davi e Salomão nos ensinam a respeito de Jesus
E) A Palavra é falada para o homem através do homem para ser entendida pelo homem:
1 - Não apenas1.186 artigos de lei, porém, tantos capítulos na Bíblia, sim
2 - O homem natural gosta de lei; dez mandamentos; não epistolas:
F) Todo o relacionamento entre Deus e o homem é governado pela Palavra, iluminação do
conhecimento da glória de Deus na face de Cristo: 2 Cor 4:6
1 - Jesus, é a Palavra Viva: Jo 1:14
2 - Cristo, o Ungido e Sua unção: Mt 16:16
3 - Jesus Cristo: A Palavra Viva, Ungida na pessoa ungida de Jesus: At 3:20
4 - Cristo Jesus; O Ungido - Jesus / a Palavra ungida p/ os homens: Rm 8:1
G) A Palavra precisa passar pelo espírito do homem nascido de novo, entrar em seu pensamento,
isto é, meditação, para entrar nas profundezas do seu ser: Jo 7:37,38; Pv 4:23
1 - A água viva procede do seu intimo para ministrar para os outros: Jo 7:37; Lc 6:38
2 - Para colocá-la lá e cultivá-la ao ponto de permanecer viva exige um alto preço:
3 - Enquanto a Palavra passa por seu espírito, ela prova e limpa para ser praticante: Jr
5:14; 23:29; 1 Pd 1:7; 2 Cor 4:8-11; 6:4-10
4 - Não é simples memorização de versículos ou sermões, mas é a vida da Palavra
5 - As vezes as águas vivas deixam de ser vivas depois de fluírem através do homem
6 - Enquanto no púlpito alguns são anjos falando, fora do púlpito demônios
H) A vida do ministro da Palavra precisa constantemente ser tratada por Deus:
1 - Inteligência e eloqüência não são os primeiros requisitos / submisso: 1 Cor 2:4
2 - Ser achado fiel perante o Senhor é o que nos qualifica: 1 Tm 1:12
a - Até mesmo a jumenta de Balaão era fiel em servir: Nm 22:30
b - O peixe tinha que obedecer para Pedro receber a moeda: Mt 17:27
I) Ministério da Palavra: fluir do Espírito de Deus para o espírito do homem através da Palavra
1 - Primeiro é a Palavra de Deus
2 - A segunda parte é o ministério do homem; tratado pelo Espírito: 2 Cor 10:6
3 - Sem o homem, a Palavra não sai para alcançar a humanidade: Mc 16:15
4 - A vontade de Deus, os milagres, as visões, não são raros, mas sim o ministro em si
J) Até que o ministro permita que o Espírito o transforme, pode haver muita pregação embora pouca
Palavra manifesta: É preciso passar pela cruz, o sepulcro e o cenáculo: Gl 6:17

MINISTRANDO A PALAVRA
“ENTREGANDO A PALAVRA”
LIÇÃO DOIS (continuação)
II - O Exemplo De Paulo: 1 Cor 7
A) A Palavra não é suficiente, é preciso que a Palavra torne-se carne na sua vida, boa medida,
recalcada, trasbordante e que o homem exterior seja reduzido a zero: Sl 51:17
B) Paulo era um homem que recebeu a misericórdia do Senhor de ser fiel: 1 Cor 7:25
1 - Paulo era um servo do Senhor; fiel, amadurecido, que conhecia a vontade de Deus
2 - Porque Paulo era um homem fiel, Deus pôde confiar nele: 1 Tm 1:12
C) Paulo alcançou fidelidade ao Senhor, por conformar-se completamente à vontade divina, ele não
tinha vontade, motivos, querer, pensamentos próprios: Mt 26:42
D) Aqui temos o clímax da experiência humana com a Palavra de Deus: Paulo foi usado p/
entregar a Palavra do Senhor ao ponto de que sua opinião era a Palavra do Senhor:
1 - E isto eu vos digo como concessão e não por mandamentoi\; 1 Cor7: 6
2 - Eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou: 1 Cor7: 7
3 - E aos solteiros e viúvos eu digo que lhes seria bom se permanecessem: 1 Cor7: 8
4 - Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor: 1 Cor 7:10
5 - Aos mais digo eu, não o Senhor: 1 Cor7:12
6 - Sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos: 1 Cor7: 28
7 - Isto, porém, eu vos digo, irmãos: 1 Cor 7: 29
8 - Eu digo isto em favor dos vossos próprios interesses: 1 Cor 7:35
9 - Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião: 1 Cor 7:40
E) Paulo recebeu a misericórdia do Senhor para não incluir a opinião humana na entrega da Palavra
do Senhor. Para ser edificado a este ponto leva tempo e experiência:
F) Por causa da fidelidade de Paulo, foi confiado a ele ser porta voz do Senhor
1 - Paulo tinha a idéia de Deus; o pensamento de Deus como seu próprio pensam/
2 - A Palavra do Senhor não sofreu quando passou pela alma de Paulo: 1 Cor 7:40
3 - Deus, assim, pude confiar em Paulo: 1 Cor 7: 25
G) Paulo tinha em vista todas as Igrejas: assim que ordeno em todas as Igrejas: 1 Cor 7:17

III - A Profecia E O Profeta: 1 Cor 14:23-40
A) Profecia é a forma mais alta de ministrar a Palavra do Senhor
1 - O Espírito está dentro do profeta e sobre ele para ministrar: Lc 4:18
2 - Por ser isto tão poderoso, Deus incluiu mais instruções sobre profecia do que outros
3 - É o dom mais susceptível à corrupção devido contato humano
B) E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas: 1 Cor 14:32
C) Deus confia ao homem não apenas a Palavra, mas também como falá-la: At 2:14
Assim vemos a importância do profeta ser livre de si mesmo; Isaías versus Balaão: vs 30
1 - Devem falar dois, ou no máximo três: os outros julgam a Palavra dada: 1 Cor 14: 27
2 - Se outros já receberam a Palavra do Senhor, então devem aguardar:
D) Não é questão de se Deus está falando, a questão é de se Deus tem um homem: Melhor
é o homem que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade: Is 59:16Pv 16:32

MINISTRANDO A PALAVRA
“ MINISTÉRIO DA PALAVRA NA NOVA ALIANÇA”
LIÇÃO TRÊS
I - A Lei De Ministério Da Palavra É: A Palavra se fez carne:
A) No V.A. os homens ouviam a Palavra do Senhor e falavam: 2 Pd 1:21
1 - Saul e Balaão profetizaram, porém eles não viveram a Palavra
2 - A Palavra era basicamente objetiva, sem envolvimento pessoal; usou intelecto só
3 - Os profetas tinham experiências e eles escreveram das suas visões, sonhos, rev/
4 - Os pensamentos vinham a suas mentes e eram transmitidos em sua própria Palavra
5 - Deus pôde usar homens de caráter fiel ao Senhor; fidelidade é o 1 requisito
B) Na vida do Senhor Jesus Cristo a Palavra se fez carne; a Palavra e Jesus eram um
1 - A vontade de Jesus era uma com Deus: A minha comida consiste em fazer a vontade
daquele que me enviou: Jo 4:35
2 - Jesus não queria falar além do que o Pai falou: Jo 14:10
3 - As obras de Jesus não estavam em conflito com Deus Pai: Jo 8:29
4 - Jesus manifestou a Palavra do Pai, por isto: quem me vê a mim, vê o Pai: Jo 14:9b
C) Porque Sua vontade, querer, pensamento eram servir o Pai, Jesus pôde falar: As Palavras que eu
vos digo não as digo por mim mesmo; mas O Pai que permanece em mim, faz as Suas
obras: Jo 14:10
1 - Deus Pai confiou a Palavra dEle à pessoa de Jesus porque Jesus era fiel
2 - A Palavra de Deus não seria distorcida, transformada, ou corrompida pela carne
3 - O pensamentos, vontade, querer e opinião de Jesus tornaram-se os de Deus

II - O Ministério Da Palavra No N.A. Acompanha O Exemplo De Jesus:
A) No N.A. o Espírito de Deus tem que achar homens com caráter formado para proclamar a Palavra,
ou seja, sem o homem a Palavra não será proclamada: Rm 10:13-15
1 - Santificação a vontade, propósito, e chamado de Deus: Jo 17:17
2 - Santifica O Senhor, vosso Deus, em seu coração: 1 Pd 3:15
B) O ministério da Palavra no N.A. é mais glorioso porque a Palavra tem que se fazer carne
C) No N.A. Deus dá Sua Palavra para o homem, para depois exercer seu próprio pensamento,
emoção, entendimento e Palavras para entregá-las
1 - No ministério do N.A. é muito mais difícil achar o ministro preparado: Mt 7:14; 9:37
2 - No V.A. era como água passando por um tubo para entregar a Palavra
3 - No V.A. Deus usou uma jumenta: muito mais fácil de usar do que um homem
D) Primeiro, Deus prepara um homem para ser fiel, depois pode confiar na opinião, pensamento
e sua decisão de tornar-se um com Deus: 1 Cor 7:25; Gl 1:18, 2:1

III - No N.A. A Palavra Vem Como Luz Ao Espírito Do Homem:
A) A luz vem e é preciso levar todo pensamento para a luz para compreender: Ex 3:2-4
B) Para ser ministro fiel é preciso o máximo de atenção à revelação vinda a seu espírito
1 - Quando Jesus foi batizado no Espírito, Ele foi ao deserto: Lc 4:1
2 - Imediatamente depois de sua conversão, Paulo foi para a Arábia: Gl 1:16-18
C) Aprove revelar seu Filho em Mim para que eu o PREGASSE entre os Gentios:
D) O que é revelado dentro de você pode ser transmitido para outros através de você

MINISTRANDO A PALAVRA
“ MINISTÉRIO DA PALAVRA NA NOVA ALIANÇA”
LIÇÃO TRÊS (continuação)
III - No N.A. A Palavra Vem Como Luz Ao Espírito Humano:
E) A revelação do Espírito exige que você fixe todo o seu pensamento firmemente na luz
para que a Palavra não seja mal entendida ou esquecida: Jo 3:20, 21; 12:36
1 - À medida que medita na luz, O Senhor dá Palavras para expressar a revelação da luz no
seu espírito: Ef 1:18
2 - A revelação torna-se uma carga da parte do Espírito que precisa ser descarregada
através de suas Palavras ministrando-a para a Igreja; Deus reconhece isso como
ministrar a Palavra
F) *No N.A. Deus não fala Palavra por Palavra, mas confia a luz ao ministro e permite que ele
escolha as Palavras adequadas para entregar a revelação e que, até certo ponto,
apresente suas próprias opiniões:
G) O desafio de Deus é preparar homens fiéis que não querem apresentar suas próprias idéias:
1 - Paulo foi alguém que tinha recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel: 1 Cor 7:25
2 - As demais epístolas têm maior glória sabendo que vieram através de um homem fiel
3 - A glória de Cristo habitando dentro dele foi manifestada em plena maturidade: Cl 1:28
4 - A obra é produzida pelo Espírito e é completamente pessoal; a Palavra subjetiva
H) A glória do Senhor é manifestada em cada um ter um estilo pessoal e que, ao mesmo tempo, não
corrompa a Palavra do Senhor; mantendo inspiração do Espírito: 2 Tm 3:16
1 - Sessenta e seis livros da Bíblia com quarenta autores, todos tinham estilos diferentes,
porém manifestaram uma só Palavra do Senhor; inspiração é sincronizada
2 - A glória do Senhor é revelada através da diversidade dentro de um padrão divina:
I) Quando a obra do Espírito é realizada, você vai naturalmente ter o pensamento, e vontade de Deus
controlando-o para também ser ministro fiel:
J) Não é qualquer pessoa que é eloqüente e que pode ministrar a Palavra do Senhor
L) Nem toda Palavra que ouvir sendo ministrada é qualificação em se para ser repetida
M) Ministrar a Palavra não significa que há inspiração fora dos 66 livros da Bíblia
N) A inspiração terminou, porém, a revelação é continua por meio da inspiração

IV - Como Ser Um Ministro De Fogo:
A) Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros, labaredas de fogo: Hb 1:7b
B) A Palavra é um fogo no espírito daqueles que permitem a purificação do Espírito Santo: Sl 105:19;
Jr 5:14; 20:9; 23:29: Jo 17:17
1 - O ministro da Palavra conscientemente permite que o Espírito ensinar pessoalmente
2 - Como é uma obra feita no homem, podemos igualmente dizer que é de Deus
3 - Sem um homem disposto, não se encontra ministro da Palavra, por outro lado, sem que o
Espírito de Deus opere profundamente nele, o homem não pode fazer nada sozinho: Is
59:16; Ez 22:30; Jo 15:5b
C) O resultado da Palavra operando no poder do Espírito é visto no próprio ministro da Palavra, a
Palavra se faz carne e, como resultado, torna-se labareda de fogo, que ilumina, limpa, purifica,
e depura pelas Palavras faladas do poço de salvação, a fonte da vida
D) O próprio ministro torna-se a manifestação daquela Palavra que operou nele: Jo 1:14
C) No Pentecostes, os ministros eram como labaredas de fogo irresistível: At 2:14-41, 4:13

MINISTRANDO A PALAVRA
“FUNDAMENTO DE REVELAÇÃO”
LIÇÃO QUATRO
I - A Palavra De Deus É Progressiva Do V.A. Até O N.A.:
A) A Palavra de Deus tem perfeita unidade, de acordo em todos os 66 livros da Bíblia
B) A lei e a graça não estão em contradição uma com a outra; o amor vs a ira
1 - Na criação Deus começou na graça com Adão: Gn 1:26
2 - Abraão creu na promessa / graça - e isto foi imputado justiça: O Evangelho: Gl 3:8
3 - A promessa era para a semente de Abraão, que é Cristo: Gl 3:29
4 - Devido à transgressão da aliança, a lei entrou em vigor: Gl 3:19; Cl 2:14
a - A graça foi dada primeiro, mas depois da queda entrou a lei para demonstrar a
santidade de Deus, o homem não sabia o que era transgressão: Gl 3:19
b - A lei veio para mostrar a santidade de Deus e o pecado do homem: Gl 3:19
5 - Na N.A. começamos na graça quando ainda éramos pecadores: Rm 5:8
C) A N.A. é uma continuação e expansão do V.A. A revelação, lei e graça não exclui um ao outro; A
Palavra era dada ao homem para entender preceito sobre preceito: Is 28:10,13
1 - Moisés recebeu a revelação original, dada por Deus no monte: Ex 19:32
2 - Josué acrescentou escrituras, porém tudo de acordo com a revelação de Moisés
3 - Assim por diante, cada profeta ou apóstolo que Deus usou teve que se conformar aos
outros que escreveram antes dele. Era necessário conhecer a revelação anterior
4 - No N.A. existem mais de 1.500 referências Bíblicas do V.A.
E) Revelação: Deus dando luz sobre Sua Palavra; exclusivamente por meio das Escrituras
1 - A palavra rhema: O Espírito dando iluminação das escrituras
2 - O mistério no N.A. é que os gentios pertencem ao corpo de Cristo: Ef 2:14-18; 3:6
3 - Jesus disse: Eu sou o Deus de Abraão; Ele não é Deus dos mortos: Mt 22:32
4 - Paulo entendeu que ele mesmo era luz no Senhor: Mt 5:16; At 13:47,48; Is 42:6
F) Nenhum homem escreveu independentemente dos outros que vieram antes; ao contrário, era
necessário submeter-se às revelações de todos que chegaram antes para não entrar em heresia
ou erro de doutrinas extra bíblicas
G) O ministério da Palavra no N.A. tem base na Palavra de Deus no V.A.
1 - Ninguém pode ter um ministério da Palavra além da Palavra !
2 - Não é possível cortar o V.A. do N.A. nem eliminar o N.A. do V.A. ou separar as epistolas
dos Evangelhos e continuar tendo um ministério da Palavra
a - Qualquer Palavra que surgir ao contrário é heresia: Gl 1:8,9
b - Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação: 2 Pd 1:20
c - Isto significa que nenhuma profecia é explicada por si mesma, mas de acordo com
todo o resto da Bíblia. Não apenas o texto especifico, mas toda a Palavra
d - Todos que receberam revelação basearam-se na luz já dada nas Escrituras

MINISTRANDO A PALAVRA
“O FUNDAMENTO DA REVELAÇÃO”
LIÇÃO QUATRO (continuação)
I - A Palavra De Deus É Progressiva Do V.A. Até O N.A.:
H) Os bereianos eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a Palavra com toda a
avidez examinando as Escrituras todos os dias para ver se as cousas eram de fato assim:
At 17:11
1 - É necessário que o ministro da Palavra de hoje tenha conhecimento do V.A. e N.A.
2 - Hoje os ministros da Palavra devem edificar sobre a luz dada na revelação do N.A.
3 - A ministração da Palavra deve ser rica hoje porque temos a luz das duas alianças
I) Sem ouvir o que Deus já falou no V.A. e no N.A. não temos nenhuma fonte de revelação

II - Os Ministros Da Palavra Precisam Receber Revelação:
A) Todos que vão ministrar a Palavra precisam receber luz unicamente do V.A. e N.A.
B) Toda luz está depositada na Palavra de Deus; precisando de luz, vá a ela: Sl 119:130
C) Os autores do N.A. receberam a luz contida no V.A. : At 8:4
1 - Exemplo: Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado para justiça: Gn 15:6
a - N.A. amplifica esta revelação três vezes: Rm 4:3; Gl 3:6; Tg 2:23
b - N.A. revela então que crer no Senhor é a justiça do crente: 2 Cor 5:21
2 - Exemplo: O justo viverá pela sua fé: Hab 2:4b
a - De novo o N.A. repete três vezes esta verdade central:
b - Como o justo viverá? Pela fé; crendo no Senhor: Rm 1:17b
c - Como você será justificado? Pela fé: Gl 3:8
d - Como a alma é conservada? Pela fé: Hb 10:39
3 - Ou seja, que a vida espiritual é conservação da alma mediante a justiça da fé
D) Conhecimento da letra não é suficiente, portanto, mero conhecimento da Palavra não
qualifica; os que não têm intimidade com as Escrituras são duplamente desqualificados
E) A Palavra dos apóstolos estava escondida na Palavra de Moisés e dos profetas, igualmente nossa
Palavra virá da luz que já habita na Palavra dos apóstolos
1 - Se você não é capaz de receber uma Palavra da Palavra já existente, então está
desqualificado para ser um ministro da Palavra; ou seja uma Palavra da Palavra
2 - O principio de germinação é; Palavra produz Palavra, luz produz luz, vida produz
vida, glória produz glória, e fé produz fé
F) O principio fundamental para o ministro ser ministro da Palavra é; a Palavra torna carne
no ministro; pregue aquilo que vive não apenas vive aquilo que pregue!

MINISTRANDO A PALAVRA
“ELE ENSINARÁ TODAS AS COISAS”
LIÇÃO CINCO
I - A Interpretação Das Escrituras Vem Do Espírito:
A) Quem ministra para o Senhor não pode ministrar as suas próprias Palavras: 2 Tm 4:2
1 - O Evangelho de Cristo é a unção do Espírito sobre a Palavra:
a - Como carta de Cristo, pelo Espírito do Deus vivente: 2 Cor 3:3
b - A minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria mas em
demonstração do Espírito e de poder: 1 Cor 2:4
c - Porque não ultrapassamos os nossos limites: 2 Cor 10:14
2 - O ministro da Palavra aprende a depender da unção para ensinar: 1 Jo 2:27
a - Mas aquele que nos confirma em Cristo, e nos ungiu, é Deus: 2 Cor 1:21
b - Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma cousa, como se
partisse de nós; pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus: 2 Cor 3:5
B) Nós precisamos da Palavra de Deus E da interpretação do Espírito para ministrar: Ef 1:18
1 - Sem a Palavra não existe fundamento para a verdade: Jo 17:17
2 - Sem revelação do Espírito não existe vida: Jo 6:63; Mt 22:41-46; 23:16; 29-31
C) Ler e estudar as Escrituras não é suficiente para ser ministro da Palavra
D) Fariseus tinham a Palavra sem o Espírito, produz inabilidade reconhecer o Cristo: Mt 26:63

II - A Tradição Dos Homens:
A) A Palavra sem o Espírito leva para a tradição dos homens: Mc 7:1-13
1 - Tradição: indicava interpretação da lei invalidada na prática
a - Na Palavra, a lei era espiritual, porém o homem debaixo do V.A. era natural, não era
nova criação, ou seja, nascido de novo: Rm 7:14
b - A lei não produz vida porque o homem estava morto em espírito: Gl 3:21
2 - Todas as 6 alianças antes da Nova Aliança eram cumpridas pelas obras ou ações
exteriores, ou seja, sem considerar as atitudes, motivos do coração: Mt 5:21,22
3 - Na Nova Aliança as leis de Deus são impressas na mente e inscritas no coração; Agora a
lei de Deus pode ser cumprida no espírito do homem que crê: Hb 8:10
B) Tradição é literalmente a Palavra sem a interpretação do Espírito: sem vida
1 - A tradição cogita das coisas naturais e desconhece o espiritual: Mc 7:3,4
a - A tradição nunca envolve uma coisa só, mas emenda uma com a outra
b - A tradição acaba escravizando por causa dessas muitas outras coisas
2 - A tradição é cruel, e termina rejeitando todos que não se submetem: Mc 7:5
3 - A tradição é sempre cheia de hipocrisia: Jo 18:28, 31; 19:7,21, Mt 27:3,4; 42; 64
4 - A tradição sempre fala com a boca todas as cousas certas, porém, não vem do
coração, por isso, tem muito maior interesse na aparência perante os homens do
que servir a Deus: Mc 7:6; 12:40; Lc 18:10-14
5 - A tradição adora Deus em vão, sem poder, porque tudo que faz é falso: Mc 7:7
6 - A tradição prefere o preceitos dos homens em lugar da doutrina de Deus: Mc 7:8
7 - A tradição negligencia a Palavra de Deus em favor da do homem: Mc 7:8,10-13
8 - A tradição explica os preceitos jeitosamente a fim de anular a Palavra: Mc 7:9
9 - A tradição faz o que é mais fácil e melhor para a carne: Mc 7:11,12

MINISTRANDO A PALAVRA
“ELE ENSINARÁ TODAS AS COISAS”
LIÇÃO CINCO (continuação)
III - Interpretação Profética:
A) Os escritores do N. A. foram iluminados no verdadeiro sentido das escrituras do V.A.:
B) Mateus escreve: para cumprir o que foi dito pelo profeta aproximadamente 19 vezes
1 - O Espírito deu iluminação na plena aplicação das escrituras ao escritor
2 - Como foi escrito pelo profeta. Exemplos: Mt 1:22; 2:17; 3:3,17; 4:4,15; 8:17; 11:4,10;
12:17-20; 13:35; 21:1-5; 21:16, 42; 22:42-45; 26:64; 27:9, 34, 46, 60
3 - A lei declara, mas Eu vos digo. Jesus deu a interpretação do Espírito: Mt 5:17-26
C) Nas cartas para a Igreja, Paulo, Pedro, João deram a interpretação do Espírito a respeito da
redenção que Jesus tinha comprado:
1 - Até a ascensão Jesus falou só sobre o reino: At 1:3b
2 - Depois do Pentecostes e o derramar do Espírito, os discípulos tinham revelação das
Profecias da V.A.: At 2:22-40; Jl 2:28-32; At 15:13-18; Am 9:11,12
D) As epístolas são cheias de revelação sobre os benefícios na obra de Cristo; a V.A. declarou,
mas o propósito de Deus foi revelado em Cristo e ensinado nas epistolas: 2 Pd 3:16

IV - Interpretação Histórica:
A) O ministro da Palavra precisa mais do que um fundamento nas escrituras, precisa da
interpretação do Espírito, ou seja, o Espírito precisa explicar a Sua Palavra: 2 Pd 1:20
B) O Espírito explicou para Paulo o significado de Agar, o Sinai, a lei e a fé: Gl 4:21-30
1 - V.A. meramente registrou os eventos, o ministério do Espírito revelando a verdade para o
seu ministro faz parte do ministério da Palavra revelada
2 - Paulo passou tempo na presença do Senhor e recebeu a interpretação; por exemplo que o
descendente de Abraão é Jesus, e seus descendentes, os que crêem Nele: Gl 3:29;
4:28
C) Interpretação do Espírito revelou para Paulo a diferença entre o plural e o singular da
Palavra descendente: Gl 3:16
1 - Descendentes indicaria que salvação é somente para os judeus; Rm 3:29
2 - Descendente indica que salvação é mediante a fé em Cristo, assim para todos que nEle
crêem: Gl 3:29
D) A revelação do Espírito iluminou o fato de que Deus não conta as obras do homem para
justiça, porém a fé do homem em Jesus é aceita como justiça: Rm 2:20-31; Gl 2:16; Fl 3:9
E) A interpretação do Espírito é necessária tanto para o entendimento correto das profecias do V.A.
quanto da sua história. Os dois são igualmente a Palavra de Deus

V - Interpretação Compreensiva:
A) Uma forma preferida do Espírito Santo ministrar é que usa tanto a interpretação profética quanto a
interpretação histórica para encaixar a verdade; o dia de Pentecostes foi um exemplo, usando
versículos de três livros: Jl 2:28-32; Sl 16:8-11; 110:1
1 - Prova que a Bíblia é interpretada pela toda a Bíblia, não apenas textos: 2 Pd 1:20
2 - A pregação mais completa é tópica, porque vê o assunto em toda a Palavra:
B) Estêvão pregou em Atos, capítulo sete, relatando a história de Israel: Gn - Dt; Am; Is

MINISTRANDO A PALAVRA
“ELE ENSINARÁ TODAS AS COISAS”
LIÇÃO CINCO (continuação)
V - Interpretação Compreensiva:
C) A pregação de Paulo em Antioquia era formada de vários lugares do V.A. : At 13:16-41; 1
Sm 13; Sl 2; Sl 89; Is 55; Sl 16; Hab
1 - Era pregação da Palavra, de Jesus, e portanto o ministério da Palavra
2 - Conclusão: crê no Senhor Jesus Cristo
D) As epístolas de Romanos, Gálatas e Hebreus são as que empregam este estilo
E) Hoje o ministério da Palavra é tal que o Espírito emprega Palavras do V.A. e o N.A. com
interpretação do Espírito; na Sua luz vemos a luz: Sl 36:9
F) Agora temos também o N.A. ou seja, temos mais para o Espírito empregar: Mt 13:52
1 - O sangue sempre refere-se à redenção: Rm 3:25
2 - Jesus sempre mostra o Redentor que foi a encarnação da Palavra;: Mt 1:21
3 - Cristo significa o Ungido e a Sua unção: At 10:38
4 - A cruz lida com a morte da vida própria: Lc 9:23,24
5 - Abraão, Isaque, e Jacó sempre falam da aliança: Mt 22:32
6 - Montes significam domínios: Mc 11:23
7 - Salvação refere-se a toda obra de Cristo por nós; espírito, alma e corpo: Rm 1:16
8 - Profecia é falar inspirado pelo Espírito Santo: 1 Cor 14:2
9 - Fé da Palavra, os que tem o poder ou a revelação da Palavra: Gl 3:9
G) Há uma só Palavra, porém muitos ministros da Palavra; isto glorifica a Deus:

MINISTRANDO A PALAVRA
“REVELAÇÃO DO ESPÍRITO”
LIÇÃO SEIS
I - A Necessidade Da Revelação Do Espírito:
A) Não é suficiente para o ministro da Palavra apenas ter conhecimento das escrituras, mas
também ter a revelação, a interpretação do Espírito sobre a Palavra: Lc 24:49
B) Inspiração é Deus soprando Seu Espírito criando as escrituras: 2 Tm 3:16
C) Revelação, ou Rhema, significa que Deus está soprando de novo sobre as Palavras
humanas para operar o poder da ressurreição, ou seja, criar vida espiritual com vocabulário
humano: Pv 4:22; Jo 6:63; Mt 7:28,29; 22:29
1 - A revelação cria luz para ver a intenção original e final da Palavra; para ver o que Moisés ou
Paulo viram no dia em que escreveram:
2 - A revelação acontece quando a unção opera a mesma vida sobre a Palavra
3 - Sem revelação a Palavra de Deus continua a ser um livro fechado: Ap 5:2-5
D) A Palavra de Deus tem duas partes;
1 - A letra, a forma, a casca, a estrutura, ou a parte física: 2 Cor 3:6
a - A letra sem a vida é a essência da tradição: Mc 7:6-13
b - A letra não tem a habilidade de transformar o coração do homem: Jo 8:44;12:40
c - Conhecer as línguas grega e hebraica não significa revelação do Espírito:
d - Doutrina, verdades, ensino
e - É possível ler sem receber a vida
2 - A vida; as minhas Palavras são espírito e vida: Jo 6:63
a - O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são
loucura; porque elas se discernem espiritualmente: 1 Cor 2:14
b - A Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada: Hb 4:12
E) A Palavra de Deus hoje é o Espírito soprando sobre a Palavra / a Bíblia: Hb 3:15
1 - Não é simples propagação de doutrinas, conhecimento, ou fatos: Lc 18:18-23
2 - Revelação opera convicção, arrependimento, e vida: Mt 22:41-46; Jo 18:6
3 - Vida vem quando o ministro da Palavra permite que Deus sopre sobre a Palavra:

II - A Palavra De Deus Além Da Palavra Do Homem:
A) Deus precisa falar novamente através da Palavra e de Seu ministro para manifestar vida
B) Novo óleo sobre a velha Palavra; não repetir simplesmente o que O Senhor ungiu no passado
para outros, mas vida nova para VOCÊ: Mt 13:52
1 - Pode-se repetir Palavras mas não se pode reproduzir a luz, a revelação do Espírito
2 - Para se ministrar é preciso dependência constante do Espírito: Lc 4:18
3 - A Palavra é eficaz somente quando ungida novamente pelo Espírito: 1 Jo 2:7,8
C) A revelação coloca a vida do Espírito dentro da Palavra: 1 Cor 2:4; 1 Ts 1:5
D) É essencial ser guiado pelo Espírito no que e como ministrar: Rm 8:14
E) Pode decorar e citar muitos versículos e ainda assim não ministrar: 2 Cor 3:6
F) O Princípio da ressurreição em ministrar a Palavra, ou seja, o Espírito sopra vida sobre a letra
para criar vida espiritual: Pv 4:22
1 - Uma Palavra eterna, porém com unções freqüentes: Sl 92:10
2 - Aprender a discernir a presença do Espírito na Palavra ministrada / mais do que a
volume ou tom da voz mas vida espiritual dentro o que está sendo ministrada: Jo 14:10
3 - O coração é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos lábios: Pv 16:23

MINISTRANDO A PALAVRA
“A REVELAÇÃO DO ESPÍRITO”
LIÇÃO SEIS (continuação)
II - A Palavra De Deus Além Da Palavra Do Homem:
G) A mesma mensagem não significa a mesma unção ou poder: At 19:13-16
1 - Repetir a mensagem de Paulo não garante os mesmos resultados
2 - Ler Romanos não significa que entende a justificação pela fé

3 - Verá coisas no espírito regularmente, só depois também verá na Palavra
a - Depois de muita leitura será provado pelos exemplos na Bíblia
b - O Espírito está ensinado você a ser uma pessoa fiel à verdade
c - Pregar ou ministrar somente depois que pode provar na Palavra: Gl 1:9

III - A Responsabilidade Repousa Sobre O Ministro Da Palavra:
A) Aprender a deixar Deus falar através do ministro: o importante é Deus falar: Gl 2:22
B) O ministro primeiro precisa receber a Palavra para transmiti-la: Os 4:4
C) Diáconos servem as mesas assim como os ministros da Palavra servem a Palavra: At 6:2,4
D) Os ministros precisam dar maná novo para o povo não entrar na tradição: Mt 4:4
1 - Não havendo profecia o povo se corrompe, mas quem guarda a lei ; A Palavra, é feliz: Pv
29:18
2 - Ministério apostólico significa ter a mesma unção dos apóstolos para ministrar a
Palavra com demonstração do Espírito: At 5:12; Rm 1:5; 2 Cor 12:12; Ef 4:7-11
E) Revelação depende de ter os olhos abertos e a vontade ligada em Cristo: 2 Cor 3:18
F) Completamente dependente do Espírito, falar através da Palavra: Jo 15:15; Mc 9:23
G) O ministério da Palavra é a transmissão das riquezas espirituais para o homem:
1 - Com as suas riquezas se resgata o homem: Pv 13:8
2 - Eu, a Sabedoria / Riquezas e honra estão comigo: Pv 8:12,18

IV - A Revelação Em Relação Ao Pensamento:
A) N 1 é reconhecer a necessidade da revelação, não são só os pensamentos: Jo 9:39-41
o
B) N 2 do ministério da Palavra é revelação, iluminação, luz na Palavra: Sl 119:130
C) A luz vem inicialmente vazia de expressão, sem Palavras de explicar: 1 Cor 13:12
1 - A luz, por natureza, não permanece, ela vem e se apaga: Jo 12:35,36
2 - Não se pode olhar permanentemente para a luz
3 - A luz é para se ver e não para compreender, é revelação, não entendimento:
4 - Para guardar luz será necessário escrever ou falar para outros o que veja
D) A luz ilumina para depois produzir conhecimento da glória de Deus: 2 Cor 4:6
E) A luz opera a mente de Cristo: 1 Cor 2:16
F) O passo fundamental p/ se captar a luz é a renovação da mente: Rm 8:7; 12:2; 2 Cor 3:18
1 - A mente precisa ser treinada para conformar-se à luz do Senhor: 2 Cor 3:5
2 - Moisés teve que aproximar-se da luz para ouvir a voz de Jeová: Ex 3:4
3 - Aprender a focalizar o Senhor e lançar os cuidados nEle: Mt 6:31; 1 Pd 5:7; Pv 12:5
G) Para ministrar a Palavra é preciso tempo p/ pensar + compreensão: Lc 4:1; Gl 1:16-18
H) Pensamentos sujeitos a vontade de Deus para servir adequadamente: 2 Cor 10:5b
1 - A alma deve estar sujeita ao espírito recriado em Cristo: Cl 3:1-4
2 - O contrário - a alma comandando o espírito - leva à morte espiritual: Rm 8:2,7
3 - Porque como homem imagina em sua alma, assim ele é: Pv 23:7
I) O ministério da Palavra exige diligência espiritual com a revelação: 2 Cor 8:22; 2 Pd 3:14

MINISTRANDO A PALAVRA
“CRISTO NA PALAVRA”
LIÇÃO SETE
I - Ministrando O Filho:
A) O Filho veio como o Verbo: Jo 1:1
1 - O ministério da Palavra é o ministério do Filho / Jesus é a Palavra
2 - Servir a Igreja com a Palavra como os diáconos serviram as mesas: At 6:2,4
B) A Palavra escrita de Deus está cheia de Cristo: Rm 10:17
C) Separar Cristo da Palavra torna-a um livro sem vida: 2 Cor 3:2,3
D) No tempo de Jesus era necessário conhecer mais do que o Filho, o Jesus histórico, ou físico: Mt
16:14; 2 Cor 5:16
1 - João Batista O conhecia há trinta anos como Jesus de Nazaré: Jo 1:31
2 - A mãe de Jesus: Mc 3:31-35
3 - Os irmãos de Jesus: Jo 7:1-5
4 - Cidadãos de Nazaré: Mc 6:1-6
E) A Igreja está fundada na revelação de que Jesus é o Cristo de Deus: Mt 16:14
1 - Primeiro os olhos precisam da iluminação de que a Bíblia é a Palavra de Deus
2 - Segundo, os olhos precisam da iluminação de que Jesus é o Cristo de Deus
F) Tocar Jesus fisicamente, exteriormente, não o faz receber algo; simplesmente tocar a Bíblia
fisicamente não adianta; sem interpretação do Espírito: Mc 5:28-31
1 - Tocar espiritualmente o Espírito da Palavra é verdadeiramente ministrar a Palavra
2 - O verdadeiro ministro da Palavra representa o Filho e o Espírito
3 - Não ministrando um livro, porém vida e espírito: Jo 6:63
4 - Então não é a Bíblia, mas o Filho, no poder do Espírito / Cristo: 1 Cor 2:4
G) O ministro de Cristo retira o véu para poder enxergar Jesus Cristo: Lc 24:16,31; 2 Cor 3:14

II - Tocar Versas Apertar: Mc 5:25-34
A) Apertar é material, exterior; assim não se recebe a vida
B) Tocar é interior, espiritualmente; tocando a vida, também a receberá: Jo 1:12
C) Muitos O apertaram, porém um só O tocou
D) Os fariseus, Saduceus e escribas pertenciam aos que O apertaram
E) Os da fé são os que O tocaram no espírito
F) Ministrar o que você vive; ministrar o que vive versas viver o que ministrar: Jo 6:63

III - Ouvindo A Palavra:
A) A fé vem pelo ouvir a Palavra de Cristo: Rm 10:17
B) Ouvindo fisicamente não mantém a verdade: Jo 8:47; 1 Jo4:6
C) Prontidão, disponibilidade em obedecer é sinal de coração reto, sincero: Lc 8:15; Tg 1:22
D) Surdez física ou espiritual impede o ouvir: Ap 2:7, 11, 2:17, 29; 3:6, 13, 22
1 - A Palavra é espírito e somente a pode receber quem é espírito: Jo 3:3,6; 6:63
2 - A razão de Jesus ensinar por parábolas era para distinguir entre espírito e carne;
obediência e desobediência: Mt 13:10-17
E) No capítulo anterior, os religiosos tinham blasfemado contra o Espírito: Mt 12:22-32
1 - A partir deste ponto, Jesus deu a Palavra de tal forma que só os discípulos puderam
receber; os outros ouviram, mas não entenderam / cuidado como que ouve: Is 6:9,10

MINISTRANDO A PALAVRA
“RECEBENDO O PESO DO SENHOR”
LIÇÃO OITO
I - A Luz Torna-se Pensamento E Depois Palavras:
A) Sentença, carga, ou peso do Senhor; A carga que o ministro recebe é o peso do Senhor
1 - Do hebraico massam: levantar, carregar ou transportar; quando o peso do Senhor vem, o
ministro sente-se pesado por dentro: Ex 23:5; Nm 4:15, 19, 24, 27, 31, 32, 49;
2 - Massem: transmitir um oráculo, revelação ou profecia; Is 13:1; 14:28; 17:1; 19:1; 21:1, 11,
13; 22:1; 23:1; 30:6; Jr 23:33,34,36,38; Naum 1:1; Hab 1:1; Zc 1:1; Ml 1:1
B) Fixar-se na luz é o início, até ao ponto de receber as Palavras adequadas para dar
expressão à luz; enquanto não tiver luz, o peso do Senhor não existe;
1 - Peso começa onde existe luz + pensamento em Palavras adequadas
2 - Quando o pensamento permanece e depois a luz se dissipa, então o peso existe
3 - O ordem é sempre esta: luz + pensamento = Palavras
C) O peso é descarregado com Palavras, enquanto a luz é só pensamento, não pode ser liberada; o
pensamento não é suficiente para descarregar o peso;
1 - Quando tentar falar mas o pensamento não estiver adequado, o que sai é abstrato
2 - A luz de Deus tem que se transformar em Palavras adequadas para ministrar aos homens:
Jo 1:4
3 - Até que encontre as Palavras corretas, parece que está perdido em pensamentos e a
insuficiência leva à confusão; ninguém entende
D) Quando tiver recebido as Palavras, ao falar o ministro da Palavra fica aliviado;
1 - Quando estiver bastante carregado com Palavras adequadas, necessita de mais tempo
para falar assim liberando o peso
2 - Se houver uma deficiência nas Palavras, o peso continua forte
E) É necessário expressar pensamentos espirituais com Palavras espirituais: 1 Cor 2:13
1 - Transformar o pensamento em Palavras é adequado quando é o Senhor que as dá
2 - O ministério da Palavra não é realizado quando falamos quaisquer Palavras; o pensamento
normal acontece assim, mas não o ministério da Palavra de Deus
3 - A iluminação é a obra do Espírito, mas transformar luz em Palavras expressas é a obra do
homem; pensamentos não podem ministrar aos outros
F) Quando a luz é liberada com Palavras adequadas, o ministério da Palavra é ungido

II - A Revelação Em Espírito E Em Palavra:
A) A luz vem p/ depois ser transferida às Palavras; ore no espírito até vem as Palavras
B) Quando a luz vem, use a mente para fixar a luz até que o pensamento venha
C) Quando as Palavras são dadas, elas sempre são em frases pequenas;

1 - Descarregar o peso pode levar muito tempo
2 - Exemplo: o justo viverá pela fé
3 - Quando o Senhor dá Palavras, elas são vida em abundância
4 - Quando a revelação é dada em Palavras, a completa revelação existe nelas
D) Até mesmo Paulo pediu oração para ter Palavras para expressar o mistério: Ef 6:19
1 - As Palavras necessárias para expressar-se são normalmente dadas durante a
leitura da Palavra de Deus e meditação: Sl 119:105, 130
2 - Ter comunhão com o Senhor na Palavra até que mais Palavras venham: Jo 15:5b

MINISTRANDO A PALAVRA
“RECEBENDO O PESO DO SENHOR”
LIÇÃO OITO (continuação)
II - A Revelação Em Espírito E Em Palavras:
E) As Palavras não são para você guardar, portanto libere-as com a certeza de que são essas para
dar ao povo a quem está ministrando: Jo 11:42
F) As Palavras do Senhor dadas interiormente precisam ser liberadas exteriormente pelas Palavras
do ministro da Palavra:
1 - A Palavra dada ao homem é relativamente pequena
2 - A Palavra dada precisa, às vezes, de milhares de Palavras suas para descarregar

III- O Mistério Profético Na Palavra:
A) Línguas são dadas diretamente por Deus, servem para edificação individual: 1 Cor 14:4
B) O ministério profético é para alcançar outros com a Palavra de Deus, é superior: 1 Cor 14:5
C) Em outras línguas, a Palavra do homem é inexistente, portanto incapacitada p/ alcançar o homem:
1 Cor 14:14
1 - Águas vivas têm que fluir de dentro do homem para fora: Jo 7:37,38
2 - Deus sempre usa um homem: Rm 10:13-15
D) Use as escrituras; Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que
se envergonhar, que maneja bem a Palavra da verdade: 2 Tm 2:15
E) Prega a Palavra, insta, quer seja oportuno, quer não: 2 Tm 4:2
F) Palavras com peso são entregues quando se usa bem a Palavra de Deus
G) Saber quando é tempo de ministrar; é melhor para terminar um pouco cedo do que continuar sem
o poder do Espírito por 60 min / muitos continuam falar depois que Deus parou: Ec 3:7b

IV- Liberando O Peso:
A) Primeiramente estando disposto a fazer a vontade de Deus: Mt 26:39b
B) Estar concentrado na luz, na Palavra que o Senhor lhe deu: Jo 10:27
C) A Palavra do Senhor parece pesada em seu Espírito, carregada, como uma pressão:
D) Lembre-se de que o vaso do Espírito é a Igreja, e as pessoas individualmente: Hb 9:-11
E) O Espírito Santo é um com você em seu espírito juntamente com Cristo em Deus: Cl 3:3
F) A liberação do seu espírito, vai simultaneamente liberar O Espírito: Mt 16:19
1 - Sem permitir que seu espírito ministra, o Espírito Santo não vai operar:
2 - O Senhor tem dado tudo para a Igreja, se a Igreja não empregar não será empregada pelo
próprio Deus: Mt 28:18-20; Mc 16:15-20; At 3:6; Jo 20:23
G) Quando a pressão é maior e permitimos que saia com a autoridade do Espírito, a unção vai
convencer o homem da verdade e mudá-lo: Mc 11:14
1 - Repreensão e correção funcionam neste princípio: 2 Tm 3:16
2 - Milagres operam da mesma forma; não só porque é a vontade de Deus: Gl 3:5; Jo 14:12;
Mc 16:17
H) Seja consciente do fato de que sem a liberação do seu espírito, o Espírito de Deus não
opera; Torna-se necessária a cooperação do homem para o Senhor trabalhar: Is 59:16
I) Liberar o espírito; poder, luz, vida; Com as suas riquezas se resgata o homem: Pv 13:8
J) A satisfação do ministro da Palavra é descarregar o peso / não aplausos ou améns

MINISTRANDO A PALAVRA
“ A ALMA E A PALAVRA”
LIÇÃO NOVE
I - O Caráter Do Ministro Determina A Qualidade Das Palavras:
A) Primeiro o Senhor entrega a Palavra para o ministro: Jo 1:1
B) Da Palavra concentrada vêm as Palavras na expressão humana do ministro: Ef 6:19
1 - Todas as Palavras escolhidas pelo ministro da Palavra vêm da Palavra do Senhor
2 - O ministro da Palavra libera a Palavra colocada dentro dele: At 3:6; Jr 20:9
C) As Palavras faladas precisam ter o Espírito de Deus dentro de si para serem ungidas
1 - As Palavras escolhidas pelo ministro da Palavra precisam da aprovação do Senhor
2 - O caráter do ministro, em grande parte, é o que determina a aprovação: 2 Cor 4:7
3 - Ser guiado pelo Espírito em quais Palavras e em que ordem falar: Rm 8:14
D) Palavras faladas precisam da espiritualidade, sinceridade e clareza do Espírito: 1 Cor 2:13
E) As Palavras do Espírito tem base na obra do Espírito dentro o homem: Fl 2:13
F) Dentro de Paulo está a Palavra de Deus, e nos seus lábios, as Palavras dele: 1 Cor 7:25
G) A obra de Deus é subjetiva, para que manifesta a Sua Palavra através em você: 1 Pd 1:9
H) Exige uma vida de submissão e obediência ao Senhor Jesus Cristo: Gl 2:20
I) A Palavra do Senhor é criada dentro do ministro através do Espírito dentro: Jo 7:37,38

II - Provas E A Palavra:
A) Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por
aflições; mas tende bom ânimo; Eu venci o mundo: Jo 16:33
1 - O mundo não mudou desde o tempo de Adão; é subjugado por satanás: Jo 10:10
2 - Deus não está provando você, o inimigo é quem prova e peneira você: Lc 22:31
a - O Senhor simplesmente lhe dá a nota final; passou ou foi reprovado
b - Todas as provas têm 2 chamada, mesmo as que já passaram:1 Cor 4:3,4
3 - Sua fé provada torna-se como ouro para Deus, é o meio de promoção: 1 Pd 1:7
4 - Fé é a moeda do céu; as provações qualificam a moeda como verdadeira: Tg 1:2
B) Seu espírito recebe revelação durante as duas formas de concentrar-se no Senhor;
1 - Durante o tempo de provas, dificuldades, e dureza: Sl 42:1-6
2 - Tempos de comunhão com o Senhor; leitura da Palavra, meditação, oração, louvor,
quando a unção está em manifestação: Sl 36:9; 2 Cor 11:17-30
3 - As provas fazem o homem mais glorioso ou destroem o totalmente: 2 Cor 3:18
C) As provas são o que qualificam alguém a ser um ministro da Palavra: José, Abraão, Moisés,
Davi
1 - Maior o ministério, mais sérias são as provas; para passar é preciso uma boa média
2 - Não é só em tamanho, mas em profundidade com Jesus Cristo: Mt 25:21
D) Falamos da posição de fraqueza para que o poder de Cristo se manifeste: 2 Cor 12:9
E) Ministros são formados no fogo, na fornalha da aflição: Is 48:10; Jr 20:9; 23:29; 2 Cor 2:4

III - Os Trabalhadores São Poucos:
A) Grande parte das pessoas que recebem um chamado não têm a maturidade p/ ficar no torno do
oleiro do Senhor para o caráter ser moldado, transformado, e tratado: Jr 18:2-6; 1 Pd 5:6
B) A autoridade espiritual vem para os que estão debaixo de autoridade: Lc 7: 8,9
C) Orgulho, ciúmes, falta de paciência precisam ser tratados para Senhor usar: 1 Cor 1:26-29
D) Existe um processo de aprender a confiar no Senhor em lugar da carne: 2 Cor 3:5; 12:9,10

MINISTRANDO A PALAVRA
“LIBERANDO A PALAVRA”
LIÇÃO DEZ
I - Emancipação Da Palavra No Homem Interior:
A) No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou; Se alguém tem sede, venha
a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água
viva: Jo 7:37,38
B) Se o espírito do ministro é forte vai liberar a Palavra com mais poder; convicção
1 - Pedro era homem de muita convicção e caráter; Então, se levantou Pedro, com os
onze; e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos; Varões judeus e todos os
habitantes de Jerusalém . . . atentai nas minhas Palavras: At 2:14
2 - Paulo homem de convicção; Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os
judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo: At 9:22
3 - Quanto mais forte o espírito da pessoa, com mais força a Palavra vai sair: Rm 11:29
C) O ministro da Palavra precisa tocar no espírito daquele que deu a Palavra originalmente. Entender
como Jesus, Paulo, Pedro, ou João estavam falando ou expressando: At 3:6
D) Para verdadeiramente liberar o espírito da Palavra é essencial que se use os versículos, na ordem
que o Espírito entrega e ensina: 1 Jo 2:27
1 - O Espírito Santo é liberado através e com o seu espírito quando ministra a Palavra:
2 - Sem liberar o Espírito, é só a letra; a Palavra é Espírito e vida: Jo 6:63
E) Reconheça a sua completa falta de habilidade: 2 Cor 7:5; Gl 2:20; Cl 1:17
F) Na fraqueza o homem toca a graça de Deus: 2 Cor 12:9
G) A linha é finíssima entre eu não posso e tudo posso em Cristo que me fortalece: Fl 4:13

II - Pagando O Preço:
A) Para ministrar a Palavra não é necessário apenas conhecimento, carisma, habilidade humana,
eloqüência, doutrina e organização: 2 Cor 3:6
B) Para liberar a Palavra é preciso passar pela cruz, ou seja, morrer um pouco cada vez que vai
entregar a Palavra de Deus, não as suas palavras: 2 Cor 1:;8,9; 1 Ts 2:13
C) Aprender a ministrar com seu espírito exige dois requisitos:
1 - Boa vontade do ministro: querer servir e obedecer humildademente: Ef 6:6; Hb 5:8
a - Não pode ter vergonha de ser ouvido: Rm 1:16
b - Levantar a voz, conforme o peso do Senhor: Jo 7:37
c - Quando estiver queimando p/ o Senhor, os outros vão assistir: Mt 5:16; Hb 1:7
2 - Aprender de Cristo, ou seja, aprender a fluir com o Espírito Santo: Ef 4:20
a - Só o Espírito pode ensiná-lo: 1 Cor 2:14
b - Maturidade em Cristo: Cl 1:26-28
c - Requer uma altíssima concentração na voz interior: Rm 8:14
D) Para operar no Espírito, isto é, em Cristo, é preciso adquirir mais de Cristo: Ef 4:7
1 - Por Sua Palavra; permitindo que ela habite ricamente em você: Rm 10:17; Cl 3:16
2 - Pela obediência a Deus em todas as coisas: Fl 2:8,9
3 - Seguir a voz do Espírito, quando ouvir a Sua voz, isto é rhema: Mt 4:4; Gl 2:20
E) O caminho do Senhor é estreito e a porta que conduz para a vida é apertada e são poucos os
que acertam com ela: Mt 7:14
F) Você só pode dar o que você tem , mais do que isto é alma pura: At 3:6

MINISTRANDO A PALAVRA
“LIBERANDO A PALAVRA”
LIÇÃO DEZ (continuação)
III - Depender Do Espírito Para Liberá-lo:
A) O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente: Sl 91:1
B) Disse mais O Senhor; Eis aqui um lugar junto a mim; e tu estarás sobre a penha. Quando passar
a minha glória, Eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha
passado: Ex 33:21,22
1 - Em Cristo é o lugar de aprender a fluir com o Senhor, o Espírito o ensinará: Jo 16:13
2 - É preciso negar outras coisas para conseguir tempo de ouvir de Deus: Mt 17:1,2
C) Há um lugar em Cristo, onde o Espírito vai ensinar quem se matricular na escola do Espírito
Santo; Eis me aqui em verdade não só em Palavra: Is 6:8
1 - Humildade: Fl 2:8
2 - Submissão: 1 Pd 5:6
3 - Livre de amargura, ciúmes, contendas: Gl 5:20
4 - Ter passado pelo sofrimento em vitória / dando glória: 2 Cor 11; Rm 8:35-39
5 - Passar pela cruz: Lc 9:23,24
6 - Até o cenáculo: At 2:1-4; Cl 3:1-3
7 - Assentado com Cristo: Ef 2:6; Rm 5:17
D) Liberar o Espírito em seu espírito é poder: At 1:8; Mt 7:28,29
E) Liberar a vida de Cristo, não o ministério de condenação: Rm 8:2; Cl 3:4
F) Pronto para liberar quando não segura mais: Mt 21:23-27; Mc 11:14; At 16:18
G) Depender da unção / não notações, referências, quotações: Lc 4:18,19
1 - O óleo da unção não será colocado sobre a carne: Ex 30:30,31
2 - No espírito do homem recriado em Cristo Jesus: Ez 36:26,27
3 - No grego, o Espírito Santo de Deus e o espírito do homem são a mesma Palavra: o leitor
da Bíblia precisa distinguir por revelação: Rm 8:16; Gl 5:22
H) Não depende de mera doutrina, informação, articulação; Se as pessoas têm corações
abertos
para ouvir e não recebem, então torna-se responsabilidade do ministro porque vida
não está
saindo nas Palavras; é possível falar as mesmas Palavras sem o Espírito: Jo 11:10b
I) Ser usado por Deus não indica que você esteja completamente certo, mas que Deus continua a
usar homens que estão dispostos a trabalhar; a obra do Espírito continua em todos nós até
sermos recebidos nos céus: Is 1:19; 2 Cor 6:1; Fl 2:13
J) Ministério da palavra = distribuindo riquezas espirituais para o homem!

MINISTRANDO A PALAVRA
“COMO FALAR”
LIÇÃO ONZE
I - Permitir Que O Senhor Instrua Você Além Da Sua Experiência:
A) Como você fala, ministra, prega ou ensina é diretamente proporcional à sua habilidade em escutar
bem também; O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa Palavra ao
cansado. Ele me desperta . . . para que eu ouça como os eruditos: Is 50:4
B) E também por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a Palavra, para, com intrepidez,
fazer conhecido o mistério do evangelho: Ef 6:19
1 - Paulo foi ensinado, porém na dependência do Espírito, para lhe dar as Palavras certas
2 - Ao receber a Palavra do Senhor, recebe igualmente ousadia no espírito
C) Falar pelo Senhor é semelhante à oração: fluir na habilidade com as Palavras dadas: Jo 12:47

II - Coisas A Cuidar Para Ministrar A Palavra:
A) A maneira ou as Palavras que fala, antes de ministrar, para não apagar o Espírito; isto se aplica tanto
para o Espírito Santo como p/ o seu próprio espírito recriado em Cristo: 1 Ts 5:19
B) Conscientemente clame o sangue antes de ministrar para limpeza espiritual: Hb 9:14
C) Estar certíssimo de que perdoou a todos; Pois o amor de Cristo nos constrange: 2 Cor 5:14
D) Pensamentos que não são claros porque não esperou no Senhor o suficiente: Pv 3:5
E) Use Palavras e ilustrações que o Espírito lhe dá; o Espírito confirma o que é dEle: Mc 16:20
F) Medo; esteja grandemente consciente de quem está ouvindo; quando a alma está reinando o novo
homem não tem mais domínio: Rm 5:17
1 - Temor do Senhor consiste em aborrecer o mal; a soberba, a arrogância, o mau caminho:
Pv 8:13
2 - Medo de homem - decisões feitas na aceitação ou rejeição do homem: Pv 29:25; Jo 5:44
G) O profeta ou evangelista não podem ter nenhuma consciência de si para poderem agir na
intrepidez que o ofício exige; menos de si é mais do Espírito: Ef 4:8-11; Rm 12:6-8: Jo 3:30
H) Exaltar o homem demais faz o Evangelho diminuir; quando a Palavra é exaltada, então a
consciência de homem vai desaparecer: 1 Cor 14:40
I) O requisito número um para o ministro da Palavra é entregar ao espírito da Palavra: Jo 4:34
J) Somente os imaturos ficam orgulhosos quando entregam uma Palavra ungida: 1 Cor 15:10

III - O Espírito Acompanha A Palavra E A Palavra Acompanha A Unção:
A) Empurrar a Palavra pelo Espírito a dentro: isto é a unção: Lc 4:18; Is 10:27
B) Colocar o Espírito dentro com Palavras faladas: falar as Palavras O Senhor dá: Jo 5:30
C) Não falar coisas sem lógica; tolo é o que não tem resposta: 1 Tm 4:9; 6:3,4, 20
D) As Palavras devem originar-se do espírito recriado em Cristo, não da mente ou lógica: Rm 8:7
1 - A alma em obediência ao espírito; não em outras línguas que o espírito fala: 1 Cor 14:2
2 - O pensamento então está sendo governado pelo espírito recriado: Rm 8:14
3 - A Palavra ungida é rica em pensamentos e mais: Romanos, Gálatas
E) Às vezes as Palavras pregadas não são as que o Espírito está ungindo, ou seja, o ministro da
Palavra pode estar pregando quando a unção de pregar não está nele: Rm 8:14
F) Seja sensível àquele ponto que o Espirito está ungindo, porque provavelmente é para empregar mais
Palavras para liberar determinadas verdades: Jo 8:32

