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PREFÁCIO 
 

Este estudo sobre apóstolos não e de modo algum doutrina ex-
cátedra ou palavra definitiva sobre o assunto. 
 

Se alguém quiser usar as ideias aqui expostas como motivo de 
controvérsia, é preciso lembrar-se apenas que não encontrará em mim um 
adversário, mas apenas um colega de pesquisa. 
 

Estes pensamentos foram destilados de muitos anos de estudo da 
Palavra de Deus, e experiências praticas na tentativa de aplicar essas 
verdades. 
 

Este livro foi compilado a partir de uma série de estudos dados no 
seminário de janeiro de 1979, em Rubiataba. Devo muito ao meu filho 
Christopher que tirou essas aulas do estilo oral e as redigiu numa forma 
escrita mais apresentável. 
 

Se de alguma forma estes estudos puderem ser usados para ajudar 
alguns a entender mais claramente desempenhar mais fielmente o seu 
chamamento de preparar a igreja para a vinda do Senhor, serei pro-
fundamente grato a Deus, a quem pertence toda a glória. 
 
                                                                                                                               J.W. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Capítulo 1 
 

O primeiro apóstolo - Profeta ou apóstolo? 
 

Quando estudamos a Bíblia, notamos uma diferença importante 
entre o Velho e o Novo Testamento. No Velho Testamento, não existe o 
apóstolo. Ministério mais destacado e o profeta. Embora haja também os 
ministérios de rei e sacerdote, e o profeta que mais aparece na vida real. 
 

O profeta é o homem que é enviado por Deus sempre que o povo se 
encontra em alguma dificuldade, seja em pecado, em desobediência, em 
perigo, ou no cativeiro. Todas as vezes que o povo de Deus está em 
dificuldades ou em problemas, Deus lhes envia o ministério profético, e 
como o povo sempre esta em problemas, sempre há profetas! 
 

Na verdade, o plano de Deus é formar um reino de reis e sacerdotes 
(Êx 19.5, 6). Este é o alvo de Deus, e no livro de Apocalipse vemos o seu 
cumprimento (cap. 1.6; 5.10; 20.6). Mas enquanto seu povo ainda estiver 
em dificuldades e desobediência, Deus precisa lhes enviar seus 
mensageiros, os profetas.  Por isso, os profetas estão em tanta evidência 
no Velho Testamento. 
 

Por outro lado, no Novo Testamento, o profeta não aparece tanto. 
Embora seja um dos cinco ministérios de Efésios 4.11, no registro histórico 
da igreja primitiva, ele é um ministério menos destacado. Há outro 
ministério que nem existia antes, e que agora de repente aparece em todo 
o Novo Testamento como o ministério mais importante. É o ministério do 
apóstolo, que ê também o tema deste livro. 
 
"Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho..." (Hb 1. 1-2).  
 

Paulo escreveu à igreja primitiva, dizendo que já estavam nos 
"últimos dias". Quanto mais nós, então, estamos no tempo do fim, nos 
últimos dos últimos dias! 
 
 
 



 

 

A era da igreja, do inicio ao fim é chamada "os últimos dias". Na 
semana de Deus, isto é, considerando mil anos como um dia para Deus (2 
Pe 3. 8), teríamos quatro dias ou quatro mil anos, antes de Cristo. Do 
nascimento de Cristo para cá são quase dois mil anos, ou seja, os dois 
últimos dias antes do sábado ou milênio de descanso. Portanto, nos 
primeiros dias, Deus falava através dos seus profetas, mas nestes últimos 
dias está falando por meio do seu Filho. 
 

"Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, 
considerai atentamente o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão, 
Jesus" (Hb 3.1). Antigamente, Deus falava por meio dos profetas, mas 
agora está falando através de Jesus, que foi o primeiro apóstolo. Ele 
também foi o sumo sacerdote. Embora este aspecto do seu ministério não 
seja o objetivo deste estudo, é importante notar de passagem, que 
enquanto o ministério do apóstolo e transitório, o ministério sacerdotal é 
permanente.  
 

Depois que Jesus encerrou sua obra como o primeiro apóstolo 
continua para sempre como sacerdote (Hb 7.24-25). E nós também fomos 
chamados para reinar no século vindouro como reis e sacerdotes (Ap 
20.6). 
 
 
Moisés e Jesus 
 

Vamos examinar, então, por um pouco, o ministério de Jesus como 
o primeiro apóstolo. Em Hebreus 3, Paulo traça um paralelo entre Jesus e 
Moisés, e entre seus ministérios na casa de Deus. De fato, há tanta 
semelhança entre os dois, que somos despertados a fazer uma pergunta. 
Se Jesus foi o primeiro apóstolo, e seu ministério foi comparado por Paulo 
ao ministério de Moisés no Velho Testamento, por que Moisés também 
não pode ser considerado um apóstolo? 
 

Na verdade, se existe um homem da velha aliança que se aproxima 
das qualificações e características de um apóstolo, este homem seria 
Moisés. No entanto, a Palavra não lhe deu esse título. Há pelo menos dois 
motivos que vejo para isso. 
 

 
 



 

 

O primeiro é que Deus quis reservar o lugar principal de destaque e 
honra, como o primeiro apóstolo, para o seu Filho. Foi Jesus quem reali-
zou a obra principal. Como ele mesmo disse: "Antes que Abraão (ou 
Moisés) existisse, eu sou" (Jo 8. 58). Ele estava com seu Pai desde o 
princípio, desde a eternidade. Portanto, o primeiro apóstolo, tanto em 
tempo, quanto em poder, é Jesus, porque ele iniciou a sua obra muito 
antes de Moisés. Porém, somente nos últimos dias foi que ele veio à terra 
para completar a sua obra apostólica. 
 

O segundo motivo pode ser visto em Hebreus 3. 5,6. Moisés era um 
servo na casa. Em outro sentido, ele fazia parte dessa mesma casa (v.3). 
Isto representa uma grande diferença. Jesus, como Filho, é o dono da 
casa. Moisés era um servo, um servo fiel, mas não o primeiro apóstolo, e 
nem o dono da casa de Deus. Como nós, ele faz parte desta casa que está 
sendo edificada para uma morada de Deus no Espírito. Jesus é o dono, o 
fundador, e o edificador. 
 

Lembremo-nos, portanto, que Deus tem reservado a honra do titulo 
de primeiro apóstolo para o seu Filho. Desde a eternidade, Jesus era seu 
Filho e apóstolo, para ser enviado no tempo determinado. Por isto, Moisés 
não poderia ser chamado apóstolo no Velho Testamento, pois assim ele 
estaria tomando para si esta posição de primazia. E em segundo lugar, 
Jesus como Filho de Deus, era o dono e o autor da obra, enquanto Moisés 
era apenas uma figura do ministério apostólico. 
 

Moisés não era um apóstolo; mas ele era uma figura de Jesus, como 
o primeiro apóstolo. Por isto, é importante examinar a comparação entre 
Moisés e Jesus. Moisés recebeu a revelação da lei e do modelo da casa de 
Deus, lá no deserto. Ele edificou o tabernáculo como figura da igreja, lá 
mesmo no deserto. Porem, tanto a lei quanto o tabernáculo eram apenas 
símbolos, que apontavam para as realidades permanentes que viriam por 
meio de Jesus Cristo. A lei nas tábuas de pedra não era permanente, pois 
ainda não estava no coração, O tabernáculo era uma construção 
provisória, pois sua utilidade era apenas para viajar e deslocar de lugar em 
lugar, até chegar na terra prometida. 
 

Outro aspecto do ministério de Moisés como uma figura do 
apostolado de Jesus, foi que ele tirou o povo do cativeiro do Egito e o  
 
 



 

 

conduziu até a terra prometida. Esta é a missão do apóstolo, Como o 
primeiro apóstolo, Jesus libertou o homem do cativeiro do pecado, e o 
levou à terra prometida, para estabelecer o reino de Deus e edificar o 
templo do Espírito. 
 

Portanto, Moisés fez tudo isso em figuras, e justamente por ter feito 
tudo em símbolos e figuras, ele não podia ser chamado apóstolo. A primei-
ra obra de Deus foi realizada por Jesus. Tudo que Moisés fez foi uma 
figura daquilo que Jesus fizera desde a fundação do mundo. O ministério 
de Moisés foi temporário, mas o ministério de Jesus é permanente. 
 
Moisés: mais que um profeta 
 

Entretanto, Moisés representava um ministério totalmente 
diferente dos demais no Velho Testamento. Deus mesmo dá testemunho 
disso em Números 12.1-8. Miriã e Arão estavam murmurando contra Moi-
sés, e no versículo 2 diz que: "o Senhor o ouviu". É perigoso quando Deus 
ouve as coisas, você não acha? Mas a chave do Senhor ter ouvido está no 
versículo 3. Como Moisés era manso, mais do que todos os homens que 
havia sobre a terra, houve necessidade de Deus agir. Se ele fosse bravo e 
procurasse defender a si mesmo, Deus não precisaria ter feito nada. Mas 
porque ele não agiu para se defender, Deus entrou em ação. Você pode 
decorar esta regrinha: Quando você age, Deus descansa; quando você 
descansa,  Deus age. 
 

Agora, nos versículos 6 a 8, Deus faz uma distinção entre Moisés e o 
ministério de um profeta. Ele mostra que há profetas, mas há também 
pessoas com as quais ele se comunica pessoalmente, boca a boca. 
Portanto, Moisés está numa outra categoria; podemos dizer que ele quase 
foi chamado de apóstolo. 
 

O ministério do profeta é baseado principalmente em visões e 
revelações dadas pelo Espírito. A palavra que ele recebe vem por 
intermédio de uma revelação. Isto é muito importante. Mas o apóstolo é 
diferente, pois a sua comunhão é mais intima e direta. Moisés foi, por isto, 
um profeta diferente de todos os outros profetas. 
 

Em Deuteronômio 18.15, lemos as seguintes palavras de Moisés: "O 
Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, seme-
lhante a mim: a ele ouvirás." Deus já tinha testificado que Moisés era um 



 

 

profeta diferente dos outros, porque ele tinha uma comunhão mais direta 
com o Senhor. E aqui, Moisés está profetizando de Jesus, dizendo que 
será levantado outro profeta semelhante a ele. 
 

Moisés não poderia ter dito: "Deus vai levantar um apóstolo", pois 
ele não conhecia este termo. A única coisa que ele podia dizer para dife-
renciar o ministério de Jesus de meros ministérios proféticos era: "um 
profeta semelhante a mim". 
 

Mas, ao mesmo tempo, vemos a relação e semelhança entre o 
profeta e o apóstolo. Moisés realmente era um profeta. Jesus também o 
era. Todo apóstolo tem que ser um profeta, mas nem todo profeta é um 
apóstolo. É uma progressão. É impossível ser um apóstolo sem ser profeta 
primeiro, pois um apóstolo é um profeta enviado por Deus. Mas o profeta 
nem sempre é apóstolo, porque ele pode não ter este chamamento. É o 
chamamento que diferencia o apóstolo do profeta. Um não é melhor que 
o outro, como o homem também não é melhor que a mulher. Eles 
simplesmente são diferentes, e possuem funções diferentes. 
 

"A ele ouvirás... em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará 
tudo o que eu lhes ordenar" (Dt 18.15-19).  Mil e quinhentos anos antes de 
Cristo, Moisés está profetizando do seu ministério. Este profeta 
semelhante a Moisés falara palavras nos últimos dias que todo o povo 
precisará ouvir. Serão tão importantes que Deus exigirá contas de todo 
aquele que não atender a elas. Em Atos 3. 19-23, Pedro se refere na sua 
pregação a essa mesma passagem de Moisés, confirmando que Jesus era 
de fato o profeta de quem Moisés falava. 
 
 
A lei e a graça 
 

"No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era 
Deus" (Jo 1.1). O Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, era Deus. Isto tem 
relação com o mistério da trindade.  O Verbo estava com Deus, como o 
Filho de Deus, mas ao mesmo tempo era Deus. "E o Verbo se fez carne, e 
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, gloria 
como do unigênito do Pai... Porque a lei foi dada por intermédio de 
Moisés; a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo" (Jo 1.14-17). 
 
 



 

 

Novamente estamos comparando Jesus com Moisés. O "apóstolo" 
do Velho Testamento trouxe a lei; o apóstolo do Novo Testamento 
introduziu a graça e a verdade. Observe que se Jesus era primeiro, 
consequentemente a graça antecede a lei.  De fato, a graça foi revelada a 
Abraão, muito antes de Moisés. O evangelho foi anunciado primeiro a 
Abraão (Gl 3.8).  As promessas foram dadas a Abraão, sem que ele fosse 
obrigado a fazer nada para merecê-las. Jesus realmente foi o primeiro 
apóstolo, pois o seu ministério de graça veio antes que a lei. Depois da 
revelação da graça a Abraão, veio o ministério de Moisés para fazer uma 
obra temporária, mas muito necessária, para levar-nos a toda a plenitude 
do entendimento da graça de Deus (Gl 3.24). 
 

"Ninguém jamais viu a Deus: o Filho unigênito, que esta no seio do Pai, 
é quem o revelou" (Jo 1. 18). Moisés recebeu tanta revelação que seu rosto 
resplandeceu e foi preciso cobri-lo com um véu (Êx 34.35). Porém, este 
véu continua sobre o povo até que venha a revelação de Jesus Cristo (2 Co 
3.14). Pelo fato da revelação de Moisés não ser completa, ela também não 
foi permanente (2 Co 3.13). É verdade que ele viu a forma de Deus de uma 
maneira muito mais profunda que nós, mesmo na nova aliança. Mas nosso 
problema é que ainda estamos lutando com a lei, ao invés de ver a gloria 
de Deus na face de Jesus Cristo, e de ter o nosso rosto descoberto (2 Co 
4.6; 3.18). 
 

Agora, o ministério de Jesus é diferente do de Moisés. Ele, como o 
primeiro apóstolo, o Filho, o único que pode realmente ver a face de Deus 
é quem nos revela o Pai. O ministério de Jesus é revelar-nos o Pai. Moisés 
recebeu uma profunda revelação de Deus, mas foi preciso encobri-la com 
um véu. Jesus, pelo contrario, pode revela-lo completamente. Ele habitou 
entre nós, como o Verbo em carne. E agora o Espírito de Jesus, como o 
Deus-homem, habita em nós e faz morada permanente. Este foi o 
ministério do apóstolo Jesus. 
 

Moisés apenas escreveu a lei nas tábuas de pedra, numa forma 
temporária. Jesus, porém, escreveu a palavra nos corações de carne, 
numa forma permanente, para criar um novo espírito e um novo coração.  
 

Ter o Espírito do Cristo glorificado é ter o Espírito do homem 
perfeito e o Espírito de Deus morando em nós. O ministério do primeiro 
apóstolo é permanente! Moisés viu a Deus e manteve uma comunhão 
mais íntima com ele do que os outros profetas. Por essa razão, ele é uma 



 

 

figura do apóstolo. No entanto, a comunhão entre Jesus e o Pai é desde a 
eternidade. O propósito de Deus é revelar-se a nos através de Jesus e 
morar eternamente conosco. Por isso o Filho que está no seio do Pai tinha 
que ser o primeiro apóstolo. 
 
A missão e mentalidade do primeiro apóstolo 
 

Concluímos, então, que um apóstolo é também um profeta. Mas é 
mais que um profeta, pois tem uma visão mais perfeita que os demais e 
uma missão especial. 
 

Ao estudar Jesus como o primeiro apóstolo, queremos entender sua 
missão e mentalidade. Para isso, examinaremos algumas passagens no 
evangelho de João, para observar nelas a atitude de Jesus no seu 
ministério, e a sua própria definição da sua obra ou missão apostólica. 
 

João 5.19: "Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode 
fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai; porque tudo o 
que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz”. A missão de um 
apóstolo é fazer a vontade de quem o enviou. Jesus não fazia nada além 
daquilo que o Pai determinava. Ele era um mensageiro, um emissário fiel 
que trazia a mensagem e fazia a obra que o Pai lhe determinara. 
 

João 5.20, 30: "Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, 
e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Eu nada 
posso fazer de mim mesmo; na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é 
justo porque não procuro a minha vontade, e, sim, a daquele que me 
enviou." Estes versículos expressam a atitude e a missão de Jesus como 
um apóstolo enviado, e o seu relacionamento com o Pai. 
 

João 5.36-38: "Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as 
realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me 
enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim... Também não 
tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem 
ele enviou”. O significado de "apóstolo" no grego é "enviado". A palavra 
equivalente no latim é "missionário". Portanto, quando encontramos 
"enviado" na nossa versão portuguesa, na verdade é a mesma palavra 
 
 
 



 

 

"apóstolo". "Apóstolo", "enviado" e "missionário" realmente significam a 
mesma coisa. Só que há muitos missionários hoje que não são apóstolos. 
No sentido original, um apóstolo ou um missionário é simplesmente uma 
pessoa que foi enviada, e tem uma missão a cumprir. 
 

João 7.16-18, 28, 29,33: "O meu ensino não é meu, e, sim, daquele que 
me enviou, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da 
doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si 
mesmo está procurando a sua própria gloria; mas o que procura a gloria de 
quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Vós não somente 
me conheceis, mas também sabeis donde eu sou; e não vim porque eu de 
mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a 
quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por 
ele enviado. Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei 
para junto daquele que me enviou." 
 

Jesus está dizendo que quando a sua missão apostólica fosse 
completa, ele voltaria para junto daquele que o enviara.  Ele tinha vindo 
para cumprir uma obra ou uma missão apostólica, e depois de completá-
la, voltaria ao Pai. Porem, precisamos entender que foi apenas sua missão 
que foi completada. Jesus enviou o seu Espírito para que essa obra fosse 
consumada em plenitude através dos outros apóstolos. 
 

João 8.15-18,26-29: "Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. 
Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porem eu e 
aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho 
de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai, que me 
enviou, também testifica de mim. Muitas coisas tenho para dizer a vosso 
respeito e vos julgar; porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo 
que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não 
atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o 
Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim 
mesmo; mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está 
comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada" Aqui 
está o quadro do verdadeiro apóstolo, fazendo sempre o que agrada ao 
Pai. Essa foi a missão e a mentalidade do primeiro apóstolo.  
 
 
 
 



 

 

Capítulo 2 
 

Os doze apóstolos 
 

Vamos examinar agora os ministérios dos doze apóstolos de Jesus. 
"Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo" (Jo 
17.18). O Pai enviou o Filho e este enviou os doze. Jesus está enviando seus 
apóstolos ao mundo da mesma forma que foi enviado por seu Pai (ver 
também Jo 20.21). Portanto, da mesma maneira que Jesus foi enviado 
para cumprir uma missão definida, os doze foram comissionados para 
realizar uma obra apostólica. 
 

Em Lucas 6.12-13, podemos ver como Jesus iniciou o chamamento 
desses doze homens. O versículo 12 diz que ele passou uma noite inteira 
em oração, porque sabia que tinha algo muito importante a fazer no dia 
seguinte. Depois, chamou para si seu grupo de discípulos e do meio deles 
escolheu doze para serem apóstolos. Na escolha dos doze aparece pela 
primeira vez a palavra "apóstolo" na Bíblia (ver também Mt 10.2). Embora 
Jesus tenha sido o primeiro apóstolo, foi Paulo quem revelou essa 
verdade mais tarde, no livro de Hebreus. A primeira vez que o titulo foi 
usado na pratica é aqui nos evangelhos. Depois de passar uma noite em 
oração para que Deus mostrasse claramente quais deveriam ser enviados, 
Jesus escolheu doze obreiros do meio de um grupo maior de discípulos. 
Jesus foi enviado e comissionado pelo Pai, no céu. Agora estamos vendo 
pela primeira vez a escolha e a formação de apóstolos na terra. 
 
Requisitos para o apostolado 
 

Marcos 3.13-15: "Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo 
quis, e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele e 
para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios”. Há 
quatro coisas que nos chamam a atenção nestes versículos. A primeira 
condição para um apóstolo é ser chamado. Ele chamou os que ele mesmo 
quis, após uma noite de oração. 
 

A segunda condição é estar com Jesus. Não é suficiente apenas ser 
chamado e sair imediatamente sem saber o que fazer. É necessário estar 
com Jesus e passar tempo com ele. Que adianta a pessoa saber que foi 
chamada para ser apóstolo, para levar uma mensagem, mas não ter nada 



 

 

para falar? Qual a mensagem de um apóstolo? É Cristo. Por isso, é preciso 
ficar com Jesus e receber uma revelação dele. 
 

Não precisamos fazer uma ordem rígida aqui. Podemos estar com 
Jesus e depois ser chamados. Os discípulos já estavam com Jesus quando 
os doze foram chamados. Todos os discípulos seguiam a Jesus, mas os 
doze foram chamados para ficar com ele e ter uma comunhão mais íntima. 
Portanto, são dois fatores inter-relacionados: estar com Jesus e ser 
chamado para estar com ele numa intimidade maior ainda são enviados 
para pregar uma mensagem que aprenderam através da comunhão com 
Jesus. Cumpridas essas três condições, há uma quarta que é a autoridade. 
Eles recebem a autoridade para curar os enfermos e expelir os demônios. 
 

Lucas 9.1,2: "Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e 
autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os 
enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos." A permanência na 
presença de Jesus é que traz autoridade e poder. Uma ilustração disso é a 
distinção entre o dom de profecia e o ministério de profeta. O profeta 
começa exercendo o dom de profecia, mas ele continua se desenvolvendo 
até ser confirmado por Deus como um profeta. Todos os dons do Espírito 
(1 Co 12.4-11) dão autoridade para quem os exercita, mas a autoridade do 
apóstolo não vem somente disto. Sua autoridade ultrapassa a autoridade 
de dons, porque ele tem um caráter formado na sua vida, uma comunhão 
íntima com Deus, e uma missão que vai além da mera operação de dons. 
Os dons dão poder e certa medida de autoridade sobre o reino das trevas, 
mas nem todos que operam nesse nível são apóstolos. A autoridade do 
apóstolo é a autoridade do próprio Cristo que o enviou. 
 

Depois de chamadas, as pessoas tem que estar com Jesus. Elas são 
chamadas! Perdem toda alegria em atividades deste mundo, pela atração 
que sentem de estar com Jesus. Elas não tem outra opção além disso. 
Tornam-se pessoas separadas e imprestáveis para outra coisa. E dessa 
forma, Jesus pode mostrar-lhes o que devem fazer, e envia-las com a sua 
autoridade. A autoridade provem da revelação, e a revelação é resultado 
de estar com Jesus. 
 
 
 
 
 



 

 

Dons, frutos, e ministérios 
 

Entretanto, não é só o fato de receber uma revelação que dá 
autoridade. É recebê-la e viver de acordo com ela. A autoridade não vem 
apenas através de teoria, pois é possível conhecer a teoria e não ter 
autoridade. É aqui que está a diferença entre os dons e os ministérios. O 
ministério vem através de uma vida que está em conformidade com a 
revelação. É uma pessoa que aceitou o quebrantamento e a morte na 
prática; que sabe dar sem esperança de receber. Quando isso for uma 
realidade prática na vida de alguém, então ele poderá exercer a 
autoridade de Cristo. 
 

Os dons são dádivas que nos foram concedidas para serem 
desenvolvidas na nossa vida. À medida que formos obedecendo a 
revelação do Espírito, formar-se-á um caráter permanente em nós que 
mostrará a realidade desta revelação ao mundo. E dessa forma surgirá um 
ministério. 
  

Há muitas pessoas que tem dons, mas não vivem de acordo com a 
vontade de Deus. Por exemplo, em muitos casos você pode prestar 
atenção às profecias dadas por certos irmãos, porque realmente vem do 
Senhor; mas suas vidas não demonstram as verdades que estão 
profetizando! Ha outros que pregam a verdade, mas não a vivem. Porém, 
o apóstolo, o profeta e os demais ministérios precisam ter a vida 
transformada. Precisam viver de acordo com a verdade que lhes foi 
revelada. 
 

O nosso alvo deve ser entrar pessoalmente nessa vida de 
autoridade. Não podemos entrar até agora, embora estejamos 
exercitando muitos dons do Espírito, porque não estamos manifestando 
os frutos do Espírito (Gl 5.22-23). Os dons podem ser concedidos 
instantaneamente. São dádivas, e você as pode receber num momento de 
fé. Às vezes, recebemos uma cura, quando nem estamos esperando um 
milagre do Senhor.  
 

Por outro lado, o fruto do Espírito é produzido lentamente. Passo 
por passo, dia após dia, precisamos cultivar o amor, a comunhão e a 
disciplina. Todos os dias, nossas atitudes, palavras e ações com nossos  
 
 



 

 

familiares e amigos nos fazem crescer em comunhão e intimidade na 
família e na igreja. Os frutos são lentamente produzidos, mas são 
permanentes. Os dons podem vir num momento mas podem desaparecer 
com a mesma rapidez! 
 

Os dons são importantes para atrair as pessoas a Cristo. Na minha 
própria experiência, fui despertado a buscar o batismo do Espírito Santo 
por meio de grandes campanhas em tendas, onde os dons do Espírito 
estavam operando. Fui movido por Deus a buscar o batismo no Espírito 
por causa destas campanhas com dons, e logo eu o recebi. Mas depois 
disto, sabe o que aconteceu? Recebi a disciplina de Deus, seus 
tratamentos, e a "patrola"! Por quê? Porque eu queria fruto na minha vida. 
Não me satisfazia apenas com um entusiasmo passageiro. E por isto eu 
tinha de me sujeitar ao processo do Espírito que operava algo permanente 
no meu interior. 
 

Os frutos do Espírito são permanentes, enquanto que os dons e até 
os ministérios podem ser temporários. Alguns homens, que receberam 
ministérios de Deus, e realmente tinham se desenvolvido em Deus bem 
além do nível dos dons, vieram posteriormente a perder seus ministérios 
por causa de orgulho, dinheiro, ou sexo. 
 

Precisamos descobrir a verdadeira humildade, pois o alvo de Deus é 
formar em nos o caráter do seu Filho. Por essa razão, é essencial que o 
apóstolo seja um homem de caráter. Seu ministério consiste em formar 
nas outras pessoas o caráter que já foi produzido nele, que é a imagem de 
Cristo. Se isso não acontecer, Deus não poderá habitar com seu povo. 
Portanto, o caráter de Cristo precisa ser trabalhado primeiro no apóstolo, 
e em seguida nos outros membros do corpo. 
 
A autoridade dos apóstolos 
 

Portanto, vimos em Lucas 9 que os apóstolos foram enviados com 
autoridade para pregar o reino de Deus em primeiro lugar, e depois para 
fazer curas. A cura serve para mostrar que o reino de Deus tem autoridade 
sobre o reino das trevas. Não é só para que a pessoa seja sarada, mas 
também para demonstrar a autoridade de Cristo sobre o príncipe deste 
mundo (Jo 12.31). 
 

 



 

 

Mateus 28.18: "Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a 
autoridade me foi dada no céu e na terra." 0 Pai deu toda a autoridade ao 
Filho, e o Filho agora está dando autoridade aos apóstolos. A razão 
porque Jesus tinha esta autoridade, e que ele viveu na terra e conquistou 
os poderes que dominam nela (1 Jo 3.8). Por isso, possui autoridade com 
seu Pai no céu, e com os homens na terra. E no versículo 19, depois dos 
discípulos estarem com ele por três anos e meio, Jesus está lhes dizendo: 
"Ide... como eu fiz discípulos de vos, fazei discípulos agora dos outros". 
 

E como fariam discípulos? "Ensinando-os a guardar todas as coisas 
que vos tenho ordenado" (Mt 28.20). Sabe por que eles tinham a 
capacidade de ensinar todas as coisas? Porque estiveram com Jesus. Não 
tem outra forma de entender todas as coisas. Tinham autoridade porque 
estiveram com Jesus, e porque agora Jesus estaria com eles todos os dias 
ate à consumação do século (v.20). Antes de serem enviados, tinham 
estado com Jesus. Agora Jesus estaria com eles através do Espírito Santo 
operando nos seus ministérios. Todos os dias até a consumação do século. 
Aleluia!  Eles já foram mortos e martirizados, mas "ate a consumação do 
século" inclui o nosso ministério também! 
 
Ser testemunha 
 

Atos 1.21,22: "É necessário, pois, que, dos homens que conviveram 
conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando 
desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, 
um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição." 
 

Judas havia perdido o seu apostolado, e Pedro, pelo Espírito, 
entendeu que havia necessidade de completar a sua vaga. Deveria haver 
doze apóstolos não dez nem onze, mas doze. Então ele levantou-se e 
definiu as condições para que outro pudesse ocupar o cargo de Judas. 0 
requisito era que alguém tivesse convivido com Jesus e os outros 
discípulos durante todo o tempo que ele esteve na terra, desde seu 
batismo por João ate à sua ressurreição. A outra condição, encontrada no 
versículo 26, era que fosse uma testemunha ocular da ressurreição de 
Jesus. E dessa forma, completou-se o numero doze. 
 

Lucas 24.44-49: "A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu 
vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de 
mim está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos. Então lhes 



 

 

abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras; e lhes disse: assim 
está escrito que o Cristo havia de padecer, e ressuscitar dentre os mortos no 
terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão 
de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois 
testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; 
permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder."  
 

Jesus disse: "Vós sois testemunhas". Para ser um dos doze apóstolos, 
era necessário que fosse uma testemunha ocular de tudo que aconteceu 
no ministério de Jesus na terra. Era preciso ter estado com Jesus durante 
todo o seu ministério. Mas para ser testemunha, havia outro requisito: 
receber poder do alto. 
 
Por que doze apóstolos? 
 

O que significa o numero simbólico de doze apóstolos? O que queria 
Jesus dizer com esse número? Sabemos que no Velho Testamento havia 
doze tribos em Israel. Na sua escolha dos doze apóstolos, Jesus estava 
mostrando a identificação da igreja do Velho Testamento com a igreja do 
Novo Testamento. As duas formam, na verdade, um só povo. Jesus 
identificou Israel natural com Israel espiritual. Ele escolheu os doze 
apóstolos com uma intenção muito específica. 
 

Quero mostrar um paralelo muito interessante entre os doze 
apóstolos e as doze tribos. Começando com a origem das doze tribos, 
temos a história de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é uma figura de Deus 
como Pai, porque ele foi o princípio de tudo. O nome Abraão significa "Pai 
das nações". 
 

Isaque é uma figura do Filho. Ele era submisso e pacífico. Continuou 
a obra do pai, quase sem tomar nenhuma iniciativa própria. Tudo que ele 
tinha proveio do pai, 0 que o pai começou, ele continuou. Os poços que 
Abraão tinha furado, ele abriu, sem briga nem contenda (Gn 26.18). 
 

Jacó era tumultuoso e impetuoso. Sua vida é um quadro da 
operação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Esta operação não é 
um fenômeno calmo! Depois que recebi o batismo no Espírito Santo, eu 
quase me arrependi! Tanta coisa ele transtornou dentro de mim! Era uma 
tempestade interior! Eu tinha um novo inquilino! Não era só uma questão 
de dizer: "Eu sou crente", mas do desejo de Deus de ocupar toda a minha 



 

 

casa. Por isso, Jacó representa o Espírito e a batalha que enfrentamos 
para tomar posse de toda essa teoria, e para colocar em pratica o que 
temos apenas como posição legal. Finalmente, de Jacó saíram as doze 
tribos. 
 

Agora, no Novo Testamento temos um paralelo para isto. O Pai 
enviou o Filho, e o Filho enviou os doze. Ele os enviou no início do seu 
ministério na terra, mas não tomaram posse do seu apostolado até chegar 
o dia de Pentecoste e o revestimento de poder. Assim, os doze apóstolos 
foram produzidos, de certa forma, através do revestimento do Espírito 
Santo, assim como as doze tribos saíram de Jacó. Pois os apóstolos não 
podiam realmente sair como enviados até que recebessem o Espírito 
Santo. Podemos, então, acrescentar uma quinta condição para ser um 
apóstolo: o revestimento do Espírito Santo (as outras são: ser chamado, 
estar com Jesus, ser enviado, ter autoridade). Portanto, no Velho 
Testamento temos Jacó e as doze tribos de Israel natural; e no Novo 
Testamento os doze apóstolos de Israel espiritual sendo produzidos por 
Jesus e pelo Espírito Santo. 
 

Concluímos que o significado de ter doze apóstolos é para 
identificar o povo de Deus da velha aliança com o povo da nova aliança. 
Isto é importante, pois ha muitos irmãos que ainda não tem esta 
revelação. Dizem que o Israel natural é diferente do Israel espiritual, e que 
continuará assim até o fim. Creem que a igreja vai se unir espiritualmente 
com Jesus lá no céu, enquanto na terra reina o Israel natural. Mas, na 
realidade, vai ser um reino só. Todo o Israel, natural e espiritual, vai se unir 
com Jesus Cristo! Será uma só oliveira, unindo em um tronco os dois 
ramos (Rm 11.17-26). Todas as promessas de Deus no Velho Testamento 
serão cumpridas na igreja de Jesus Cristo. 
 

Esta é uma das chaves mais importantes para a interpretação da 
Bíblia.  Sem ela, você perderá o Verbo, a Palavra, o pensamento total de 
Deus, revelado na Bíblia e no seu plano geral. Se separar o natural do 
espiritual, você perderá a mensagem de Deus. Foram separados 
temporariamente a fim de cumprir o plano de Deus, mas no fim não 
haverá mais essa distinção. 
 

Paulo revela claramente toda essa questão em Romanos 11. Ele foi 
levantado como apóstolo justamente no momento histórico em que 
houve a divisão entre os judeus e os gentios. Quando Israel natural 



 

 

rejeitou e crucificou a Jesus, foi temporariamente rejeitado como povo de 
Deus. Paulo foi chamado como um apóstolo aos gentios, para ajuntar as 
nações que cressem em Jesus ao povo de Israel, e para finalmente unir os 
dois em um só povo, o povo de Deus. 
 

Ha outra passagem que ajuda esclarecer o significado do numero 
doze. Está em Mateus 19.27, 28: "Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo 
deixamos e te seguimos: que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em 
verdade vos digo que vos os que me seguistes, quando, na regeneração, o 
Filho do homem se assentar no trono da sua gloria, também vos assentareis 
em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel.” 
 

É interessante observar que Jesus não respondeu: "Pedro, que 
pergunta é essa que você me faz?” Esqueça-se disto! Pelo contrario, ele 
respondeu positivamente! Eu não sei se haverá literalmente doze tronos, 
mas é certo que Jesus queria mostrar que as doze tribos serão governadas 
pelos doze apóstolos. A igreja de Cristo vai reunir todo o povo de Deus 
desde o principio e formar um só reino — Abraão, Isaque e Jacó 
participando junto conosco diante do mesmo Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus! 
 

Veja também em Lucas 22.28-30 a função importante que os doze 
apóstolos tem no plano de Deus para formar uma igreja unida que inclua 
todo o seu povo desde os tempos antigos ate o fim: "Vós sois os que 
tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me 
confiou um reino, eu vo-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no 
meu reino; e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel.” 
 

Apocalipse 4.4,10: "Ao redor do trono ha também vinte e quatro 
tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em 
cujas cabeças estão coroas de ouro...os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão 
diante daquele que se encontra sentado no trono...." Por que vinte e quatro 
tronos e vinte e quatro anciãos? Para mostrar outra vez a unidade do povo 
de Deus da velha aliança com o povo da nova aliança. Ê a unidade do povo 
de Deus de todas as épocas no reino de Deus diante de Jesus Cristo, o Rei 
dos reis. Representam as doze tribos do Israel natural e os doze apóstolos 
do Israel espiritual; sentados juntos com Cristo no trono, eles depois 
lançam as suas coroas aos seus pés. É o mesmo povo, e o mesmo Senhor.  
 

 



 

 

É este mesmo Jesus que escandalizou os judeus, dizendo: "Antes 
que Abraão existisse, EU SOU". Isaias o chamou de Pai da eternidade, 
Príncipe da paz (Is 9.6). É o mesmo Deus do Novo e do Velho Testamento. 
 

Na descrição da Nova Jerusalém em Apocalipse 21.9-14, notamos 
que a cidade tinha doze portas para representar as doze tribos de Israel, e 
doze fundamentos com os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Outra 
vez encontramos a combinação de doze mais doze, para formar o numero 
completo de todo o Israel. 
 

A cidade tem doze fundamentos, que ao mesmo tempo se tornam 
um só, pois o único fundamento ê Jesus Cristo nos seus apóstolos. É uma 
só Palavra, a Palavra que se fez carne, o Verbo que estava com Deus e que 
era Deus. Por isto os apóstolos, tanto os doze originais, como todos os 
demais, são os verdadeiros fundamentos da igreja, ou da cidade santa, 
pois são eles que revelam a Cristo como a Palavra viva, e como uma 
realidade sobre a qual se possa edificar. 
 

Para entrar na cidade santa, tem-se que passar por uma das doze 
portas. As doze portas são as doze tribos de Israel. Portanto, você tem 
que pertencer a uma das doze tribos para poder entrar. Você tem que ser 
participante de Israel! 
 

Pessoalmente, creio que as doze tribos são uma figura da 
diversidade que ha no corpo de Cristo. A variedade faz parte do plano de 
Deus, e podemos ter uma unidade muito real e pratica ao lado de imensa 
diversidade. Nem todos precisam fazer a mesma coisa e agir da mesma 
forma. Toda a criação de Deus possui unidade com diversidade. Muitas co-
res formam um só arco-íris; muitos fios com cores e qualidades diferentes 
formam um só tecido. Assim também é o Israel de Deus. Unir a igreja não 
quer dizer ajuntar todas as tribos em uma só. Ha doze tribos com 
características diferentes, contudo formam um só povo. Da mesma forma, 
ha doze fundamentos, com diferentes aspectos, mas constituem um único 
fundamento, pois Cristo é revelado em todos eles. Para satisfazer o 
coração de Deus, precisamos não de unidade e uniformidade, mas de 
unidade com diversidade! 
 
 
 
 



 

 

 

Capítulo 3 
 

O APÓSTOLO PAULO 
 
 

Depois de estudarmos os doze apóstolos, passaremos agora ao 
ministério do apóstolo Paulo. Paulo não fez parte dos doze apóstolos. Isto 
é evidente pelo seu ministério que era totalmente diferente do ministério 
dos doze. Onde, então, ele se encaixa no quadro geral da igreja? 
 

Voltando aos princípios já estabelecidos, temos visto que o Pai 
enviou seu Filho como o primeiro apóstolo, e que Jesus enviou os doze 
como representantes do seu reino sobre o povo de Israel, e como 
fundamentos da cidade santa.  Paulo, porém, não conheceu a Jesus na 
carne, e não preenchia os requisitos para ser um dos doze. Ele foi 
escolhido pelo Espírito Santo para o seu ministério. Ele foi chamado para 
pregar aos  gentios as riquezas de Cristo.  Enquanto os doze eram 
apóstolos para os judeus, ou seja,  para o Israel natural, Paulo era o 
apóstolo para os gentios. Em Gálatas 2.7, 8, Paulo mostra que enquanto 
Pedro era o apóstolo da circuncisão,  ele se tornara o apóstolo da 
incircuncisão. 
 

Agora, Jesus entregou as chaves do reino a Pedro (Mt 16.19). 
Usando essas chaves, Pedro abriu o reino aos judeus no dia de Pentecoste 
(At 2.37-41). Mais tarde, na casa de Cornélio, usou as chaves novamente 
para abrir o reino aos gentios (At 10. 44-48). Ele teve a honra de abrir a 
porta do evangelho tanto para o Israel natural, como para os gentios. 
Pedro era uma espécie de porta-voz para os doze, e recebeu este 
privilegio de usar as chaves do reino tanto para o Israel natural quanto 
para o Israel espiritual. 
 

Contudo, em Gálatas 2 Paulo mostra que Pedro (e com ele os doze 
que ele representava) recebeu o apostolado aos judeus, a circuncisão, 
enquanto que a Paulo foi confiado o ministério de ser o apóstolo aos 
gentios ou incircuncisos. Este ministério de Paulo, então, foi muito 
importante, pois era um ministério que os doze não tinham. 
 

 



 

 

Em Efésios 4.7-13, Paulo mostra que foi necessário Jesus subir as 
alturas e ser glorificado a fim de poder derramar do alto dons sobre os ho-
mens. Esses dons são os cinco ministérios do versículo 11. Subindo acima 
de todos os céus e potestades, Cristo concedeu dons ministeriais aos seus 
escolhidos. Inicialmente foram os doze que ele escolhera na terra, mas 
quando subiu acima de todas as coisas, ele escolheu outros apóstolos e 
todos os demais ministérios: profetas, evangelistas, pastores e mestres.  
 

Os doze apóstolos tinham que ter estado com Jesus pessoalmente. 
Atualmente, embora isso seja impossível no plano natural, o requisito 
permanece, para receber um desses ministérios concedidos do alto, é 
preciso ter estado com Jesus, não visivelmente ou na carne, mas num re-
lacionamento íntimo e real. É preciso conhecer Jesus! 
 

PRIMEIRAMENTE APÓSTOLOS 
 

Em 1 Coríntios 12.28, ha uma ordem muito importante dada aos 
ministérios e dons na igreja. "A uns estabeleceu Deus na igreja, 
primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar 
mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, 
governos, variedades de línguas”. É interessante notar que os apóstolos 
estão em primeiro lugar, os profetas em segundo lugar, e os mestres em 
terceiro lugar, Isso quer dizer que a palavra de revelação ou a palavra pro-
fética ocupa o lugar de maior destaque na igreja.  
 

Não são os governos, os presbíteros, nem outros dons quaisquer, 
que ocupam o primeiro lugar, mas o apóstolo que foi enviado diretamente 
por Jesus, ou por seu Espírito. O apóstolo vem antes do profeta, porque 
nem todo profeta é apóstolo, mas todo apóstolo é profeta. É preciso ser 
um profeta primeiro, para se tornar um apóstolo. 
 

O apóstolo vem primeiro, porque ele é enviado diretamente por 
Jesus Cristo, e não pela igreja. O Pai enviou Jesus, Jesus enviou os doze, e 
o Espírito enviou Paulo e os demais. A igreja não enviou nenhum! O 
apóstolo não pode ser escolhido nem enviado pela igreja! Este é o nosso 
problema atual. Todo o mundo acha que a igreja é o centro e a fonte de 
tudo. Mas Jesus e o centro de tudo, e os apóstolos são os fundamentos da 
igreja. 
 

 



 

 

Hoje não há apóstolos porque nem sabemos o que é um apóstolo. 
Muita gente acha que o apóstolo é um super pastor que se tornou 
apóstolo da noite para o dia. É um grande pastor que edificou uma igreja 
numerosa e bem sucedida, e que começou a viajar para cá e para lá 
porque se tornou muito famoso. E nós os intitulamos: "Pastor fulano" e 
"Pastor beltrano".  
 

Isso acontece porque o pastor é o cargo mais elevado na igreja 
atual, mas na Palavra, primeiro vem os apóstolos. E nem precisam ser 
intitulados! Portanto, a situação hoje é realmente invertida: muitos 
pastores, o ministério do pastor em primeiro lugar, é a ausência do 
apóstolo. Se os apóstolos são o fundamento da igreja, e eles nem existem 
hoje, e fácil perceber que a igreja atual não tem o fundamento certo e 
consequentemente não pode funcionar corretamente. 
 

Temos que voltar à Palavra para entendermos o plano de Deus. 
Administrações, organizações, governos, finanças, dons, milagres, 
templos — tudo isso é secundário. Em primeiro lugar está a Palavra, pois 
no principio era o Verbo. É isto que nos dá vida, como povo de Deus! 
 
Apóstolos no fim? 
 

Na historia do declínio da igreja, após a morte dos primeiros 
apóstolos, desapareceu também a palavra viva.  A filosofia humana, o 
legalismo, o pecado e a imundícia entraram e corromperam a pureza da 
palavra revelada. Com a ausência dos apóstolos surgiu o domínio dos 
bispos, como presbíteros que se destacavam mais.  Depois surgiram os 
arcebispos e finalmente o papa com toda a sua hierarquia.  Mas este é o 
sistema falso. O plano de Deus é: apóstolos e profetas, evangelistas, 
pastores e mestres.  Não só um apóstolo, mas muitos, convivendo, 
conferindo entre si, submetendo-se uns aos outros.  (Este é mais um 
significado do número doze: comunhão e submissão mútua entre os 
apóstolos). 
 

Na igreja de hoje, a palavra final está com o pastor; no entanto, na 
igreja primitiva, a ultima palavra era do apóstolo.  Paulo representava a au-
toridade de Cristo, e por isso ele podia ter uma palavra final: “Eu ordeno 
que..." 0 Supremo Pastor é Jesus (1 Pe 5.4) e os apóstolos são seus repre-
sentantes — não os pastores.  A igreja primitiva funcionava dessa forma. 
 



 

 

Nesses últimos dias, na igreja gloriosa que se prepara para a vinda 
de Cristo, teremos outra vez em primeiro lugar os apóstolos. Na 
decadência da igreja, os apóstolos desapareceram, mas na sua 
restauração eles reaparecerão. Os apóstolos fundaram a igreja; vieram 
antes que a igreja nascesse. Mas na restauração será o inverso: a ultima 
coisa a ser restaurada será o ministério apostólico. Temos visto até agora 
a restauração nesta sequência: a justificação pela fé, a santificação, os 
dons do Espírito, e a visão do corpo de Cristo. Os últimos a serem 
restaurados serão os apóstolos. Esta é a nossa preocupação atual, e 
também um sinal dos últimos tempos. 
 

A Palavra está se abrindo para nós. O Espírito está restaurando 
todas as coisas, inclusive as chaves para os fundamentos da igreja. Como 
Davi, estamos ajuntando todos os materiais para a construção do templo, 
mas somente os arquitetos, os apóstolos, poderão ordenar e organizar 
tudo isso segundo o plano de Deus, para edificar de fato o templo do 
Espírito. Antes da construção porém, vem o processo de ajuntar todos os 
materiais: dons de cura, dons de ensino da Palavra, dons de profecia, e 
todos os demais. Na ultima fase, precisamos do arquiteto para tomar 
todas essas coisas e coloca-las nos devidos lugares. 
 

O apóstolo também irá separar a igreja falsa da verdadeira. Ele 
colocará o prumo da palavra verdadeira e da sã doutrina no templo de 
Deus. Todos aqueles que tem ouvidos ouvirão a mesma palavra de 
autoridade. Por isso Jesus sempre dizia: "Quem tem ouvidos, ouça..." A 
mesma palavra produzirá simultaneamente a verdadeira união do povo de 
Deus, e a divisão entre os falsos e os verdadeiros. 
 

Uns dirão: "Não aceito esta palavra. Esses homens estão invadindo 
o meu território, a minha igreja, o meu reino!" 
 

Dai surgirá uma igreja falsa, que irá crescendo e ajuntando aqueles 
que não querem ouvir. Mas a verdadeira igreja ouvirá a palavra e será 
perseguida, e ao mesmo tempo santificada para poder brilhar nas trevas, 
Jesus vai olhar para ela e dizer: "Pai, a noiva está magnificente, tão bela — 
posso ir recebê-la agora?" Aleluia! E o Pai dirá: "Pode". 
 

Um dos sinais do verdadeiro apóstolo é o seu reconhecimento de 
outros ministérios. Hoje ainda existem ministérios poderosos que se 
intitulam apóstolos, mas que não aceitam nenhum outro ministério cuja 



 

 

doutrina não seja totalmente igual a deles. Querem que todos aceitem a 
linha doutrinaria da tribo particular deles. Não reconhecem que 
pertencemos a tribos diferentes. Você pode gostar de certos aspectos do 
seu ministério, alimentar-se muito da sua palavra e desejar cooperar com 
eles, mas não o permitirão, porque você não faz parte da sua tribo.  
 

O falso apóstolo não quer cooperar com outros, Mas o verdadeiro 
apóstolo nunca dirá: "Todos devem se a juntar a mim e seguir a minha 
doutrina e o meu movimento". Cristo é quem vai ajuntar o seu povo. Os 
apóstolos podem até pertencer a tribos diferentes, mas unidos formarão 
o fundamento da cidade de Deus. 
 
 

Jesus e Paulo 
 

Em João 1.17 há uma comparação entre os ministérios de Jesus e 
Moisés. Queremos usa-la para estabelecer depois uma relação entre os 
ministérios de Jesus e Paulo. "Porque a lei foi dada por intermédio de 
Moisés; a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo”. O evangelho 
de João diz que a graça veio por Jesus; mas em Mateus 5.17, Jesus diz que 
veio para cumprir a lei de Moisés. E Paulo afirma em Atos 20.24, e em 
outros lugares, que ele é quem realmente recebera o chamamento de 
pregar o evangelho da graça. 
 

O fato interessante aqui é que na verdade Jesus nunca pregou o 
evangelho da graça. João 1.17 diz que a graça e a verdade vieram por meio 
de Jesus, mas a honra e a responsabilidade de pregar este evangelho 
foram concedidas ao apóstolo Paulo. Ele pregou o evangelho da graça, 
que é Jesus Cristo. Esta era a sua missão. 
 

Agora, Jesus veio como o primeiro apóstolo para viver a lei e cumpri-
la a fim de mostrar a graça de Deus através da sua vida. Já vimos que todo 
apóstolo tem que ser profeta também, e Jesus era um profeta que tinha o 
encargo especial de viver a sua mensagem. 
 
 
 
 
 



 

 

Ha três tipos de profetas: 
 
1- Profetas que profetizam acerca de acontecimentos futuros. 
 
2- Profetas que profetizam acerca dos acontecimentos atuais, visando e 
exortando sobre a situação presente e prevenindo sobre o futuro. 
 
3- Profetas que vivem a sua mensagem. Um exemplo desta ultima classe é 
Abraão. Ele não falou nada, contudo foi um grande profeta (Gn 20.7). Ele 
vivia a sua mensagem. A sua vida manifestou a palavra que recebera de 
Deus. 
 

Por outro lado, não sabemos quase nada sobre a vida de Isaías. Seu 
ministério consistia em anunciar sua mensagem. Elias profetizou sobre a 
situação do seu tempo e agiu com sinais e maravilhas. Isaías, embora não 
tivesse esse ministério sobrenatural de sinais e milagres, recebeu uma 
mensagem profética do futuro, talvez como nenhum outro profeta. 
 

Jesus tinha todos os três tipos de ministério profético. Ele exortou 
sobre a situação da sua época, predisse o futuro e viveu a sua mensagem. 
Ele não pregou sobre a graça mas a cumpriu de fato na sua vida. Paulo 
recebeu a honra de receber a revelação desta graça de Jesus e de pregá-la 
aos gentios. Até hoje é a mensagem que pregamos. 
 

Baseados nisso, podemos dividir a Bíblia em duas partes: a lei, no 
Velho Testamento, e a graça no Novo Testamento. E podemos ainda fazer 
uma divisão análoga no Novo Testamento, entre o ministério de Jesus e 
dos doze apóstolos, que representaria o cumprimento da lei, e o 
ministério de Paulo que é a revelação da graça de Jesus. O capítulo 13 de 
Atos é a linha divisória entre essas duas partes. Os quatro evangelhos e 
Atos 1-12 falam de Jesus e dos doze no seu ministério para Israel natural. 
De Atos 13 em diante predomina o ministério de Paulo, apóstolo aos 
gentios e pregador da graça de Jesus. 
 

Por essa razão, Atos 13.1-4 é uma das passagens mais importantes 
do Novo Testamento, além de dividir o Novo Testamento em duas partes, 
ela também nos dá uma "receita" para produzir apóstolos. A receita é a 
seguinte: tome cinco profetas e mestres, misture-os bem em comunhão e 
ministério ao Senhor, asse-os no forno do Espírito, e sairão dois apóstolos! 
 



 

 

O chamado de Paulo 
 
 

"Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres..." (At 13.1). A base 
do apostolado são os profetas e mestres. Precisamos começar com esses 
ministérios. Se alguém não for profeta ou mestre, nunca será um 
apóstolo. O apóstolo precisa ser um profeta ou um mestre, ou ambos. Na 
verdade, não precisamos fazer uma distinção rígida entre os ministérios.  
 

Muitas vezes um mesmo homem será simultaneamente profeta e 
mestre, e outro será evangelista e pastor. Depende do plano de Deus para 
cada um. A distinção é feita para proporcionar uma compreensão mais 
fácil às nossas mentes limitadas, mas na prática Deus não se restringe 
assim. Os ministérios práticos podem ser uma mistura de dois ou três dons 
diferentes. A mente humana prefere classificar: "Esse é profeta, aquele é 
mestre". Mas a Palavra de Deus não é rígida ou intransigente como são os 
pensamentos lógicos do homem. Deus age de acordo com suas leis 
espirituais, e estas são bem diferentes das leis naturais. 
 

"E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo (através 
de um dos ministérios presentes): Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para 
a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre 
eles as mãos, os despediram" (At 13.2,3). Através da imposição das mãos, 
todos os outros ministérios estavam se identificando com os dois 
apóstolos enviados pelo Espírito Santo (v.4). 
 

Observe que não foi a igreja que os enviou. São os profetas e 
mestres, separados para este ministério, que enviam os apóstolos num 
ambiente de ministração ao Senhor. É claro que todos eles fazem parte da 
igreja local. Nada pode ser feito fora da igreja de Jesus, pois ela é o corpo 
de Cristo. Se alguém estiver fora da igreja, esta fora do corpo! 
 

Porém, o ministério apostólico foi baseado nesse grupo de irmãos: 
profetas e mestres esperando no Senhor e ministrando a ele. Paulo e 
Barnabé não foram receber uma imposição de mãos da igreja. Os profetas 
e mestres, como ministérios arraigados no corpo local, impuseram as 
mãos sobre eles para envia-los.  
 

 



 

 

Não foram enviados pela igreja, mas pelo Espírito Santo operando 
através, de ministérios arraigados no corpo de Cristo. Esta é uma distinção 
importante hoje, porque atualmente a igreja local está tentando produzir 
apóstolos. Certa vez alguém perguntou por que a igreja não estava mais 
produzindo apóstolos.  
 

E a resposta foi: "Porque a igreja nunca produziu apóstolos! Os 
apóstolos não são produzidos pela igreja. São produzidos pelo 
chamamento de Jesus Cristo!" 
 

Lendo o livro de Atos, poderíamos ter a impressão que o primeiro 
chamado de Paulo ao ministério apostólico se deu em Antioquia, em Atos 
13. Mas em Gálatas 1, Paulo relata seu próprio testemunho, e vemos que 
não foi assim. Lembre-se que o Espírito Santo disse em Atos 13.2: "Separai-
me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado". 
 

Este foi apenas o reconhecimento do chamamento apostólico que já 
tinha recebido. 
 

Gálatas 1.1: "Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por 
intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai." 
Chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai, e enviado pelo Espírito Santo (At 
13.4). Toda a trindade estava envolvida no ministério de Paulo, o apóstolo 
aos gentios. "Faço-vos, porem, saber, irmãos, que o evangelho por mim 
anunciado não é segundo o homem; porque eu não o recebi, nem o aprendi 
de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo" (vv. 11,12) 
 

Veja como foi semelhante o chamado de Paulo e dos doze 
discípulos. Jesus passou uma noite em oração e depois chamou os doze 
para estarem com ele, e para mais tarde serem enviados com autoridade. 
Com Paulo houve um processo semelhante. "Quando, porém, ao que me 
separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu 
Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não 
consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram 
apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra 
vez para Damasco” (vv 15-17). 
 

Ele foi chamado do ventre de sua mãe, e depois ficou com Jesus lá 
na Arábia. Você acha que ele foi para lá para pregar o evangelho? Não, ele 
estava sozinho no deserto, recebendo revelações de Jesus. Foi por isso 



 

 

que Deus o chamou para o deserto — para estar com Jesus. Lá sozinho 
separado de todos os outros, no deserto, Paulo recebeu a revelação do 
mistério de Jesus. 
 

Os discípulos ficaram três anos e meio com Jesus. Paulo também 
permaneceu algum tempo na Arábia — ninguém sabe ao certo quanto 
tempo — para conhecer e aprender a revelação do mistério de Deus.  
 

Quando procurou os apóstolos, não foi para aprender deles, pois ele 
já recebera a mensagem diretamente de Jesus no deserto da Arábia. Foi lá 
que Jesus se revelou a ele de forma tão marcante que todo seu ministério 
posterior se fundamentou nessa revelação. Foi por isso que ele pode levar 
essa revelação aos gentios e transmiti-la até nós. 
 

Paulo diz que aprouve a Deus revelar seu Filho nele. A missão do seu 
apostolado era a de receber a revelação de Cristo e leva-la no poder do 
Espírito para as nações. O apóstolo sempre tem uma missão, uma obra 
para realizar; ele é chamado para cumprir uma missão específica. E um 
apóstolo de Jesus é enviado para revelá-lo a um determinado grupo de 
pessoas ao qual foi designado. 
 
 
Os relacionamentos do apóstolo 
 

Paulo foi enviado, então, por Jesus Cristo através do seu Espírito — 
não pela igreja de Antioquia, ou por outra igreja qualquer, e nem pelos 
doze. Mas Paulo se submetia aos doze para receber confirmação e 
comunhão. Em Gálatas 2.2, Paulo relata como, depois de ser enviado por 
Deus, ele procurou confirmação dos outros irmãos. Ninguém pode ser um 
apóstolo isolado dos outros. Paulo não era independente; ele conferia 
com os outros apóstolos. Ele foi enviado diretamente por Jesus, mas foi 
confirmado e aceito pelos demais apóstolos. Ambas as condições são 
essenciais a um apóstolo. 
 

Num sentido importante, Paulo era um apóstolo singular. Podemos 
dizer que Paulo foi o Moisés do Novo Testamento, como Moisés foi o 
Paulo do Velho Testamento. Paulo recebeu a revelação da graça de Jesus 
Cristo, assim como Moisés recebeu a revelação da lei. Paulo recebeu a 
visão da igreja como corpo de Cristo e templo do Espírito, assim como a 
Moisés foi revelado o modelo da casa de Deus. Ambos receberam uma 



 

 

dispensação especial de Deus. Moisés levou o povo de Deus do Egito para 
a terra prometida. Paulo o levou da velha aliança da lei para a nova aliança 
da graça. Neste sentido eles são diferentes de todos os outros apóstolos. 
Os apóstolos que Deus levantar hoje, receberão sua revelação em 
companhia com outros ministérios. Será uma revelação direta de Jesus, 
mas numa dimensão individualmente menor que a revelação de Paulo, e 
numa interdependência maior com os outros apóstolos. 
 

De fato, mesmo o apóstolo Paulo, como estamos vendo, precisou 
de confirmação ao seu ministério da parte dos profetas e mestres em 
Antioquia, e dos apóstolos em Jerusalém. Durante o desenvolvimento do 
seu ministério, ele sempre subia a Jerusalém para mostrar a sua unidade 
com os judeus de Israel natural e para receber a confirmação dos outros 
apóstolos; e também fazia um relatório das suas viagens a igreja em 
Antioquia. Ele não recebia ordens nem de Jerusalém, nem de Antioquia, 
mas mantinha comunhão constante com ambas. Embora sua revelação e 
orientação viessem diretamente de Jesus, ele procurava a confirmação 
dos outros irmãos. 
 

Além de Paulo, havia outros apóstolos no Novo Testamento. Um 
dos outros apóstolos contemporâneos era Barnabé. Foi Barnabé quem 
buscou Paulo da sua cidade natal para Antioquia. Barnabé era um homem 
bondoso. Seu nome significa: "filho da consolação". Ele era manso e 
amoroso. Viu o potencial no ministério de Paulo e o buscou. E ele foi 
chamado para iniciar o apostolado para os gentios junto com Paulo. Veja, 
por exemplo, Atos 14.4, 14, onde Barnabé e Paulo são chamados 
"apóstolos". Além de Barnabé, houve outros: Tito (2 Co 8.23; "mensa-
geiros" no original é a mesma palavra apóstolos); Epafrodito (Fp 2.25; 
outra vez, a palavra apóstolos é traduzido "mensageiro"); Silas e Timóteo 
(1 Ts 1.1; 2.6,7; aqui é usado "enviados" que também é a mesma palavra no 
original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 4 
 

Princípios de operação do apóstolo 
 
a. O Fundamento da Igreja 
 

Queremos examinar agora alguns dos princípios de funcionamento 
dos apóstolos. Em 1 Corintios 3.9-10, os apóstolos são vistos como 
cooperadores de Deus que lançam os fundamentos da igreja. O ministério 
do apóstolo é fundar igrejas. Ele lança, como sábio construtor, o 
fundamento do edifício que é a casa de Deus. Os outros ministérios 
edificam sobre ele: profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes 
edificam a igreja. Em Efésios 4, vimos como Jesus subiu às alturas para dar 
dons aos homens, para que esses ministérios aperfeiçoassem os santos, 
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os cinco 
ministérios são para esta obra de edificação do corpo de Cristo. Mas isso 
começa em primeiro lugar com os apóstolos, em segundo com os profetas 
e em terceiro com os mestres (1 Co 12.28). 
 

O fundamento básico da igreja é Jesus Cristo. Outro fundamento 
não pode ser lançado. Por isso, quando o apóstolo lança o fundamento da 
igreja, ele está lançando a revelação de Jesus Cristo que tem recebido. 
Agora, Efésios 2.19-22 afirma que os apóstolos e profetas são o 
fundamento da igreja, sendo Jesus Cristo a pedra principal. Então, os 
apóstolos lançam o fundamento, e são o fundamento, ao mesmo tempo. 
Eles lançam o fundamento que é Jesus, mas também são o fundamento, 
sendo Jesus a pedra angular. Como isso pode ser? 
 

O apóstolo tem autoridade para lançar o fundamento da igreja, 
porque ele recebeu uma revelação viva de Jesus Cristo. Como essa 
revelação de Jesus tem se tornado a própria essência de vida e ministério 
do apóstolo, ele mesmo se transforma no fundamento da igreja. A 
revelação de Jesus é o que constitui o ministério do apóstolo, e é o que faz 
dele o fundamento da igreja. 
 
 
 
 
 



 

 

b. O Ciclo Dinâmico 
  

Já mostramos que o Pai enviou o Filho como o primeiro apóstolo; 
este envia por seu Espírito os apóstolos, que por sua vez, fundam as 
igrejas. E a igreja desenvolve os ministérios. A igreja é como uma mãe no 
seu lar, e dentro desse lar é que os ministérios serão desenvolvidos. O 
processo de treinamento e aperfeiçoamento dos santos ocorre dentro da 
igreja, que é a família de Deus, a fim de desenvolver os ministérios. 
 

Estes ministérios são formados de acordo com a progressão que já 
estudamos: batismo no Espírito Santo, dons do Espírito, e o 
desenvolvimento destes dons junto com a disciplina do Espírito e as 
provações, até que o caráter do ministério seja formado. Dons do Espírito, 
provações e relacionamentos na família de Deus — tudo isso é necessário 
para formar o caráter do ministério. 
 

Depois de formados os ministérios, eles esperam no Senhor para 
receberem de Jesus Cristo o chamamento de apóstolo. Dessa forma, os 
ministérios produzirão apóstolos, e quando os apóstolos fundam outras 
igrejas, o processo todo vai repetir-se outra vez. 
 

Este é o sistema que Deus estabeleceu. A igreja se desenvolve e 
produz os ministérios, mas estes vão procurar ter contato direto com o 
Senhor, como em Antioquia, para serem chamados e enviados num novo 
ciclo dinâmico. Toda igreja precisa ter um grupo de homens ministrando 
ao Senhor. Isto não pode ser feito com todos os membros da igreja. Sem 
um núcleo que ministre ao Senhor para ouvi-lo diretamente, não há 
palavra viva, e não há vida na igreja. Também, nunca serão levantados os 
apóstolos. 
 

Os apóstolos são chamados por Jesus Cristo, contudo necessitam da 
confirmação da igreja. Toda família precisa de pai e mãe. Por um lado, se 
existir somente o pai, será uma estrela errante, um ministério que diz: 
"Jesus me chamou! Ninguém pode interferir comigo!" Um ministério 
poderoso que age independentemente da igreja é como um pai que 
procura fundar um lar sem a mulher. 
 

Por outro lado, se tivermos apenas a mãe, não haverá revelação. Os 
ministérios passam a consultar todo o mundo, e no fim acabam recebendo 
simplesmente um cargo na igreja, Se fizerem algo contrário à igreja, ou 



 

 

que a igreja não entenda, ela os proibirá. Esta situação corresponde à 
igreja sem os apóstolos. 
 

Devemos entender claramente essa diferença, porque como todo 
lar, a família de Deus precisa tanto de pai como de mãe. A confirmação da 
igreja é muito importante. Deve haver uma complementação e uma 
harmonia entre o pai e a mãe. Um não pode substituir a função do outro. 
 
c. Apóstolos e Profetas                         
 

Voltemos a examinar novamente o fundamento da igreja.  Em 
Efésios 3.1-5, vemos pela segunda vez a dupla "apóstolos e profetas" (a 
primeira vez e em Ef 2.20). Usaremos a ilustração do lar novamente, a fim 
de entender o funcionamento de profetas e apóstolos em conjunto.  John 
Noble diz na sua mensagem: "O Ministério do Apóstolo", que há um 
elemento racional e um elemento místico, o lógico e o intuitivo, em cada 
equipe designada por Deus. No lar, o homem é mais racional, e a mulher e 
mais intuitiva.  Uma equipe precisa dos dois a fim de funcionar 
perfeitamente.  O racional ou lógico é sempre mais prático; enquanto que 
o místico tem mais revelação intuitiva. 
 

Se a equipe for guiada apenas pelas pessoas lógicas, o progresso 
será muito lento. Tudo terá que ser raciocinado direitinho, com muita 
cautela, e sem tomar praticamente um passo sequer sem bastante 
confirmação.  Por outro lado, se as pessoas intuitivas forem 
predominantes, a ação será muito drástica, tendendo a mudar de rumo 
com frequência e facilidade. Toda a hora surgirá uma nova revelação! Mas, 
se os dois elementos estiverem trabalhando em conjunto, o lógico dirá: 
"Espere um pouco; devemos pensar um pouco sobre isto!" E o místico 
trará mais revelação e ação para o grupo, dessa forma complementando e 
equilibrando um ao outro. Este é o plano perfeito de Deus! 
 

Normalmente, o homem é mais prático. Ele vive com seus pés 
firmemente plantados no chão.  Como resultado, muitas vezes ele demora 
muito mais para receber o batismo no Espírito Santo.  A mulher é o 
contrário — geralmente, é só levantar as mãos, e pronto! Recebe na hora! 
Mas ela não pode dirigir o lar, nem a igreja. Cada vez que ela recebesse 
uma nova revelação, a igreja teria de segui-la, e isso é muito perigoso.  

 
 



 

 

Por outro lado, uma igreja só de homens, ou onde apenas os 
homens operam, também não funciona.  Ela ficaria sem vida, progredindo 
muito vagarosamente. Além disso, não é possível ter filhos só do pai, ou 
só da mãe; os dois são necessários! 
 

O fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas; os dois 
sempre estão juntos. Os profetas precisam dos apóstolos e os apóstolos 
dos profetas. O profeta recebe uma revelação, mas não sabe coloca-la em 
prática. E se porventura ele tentar colocar em prática sua própria 
revelação, causará uma confusão tão grande que acabará perdendo a re-
velação. O apóstolo é um ministério pratico, e pode aplicar as revelações 
recebidas, mas ele precisa do profeta para ministrar ao Senhor junto com 
ele, e receber a direção do Espírito Santo. 
 

O profeta é o elemento místico. Ele é muito importante, porque tem 
facilidade de receber revelação; contudo, deve submeter-se à confirmação 
do apóstolo, que dirá: "Isto foi certo, irmão"; ou: "Não, irmão, esta 
revelação é muito forte para esta cidade, não dá para esta igreja".   
 

Portanto, precisa-se de um homem de visão para trabalhar junto 
com um homem de ação, e formar uma equipe perfeita.  Isso explica 
porque os fundamentos são os apóstolos e profetas, e porque o apóstolo 
deve ao mesmo tempo ser um profeta e trabalhar em conjunto com 
outros profetas. 
 
d. A Revelação do Mistério 
 

Voltando a Efésios 3.1-5, Paulo nos diz que recebeu a revelação do 
mistério de Jesus Cristo. Os mistérios ocultos desde os séculos passados, 
agora são revelados aos seus santos apóstolos e profetas. Qual foi o 
mistério que Paulo recebeu? Descobrimos em Colossenses 2.2, que foi o 
mistério de Deus, que é a revelação de Cristo. 
 

Um mistério é uma coisa escondida, e uma revelação é o mistério 
descoberto. "O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus".  Ninguém 
entendia isso. Porém Paulo recebeu a revelação deste mistério. Era algo 
que ninguém recebera antes, algo que estava oculto desde os séculos 
passados, mas que agora se tornou manifesto.  O Verbo de Deus, a  
 
 



 

 

Palavra viva, Jesus Cristo, foi revelado a Paulo, para que fosse transmitido 
a outras gerações, até a presente.  Paulo recebeu este conhecimento de 
Jesus, estando com ele no Espírito (ver também Rm 16.25-27). 
 

Colossenses 1.24-27: “... o mistério que estiver a oculto dos séculos e 
das gerações; agora, todavia, se manifestou aos seus santos... isto é, Cristo 
em vós, a esperança da glória”. Esta é a síntese do mistério: Cristo em nós. 
O mistério de Deus é Cristo!  
 

Vimos que os apóstolos e profetas são o fundamento da igreja, 
porque tem a revelação de Jesus Cristo. Por outro lado, a Bíblia também 
diz que Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Nisso não há nenhuma 
incoerência, pois Jesus está nos apóstolos e profetas, por meio da 
revelação. É somente por essa razão que se tornaram o fundamento da 
igreja — em virtude da sua revelação de Jesus Cristo. 
  

O apóstolo é enviado com uma missão definida de revelar Jesus 
Cristo aos outros. Dessa forma, ele pode ao mesmo tempo ser o 
fundamento e lançar o fundamento da igreja. Os apóstolos são o 
fundamento porque tem a revelação de Jesus Cristo. Eles lançam o 
fundamento porque tem autoridade. A revelação de Jesus traz consigo 
autoridade, porque a revelação é o próprio Jesus, e ele tem autoridade. 
Ele disse: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, por meu Pai" 
(Mt 28.18). 
 

Se tivermos Jesus Cristo, o poder do Espírito e a palavra viva, 
teremos autoridade. E a autoridade do apóstolo é lançar Jesus como o 
fundamento da igreja. Este ministério ainda não existe, mas será 
restaurado a fim de levantar a igreja gloriosa que Cristo espera. O primeiro 
passo que Jesus deu para formar a igreja foi estabelecer os apóstolos. 
Agora, no sentido inverso de acontecimentos, o aparecimento dos 
apóstolos será o ultimo passo a ser dado nesta restauração da igreja glo-
riosa. Por isso, estamos esperando ansiosamente esses ministérios 
fundamentais dos apóstolos e profetas. 
 
e. 0 Apóstolo como Pai 
 

O apóstolo, então, é um ministério de autoridade, que se deriva da 
revelação de Cristo, ou seja, do próprio Cristo na sua vida.  Nesse sentido o 
pai é uma figura do apóstolo. Não iremos, tomar muito espaço aqui para 



 

 

nos aprofundarmos no assunto de autoridade apostólica, mas daremos 
uma relação de referencias, onde se pode ver a autoridade do apóstolo 
Paulo, e o seu ministério como pai das diversas igrejas levantadas, através 
dele. 
 
  
1 Co 4. 14-17;  
Gl 4. 19,20;  5. 3-5;   
1 Ts  2. 11;  7. 17;  4. 1,2;  14. 37;   
2 Ts  3. 4, 6, 10, 12, 14;        
2 Co 2. 9 
1 Tm 2. 7-9; 11. 28;  3. 14, 15;  12. 14   
2 Tm 2. 1, 2;   13. 1-4;      
Tt  1. 5.     
 

Através dessas passagens, podemos aprender uma serie de lições 
importantes sobre a autoridade de Paulo, o apóstolo aos gentios, o seu 
ministério de lançar os fundamentos da igreja, e o que significa ser um pai 
na obra de Deus. 
 
 
 

Capítulo 5 
 

A IGREJA E A OBRA 
 

Há uma distinção muito importante, que poucos entendem, entre a 
igreja e a obra. Este assunto talvez seja um dos mais importantes a serem 
estudados hoje, pois a percepção dessa diferença e essencial para que 
sejam levantados os ministérios apostólicos. Muitas vezes, a igreja quer 
produzir seus próprios apóstolos, através, quem sabe, de uma conferência 
de pastores para falar sobre esse assunto. Contudo, a igreja realmente 
não tem peso, nem poder, e nem capacidade para isso. Não pertence à 
alçada da igreja tentar produzir apóstolos. Precisamos entender a 
diferença entre a obra e a igreja, e esperar que o próprio Espírito do 
Senhor confirme isso de uma maneira prática nos nossos dias. 
 

 
 



 

 

A nossa passagem chave é Atos 13.1, 2. Lemos ali que o Espírito 
Santo separou Barnabé e Saulo para "a obra" à qual já os tinha chamado. 
Os dois apóstolos foram separados para uma obra. Em Atos 14.26, vemo-
los voltando para Antioquia, depois de completarem essa obra. Em João 
4.34 e 17.4, vemos que Jesus, o primeiro apóstolo, também tinha uma obra 
para realizar.  A obra, então, é a missão que o apóstolo é enviado para 
cumprir. 
 

Igreja, ministérios e obra 
 

Voltando para Atos 13, queremos notar  três coisas com mais 
cuidado.  Em primeiro lugar, lemos no versículo 1: "Havia na igreja de 
Antioquia profetas e mestres".  O primeiro ponto a notar era a igreja.  Havia 
uma igreja importante em Antioquia. Era um centro.  Foi a primeira igreja 
onde os discípulos foram chamados "cristãos”. Era porque Ia havia muitos 
gentios, que não podiam ser chamados "judeus".  Então foram chamados 
"cristãos". Em segundo lugar, temos os profetas e mestres, ou seja, os 
ministérios. E em terceiro lugar, no versículo 2, como já mencionamos, 
temos a obra. 
 

Portanto, temos a igreja, os ministérios e a obra. Tudo, 
evidentemente, esta fundamentado no contexto do corpo de Cristo. Não 
quero de forma alguma transmitir uma ideia de ministérios e obra 
desligados da igreja. Quero apenas distinguir as respectivas funções. A 
distinção é sempre importante para nossas mentes finitas, mas no fim 
tudo faz parte do corpo de Cristo, que não pode ser dividido. 
 

A igreja é a vida do corpo. Os ministérios são os serviços do corpo. O 
lar é uma figura disso. Toda a atividade diária de um lar representa sua 
vida. É a mãe que reina sobre o lar, pois é ela que permanece 
constantemente lá. Ela fica lá o dia inteiro, dirigindo a vida, ou seja, as 
atividades internas da casa. Mas quem faz o serviço? É o homem, o pai, 
que trabalha fora de casa. 
 

Ambos esses aspectos são importantíssimos e essenciais. 
Precisamos dos dois para ter um lar normal e equilibrado.  A criança 
pergunta: "Papai, para onde o senhor vai?" E ele responde: "Vou 
trabalhar!" Assim, ela já começa a entender que existe um enorme mundo 
lá fora, que há coisas que precisam ser feitas, e que a vida não consiste 



 

 

apenas deste ciclo de atividades rotineiras no lar, onde os irmãozinhos 
brincam e mamãe trabalha. 
 

Por outro lado, como é importante o ministério da mãe! Onde 
estaríamos sem a mãe — lavando roupas, fazendo almoço, ajudando as 
crianças a aprenderem paciência e amor, cuidando de cada pequena 
necessidade, e ministrando a cada uma, momento por momento? Depois o 
pai vem para introduzir o espírito de aventura, quando leva o filho para a 
cidade para comprar sapatos, ou para passear. 
 

E assim como a criança cresce até o dia quando ela também puder 
sair para o mundo como papai, e trabalhar em algo construtivo e útil, da 
mesma maneira a igreja está sempre produzindo ministérios para saírem e 
edificarem algo importante. A igreja é a vida, o lar do corpo de Cristo; e 
esta vida tem por finalidade produzir ministérios capazes de sair e fazer 
alguma coisa. Por isso, a vida do corpo representa o aspecto feminino do 
lar. Você já notou que a igreja é sempre representada na Bíblia por uma 
mulher? É porque ela realmente é uma mãe. Os ministérios, porém, que 
fazem o serviço do corpo, representam o aspecto masculino. E finalmente, 
a obra é a expansão da igreja para outras cidades. 
 

Portanto, temos esses três aspectos distintos; ou três passos no 
ciclo de crescimento do corpo: a vida do corpo, o serviço do corpo, e a 
expansão do corpo. A igreja esta gerando meninos, que vão desenvolver 
no ambiente do lar, aprendendo e crescendo até formar ministérios que 
mais tarde irão fazer parte da obra de fundar e plantar igrejas, novos lares, 
em outros locais.  É evidente que quando digo "igreja", nunca estou me 
referindo ao edifício material, mas ao povo. Nós somos a igreja, somos os 
tijolos vivos que formam o templo do Espírito Santo.  O prédio é uma 
estrutura física, enquanto a igreja é espiritual. Ela é a família de Deus, o 
corpo de Cristo. 
 

O mistério do homem e a mulher 
 

Há muitas escrituras que revelam a igreja como uma mulher. Uma 
delas é Apocalipse 21.9,10: "Então veio um dos sete anjos... e falou comigo, 
dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro;... e me mostrou a 
santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus”. Temos a 
autoridade das Escrituras, para dizer que a igreja é feminina no plano de 



 

 

Deus. A cidade é a noiva do Cordeiro.  Jesus é o Cordeiro. Ele é o apóstolo, 
masculino, que vai casar-se com a sua noiva, a igreja. 
 

O tema da família percorre a Bíblia inteira. Como é que a Bíblia 
começa, no livro de Gênesis? Com a formação da primeira família. Adão, o 
homem, foi criado na imagem de Deus, e a mulher foi tirada do seu lado. É 
o homem e a mulher, figura do mistério de Cristo e a igreja (Ef 5.32).  A 
Bíblia termina, no livro de Apocalipse, com a consumação desse mistério 
— a noiva preparada e adornada para o seu esposo.  Portanto, esse 
assunto é um dos mais importantes de toda a Bíblia, e não uma mera 
curiosidade irrelevante.  
 

Em Apocalipse 12.1-2, temos outra visão da mesma mulher: "Viu-se 
grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo 
dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, 
grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz". Esta 
mulher é a igreja gloriosa. As doze estrelas na cabeça falam do Israel 
natural com as doze tribos, e da igreja de Cristo, com os doze apóstolos.  
 

Ela está grávida, e vai dar à luz. No versículo 5, o filho nasce, um 
filho-varão. A mulher (feminina) dá a luz um filho (masculino). Não é o 
filho-varão Jesus, pois Jesus já tinha nascido. Essa é uma visão do futuro. A 
igreja gloriosa vai produzir um homem, um ministério poderoso! Será um 
homem coletivo, formado de muitos membros. Será um ministério 
masculino, ou seja, os apóstolos e profetas. 
 

Portanto, no mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja, 
temos a interação em figura do homem e da mulher. E embora, num certo 
sentido, todos os membros do corpo de Cristo façam parte da noiva, ou da 
mulher, num outro sentido, há os dois fatores interagindo e se 
equilibrando mutuamente no próprio corpo. Em outras palavras, Jesus 
como o fator masculino, precisa se manifestar e se relacionar com a sua 
noiva através de instrumentos humanos que o representem. Por isso, os 
ministérios são o elemento masculino no corpo, pois transmitem a 
semente ou a palavra viva, que é o próprio Cristo, a mulher que é a igreja. 
 

 
 
 



 

 

Pai e mãe 
 

Em Gálatas 4.26, Paulo diz que "a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é 
nossa mãe". Todos conhecemos a doutrina promulgada por séculos no 
sentido de Maria ser a nossa mãe. Dizem até que ela seja a mãe de Deus. 
Mas Maria não é a nossa mãe. Ela era a mãe de Jesus de Nazaré. Paulo diz 
que a nossa mãe é a igreja! Ela vem lá de cima, e é livre. É a igreja que vem 
de cima que é a nossa mãe. Graças a Deus, não só temos um pai, mas 
também uma mãe! Devemos lembrar que a igreja é a nossa mãe, mas não 
é o nosso pai. 
 

Paulo diz em 1 Coríntios 4.14-15, que ele é o pai que gerou os 
coríntios pelo evangelho em Cristo Jesus. Estamos vendo agora quem é 
nosso pai. Acabamos de descobrir quem é nossa mãe, mas precisamos de 
um pai também. Um dos problemas atuais é que temos mãe, mas não 
temos pai. Sem a influencia do pai, seguimos a rotina do lar, com todas 
suas atividades monótonas. Todos se alimentam, mas ninguém cresce, 
ninguém se desenvolve, ninguém tem visão ou alvo, ninguém sai para a 
obra. E infelizmente, mesmo que nada aconteça, a maioria do povo de 
Deus ainda permanece acomodada na sua rotina de vida no lar da igreja 
local. 
 

Mas não podemos nos contentar com isso. Temos que produzir 
alguma coisa. Fomos chamados com um propósito. Precisamos sentir 
dores de parto para dar à luz. Para isso, o pai é necessário. O pai é o 
espírito vivificante; a mãe é a alma vivente. Ela tem vida, mas não tem 
capacidade de produzi-la. Ela precisa do espírito vivificante. Como em 
qualquer lar, a igreja precisa de pai para que filhos sejam gerados. Não é 
suficiente apenas possuir vida; é preciso ter a capacidade de gerar vida. 
Somente o espírito vivificante tem essa capacidade de dar vida. A igreja é 
o ambiente onde esta vida será concebida e desenvolvida, como o em-
brião no ventre materno. A igreja é a gestante que carrega e nutre a nova 
vida, e depois continua cuidando e protegendo-a. Mas ela sempre 
depende da palavra viva para gerar mais vida. 
 

Em 1 Coríntios 11.3, nós lemos: “Quero, entretanto, que saibais ser 
Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o 
cabeça de Cristo". Essa é a ordem certa no plano de Deus. Na nossa 
analogia, o homem corresponde aos ministérios dos apóstolos e profetas, 



 

 

e a mulher corresponde à igreja. Qualquer alteração dessa ordem divina 
gerará problemas, pois nada funciona corretamente fora do plano de 
Deus. 
 

A raiz de todo problema que existe no lar, por exemplo, pode ser 
descoberto na quebra em algum ponto dessa corrente divina de 
autoridade. Se a mulher estiver dominando o homem, inevitavelmente 
surgirão problemas sérios, pois essa não é a ordem de Deus. Se for a 
mulher que tem a palavra final, e que toma as decisões, então certamente 
será um lar cheio de problemas. Pois a mulher tem outra função. Não 
podemos fugir do plano de Deus para o lar. Sempre digo o seguinte: "O 
homem não pode dar à luz, pois isto é responsabilidade da mulher; da 
mesma forma, a mulher não pode ter a palavra final no lar, pois isto é 
responsabilidade do homem". 
 

Não é porque um seja melhor que o outro. O homem não é melhor 
porque toma as decisões, e nem a mulher é melhor porque dá a luz. Tanto 
no lar quanto na igreja, é o homem que deve ter a palavra final. Esta é a 
ordem de Deus. 
 

É por essa razão que a igreja não deve ser dirigida por uma pastora, 
porque assim ela estaria dando a palavra final. Há muitos ministérios para 
a mulher no plano de Deus, mas é muito perigoso ela tomar decisões, pois 
este não é o plano de Deus. Ela necessita de cobertura. Uma mulher pode 
exercer ministérios importantíssimos, mas ela precisa da cobertura do 
homem. Normalmente esta cobertura deve ser o seu próprio marido, mas 
se ela não tiver marido, poderá ser outro ministério responsável por ela. 
 

A mulher tende a ser muito espiritual. Ela tem muita facilidade nessa 
área, mas sem cobertura poderá facilmente entrar em outros espíritos. So-
zinha, ela é frágil e sem defesa no mundo espiritual. Por ser mais intuitiva 
e mística que o homem, sua atuação na igreja é de grande valor; mas que 
tenha a cobertura do homem, pois este é mais pratico, e tem os seus pés 
plantados firmemente no chão. Cada um precisa do ministério do outro a 
fim de ter um ministério completo. 
 

Paulo diz que a mulher foi criada por causa do homem, e não o 
homem por causa da mulher. Há muitas pessoas hoje que enfatizam 
demasiadamente a igreja. Tudo é feito pela igreja e para a igreja. Mas a 
igreja não é tudo, é apenas o corpo. Cristo é a cabeça. Tudo que a igreja 



 

 

faz deve ser feito para honrar a Cristo. A igreja é para Cristo, e não Cristo 
para a igreja. A gloria da igreja só serve para mostrar seu cabeça. 
 

Uma mulher é bonita a fim de honrar seu marido. A beleza da 
mulher não é para que todos digam: "Veja, que mulher! Vamos dar 
atenção para ela! Vamos ver o que ela tem para dizer! Vamos segui-la!" 
Pelo contrário.  
 

Quando uma mulher é bonita no sentido certo, ela honra ao seu 
marido. É um ornamento para ele. A beleza da mulher está na sua humil-
dade, submissão e espírito manso. Não é uma beleza enfeitada, 
exteriorizada (1 Pe 3.3-5). É um espírito manso e humilde, que não procura 
atenção do mundo, mas quer trazer gloria e honra para o seu marido. Esta 
é uma parábola, mas estou falando da igreja. A beleza da igreja é dar 
honra e gloria para Cristo, ao invés de atrair atenção para si mesma. 
 

Paulo fala a respeito deste mistério em Efésios 5.22-32. Podemos 
dizer que toda a criação forma uma linguagem simbólica que serve para 
revelar o plano de Deus. A família, com o homem e a mulher, é um símbolo 
que mostra Cristo e a igreja. Paulo diz que isto é um mistério,  que só pode 
ser revelado pelo Espírito. 
 

Nesta simbologia da família, a responsabilidade da mulher é 
submeter-se ao homem. A responsabilidade do homem é nutrir, amar, e 
cuidar da sua esposa. Ele precisa lavar ou purifica-la através da palavra. 
Vemos nesta figura como deve ser o relacionamento entre a igreja e os 
ministérios. Cristo através dos ministérios nutre, cuida e ama a igreja, 
santificando-a por meio da palavra. 
 
 

A palavra viva 
 

Um dos maiores alvos do Espírito de Deus nestes dias é produzir 
obreiros com a palavra viva. Precisamos buscar a palavra profética. 
Precisamos receber revelação na palavra. Como vamos fazer isso? De onde 
vem a palavra viva para as nossas vidas? De onde vem a palavra profética? 
Vem de Jesus. A igreja é o berço dos ministérios, mas Jesus é a palavra 
viva. Ele precisa entrar em nós para nos transformar em espíritos 
vivificantes. É isso que está faltando na igreja hoje.  



 

 

 
A chave deste processo é a revelação da palavra de Deus. Temos 

igrejas, temos ministérios, temos obreiros que estão procurando plantar 
novas igrejas. Mas falta-nos o contato com Jesus pela revelação da 
palavra. O espírito vivificante, ou o elemento masculino, está faltando na 
igreja. Não temos contato com o homem, com Jesus, ou com os 
apóstolos, para recebermos a revelação na palavra. Só temos contato com 
a igreja.  É uma rotina enfadonha, uma vida estéril. 
 

A mulher sem o homem é estéril. Ela só pode engordar — 
reproduzir nunca! Mais e mais números, mais e mais filiais, grandes 
organizações com seus pastores e bispos — tudo, porem, sem o espírito 
vivificador.  Não ha ministérios que tenham Cristo como seu alicerce.  
Portanto, não há possibilidade de lançar o verdadeiro fundamento da 
igreja.  Se tivermos o Cristo vivo como o nosso alicerce, então haverá 
possibilidade de fundar novas igrejas através da palavra viva. Mas o 
processo de Antioquia, onde profetas e mestres ministrem a Deus, e os 
homens procurem o contato vivo com Jesus — não vemos isso hoje. 
 

Quero que você sinta uma sede intensa de viver isso, na prática.  
Espero que você receba uma nova orientação de levantar Cristo — a 
palavra viva e revelada — na sua vida pessoal, no seu grupo ou na sua 
igreja.  Que dessa forma sejam gerados ministérios na igreja com uma 
palavra profética, e que assim surja o chamado para uma obra profética ou 
apostólica. Devemos ficar insatisfeitos até alcançarmos esse contato com 
a palavra viva na nossa vida. Isso vai gerar vida em nós e a capacidade de 
vivificar a outros. O nosso contato vivo com Jesus nos libertará da vida na 
alma, das profecias da alma que se tornam às vezes até em profecias fal-
sas, e de toda essa vida natural que não pode vivificar ninguém.  
 

Pessoalmente, creio que o plano de Deus é que recebamos a 
revelação da palavra em conjunto, como ocorreu em Antioquia. "Onde 
estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles" 
(Mt 18.20). "Por boca de duas ou três testemunhas toda questão será 
decidida" (2 Co 13.1). Duvido que seja o plano de Deus um homem receber 
toda a revelação sozinho; pois assim levantaria outro movimento. 
 

Deus quer levantar nestes últimos dias muitos apóstolos com a 
mesma revelação que Paulo tinha; muitos Paulos, muitos profetas e 
apóstolos, com uma visão, com uma revelação da igreja gloriosa, e com a 



 

 

mesma palavra viva que Paulo tinha. No meio dos dois ou três reunidos, 
alguns receberão o chamado, e os outros confirmarão. Deus usa homens 
individualmente, mas seu plano para estes últimos dias é levantar um 
corpo. 
 

O fundamento da igreja são os apóstolos e profetas; não só um 
apóstolo, mas muitos apóstolos; e não só apóstolos, mas apóstolos e 
profetas. Já tivemos o ministério de Moisés no Velho Testamento, e o 
ministério de Paulo no Novo Testamento. Agora, porem, Deus quer além 
de Moisés e Paulo, apóstolos e profetas como o fundamento da sua igreja 
hoje, confirmando-se mutuamente e revelando o seu corpo. Já vimos 
como o apóstolo é incompleto sem o profeta; um homem inspirado 
precisa ser complementado por alguém que seja mais prático. 
 

A necessidade de governo plural 
 

O ministério do pastor, como funciona hoje, é um homem que dirige 
sozinho uma igreja local. Porém, isso não está de acordo com o plano de 
Deus. Simplesmente não pode ser encontrado na Bíblia. Havia sempre 
presbíteros no plural. Hoje, porem, é muito difícil funcionar de acordo com 
o plano de Deus, porque não ha apóstolos, não há os verdadeiros pais. Por 
isso é que o pastor atualmente se transformou no pai da igreja. O lar 
necessita de um pai que tenha autoridade e uma palavra final. Do 
contrario surgiriam várias linhas diferentes dentro da mesma igreja. 
 

Ha muitos anos, eu recebi a visão do governo da igreja sendo 
formado por presbíteros funcionando numa liderança plural. E temos 
lutado por anos para colocar isso em funcionamento. Confesso que muitas 
vezes temos desejado voltar para o sistema de um único pastor, porque 
esse continua sendo o sistema mais simples e pratico para o homem natu-
ral. Contudo, este não é o plano de Deus. Deus ainda abençoa e aprova o 
pastor que opera sozinho, porque nos faltam os apóstolos. E a igreja não 
pode subsistir sem pai. Por isso, o pastor se tornou o pai da igreja local. 
 

Quando, porem, os apóstolos forem restaurados, poderemos voltar 
para uma igreja normal, para a igreja do Novo Testamento,  que funcione 
de acordo com o padrão, e onde os presbíteros exerçam o governo local 
em pluralidade. O pai da igreja será o apóstolo que a fundou, e ele terá a 
capacidade de resolver os problemas que surgirem entre os presbíteros.  
Ele sempre visitará a igreja, resolvendo suas dificuldades doutrinárias, de 



 

 

liderança, ou outras quaisquer.  Ele será capaz de resolver os problemas 
de autoridade, pois terá uma autoridade dada pelo Espírito de Cristo, com 
humildade, amor e paciência, e não agirá com autoridade imposta ou 
legalista. Mas é impossível a igreja voltar ao padrão bíblico antes que seja 
restaurado o ministério apostólico. 
 

O ministério pastoral é importante hoje porque o pastor é o pai da 
igreja. Nosso alvo, entretanto, é ver o apóstolo restaurado como o 
verdadeiro pai da igreja, trabalhando em conjunto com os presbíteros 
locais. A importância da pluralidade de presbíteros no plano de Deus é 
para expressar Cristo através de uma coletividade funcionando em 
harmonia, equilibrando e complementando-se mutuamente. Quando se 
conferir entre duas ou três testemunhas, e houver confirmação, toda 
decisão será estabelecida. Mas quando um homem opera sozinho como 
pastor único não há aquela complementação de vários ministérios que 
revela a mente de Cristo na igreja local, e que é indispensável a um 
perfeito funcionamento do corpo. 
 

Um homem sozinho, mesmo que seja uma pessoa bem 
intencionada, poderá se transformar num ditador. Ainda que ele tenha um 
ministério precioso e importante, dado por Deus, ele continua sendo ape-
nas um indivíduo. E um ministério individual nunca poderá formar Cristo 
numa determinada comunidade. Tem que haver dois ou três ministérios 
para conferir entre si, para praticar a humildade e o quebrantamento, e 
para desenvolver um verdadeiro senso de necessidade uns dos outros. 
 

Quando há vários presbíteros operando em pluralidade, isso mostra 
que Cristo é de fato o Supremo Pastor sobre eles, pois não há outro líder 
absoluto.  No entanto, para resolver as diferenças ou problemas, e manter 
a base firme da igreja, precisa haver um pai.  Este pai é o apóstolo que 
viaja e exerce a autoridade que recebeu de Cristo. Dessa forma, será 
restaurada uma igreja pura. 
 

Apostolado plural 
 

Chegamos agora a outro problema. Da mesma forma que os 
presbíteros precisam operar em pluralidade a fim de demonstrar sua 
dependência uns dos outros, e revelar Cristo no seu corpo, assim também 
os apóstolos precisam uns dos outros. Um apóstolo não pode exercer 



 

 

sozinho a autoridade de Cristo. O apóstolo precisa submeter-se aos 
outros, como fazem os presbíteros. O apóstolo precisa submeter-se aos 
outros apóstolos e profetas. Do contrário, ele também se tornaria um 
ditador, um deus sobre a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Ele ê o pastor, 
apóstolo, e evangelista. Só existe um homem que possa dirigir a igreja, e 
este homem é Cristo. E Cristo só pode ser representado e revelado através 
do seu corpo — nunca por um homem individualmente. 
 

O plano de Deus na igreja local, então, é que haja vários presbíteros 
para revelar Cristo. Se um só homem pudesse realmente expressar Cristo 
como pastor, poderia tornar-se orgulhoso, auto suficiente e tendente a 
extremismos.  Ele poderia até perverter a gloria de Cristo. Mas a 
necessidade de conferir com outros irmãos serve para ensinar-lhe 
humildade e a mente de Cristo de uma forma bem mais completa.  Em 
qualquer nível de operação, a fim de expressar a natureza de Cristo, é 
preciso funcionar num corpo de vários membros onde haja mutualidade e 
interdependência. Por isso, os apóstolos também precisam submeter-se 
uns aos outros a fim de revelar Cristo de uma maneira pratica. Os 
apóstolos e profetas mostram a submissão mutua no seu nível de 
ministério extra local,  e os presbíteros o fazem no plano da igreja local,  
que é um nível diferente.  Os apóstolos e profetas exercem autoridade 
(espiritual, não legalista) sobre as igrejas, mas eles mesmos precisam estar 
sob a autoridade de Cristo. 
 

A pluralidade dos presbíteros, e dos apóstolos e profetas, com a 
realidade pratica de submissão mutua no meio deles, produzira 
confirmação e segurança para as suas revelações e decisões. Mas se não 
se submeterem uns aos outros, não haverá solidez nem substância no seu 
ministério. Um deles pode se levantar, dizendo: "Eu sou o apóstolo deste 
movimento. Toda a verdade está comigo, e toda decisão tem que partir de 
mim".  
 

Teremos então uma estrutura piramidal de autoridade. Todas as or-
dens, todas as revelações, todas as diretrizes procedem da boca do 
grande homem de Deus. Todo o grupo adquire a mesma cor daquele 
ministério. Mas nós precisamos de todas as cores para formar o arco-íris. 
Todas as cores juntas formam a luz pura e branca que é Cristo na sua 
plenitude! 
  

 



 

 

É muito perigoso um só homem dominar os demais com a sua 
doutrina, mesmo que esta seja uma doutrina muito boa. Porem, a 
necessidade de haver confirmação e submissão mutua entre dois ou três 
poderosos ministérios na palavra fará com que busquem um contato vivo 
com Cristo.  
 

Cada um tem suas próprias ideias e capacidades, e seria capaz de 
levantar sozinho um grande movimento. Contudo, para andarem juntos, 
terão que ouvir de Deus! A única maneira de encontrar unanimidade e 
uma mesma visão é quando cada um está realmente em contato com a 
palavra viva de Cristo. 
 

Hoje, vemos exatamente o contrario. Os homens que tem 
ministérios mais poderosos e ungidos estão levantando movimentos 
isolados que não mantém contato algum com os outros movimentos ou 
com o resto do corpo de Cristo.  Alguns desses homens já são 
considerados apóstolos, mas tem se tornado auto suficientes nos seus 
ministérios e revelações, mas o dia vai chegar quando cada um vai sentir 
necessidade dos outros.   
 

Não vão conseguir avançar apenas com suas revelações pessoais.  
Sentirão necessidade de um maior contato com Cristo. E para obter uma 
revelação completa de Cristo e da sua palavra, é preciso conferir uns com 
os outros, submeter-se uns aos outros e receber confirmação e 
complementação uns dos outros. 
 

O mais importante de tudo é que os irmãos que tem a palavra de 
Deus para estes dias sintam a necessidade uns dos outros, e que se 
reúnam à espera do Senhor, como em Antioquia, para receberem uma 
revelação completa.  Dessa forma, se desenvolverá um amor mais 
perfeito, e uma submissão mais perfeita, até que surjam na igreja homens 
maduros, pais que tenham o Espírito de Cristo agindo na vida deles. 
Quando os ministérios estiverem funcionando com a realidade do Cristo 
vivo nas suas vidas, como o elemento masculino que nos falta hoje, então 
a palavra viva voltará a manifestar-se na igreja e produzirá ministérios 
capazes de serem enviados. 
 
 
 



 

 

Capítulo 6 
 

Ministério ao Senhor 
 

Dentro de cada igreja local deve sempre haver a experiência de 
Antioquia, que é ministério ao Senhor. Toda igreja deve ter um grupo de 
irmãos e irmãs que estão esperando no Senhor de uma maneira especial. 
Um estudo bíblico para a igreja em geral não é suficiente para produzir os 
ministérios.  É possível ensinar a palavra durante muito tempo numa 
congregação,  sem muito resultado no sentido de levantar ministérios da 
palavra.  É importante ensinar toda a igreja, mas no meio de uma 
congregação onde há crianças chorando, mulheres dormindo e homens 
exaustos depois de um dia de serviço, é impossível dedicar-se seriamente 
a estudar a palavra e ouvir de Deus.  
 

Necessita-se de um grupo de pessoas separadas para esse fim, que 
possam tomar tempo de uma forma mais intensiva durante a semana, 
para esperarem em Deus e terem contato com a palavra.  Deve haver uma 
palavra profética sempre se desenvolvendo dentro da igreja, e isso não 
pode ocorrer sem um discipulado de pessoas separadas para esse fim. 
 

Isto tudo não diminui uma parcela da responsabilidade que pesa 
sobre os presbíteros para cuidarem individualmente de cada membro da 
igreja. Mas é indispensável também que o processo de Antioquia seja 
realizado dentro das igrejas para produzir outros ministérios para a obra. 
Para isso, precisa-se buscar a palavra viva por meio da comunhão entre 
várias pessoas que realmente queiram ter contato vivo com Cristo. Dessa 
forma, as pessoas separadas para esse fim podem se firmar na palavra, e 
na intercessão, a fim de receberem a revelação do Espírito. Isso vai 
produzir ministérios capazes de sair e fundar outras igrejas — ou seja, os 
apóstolos e profetas. 
 

Toda igreja precisa da palavra profética para ter visão. Os pastores e 
mestres precisam ter uma visão de Cristo a fim de ministrar a toda a igreja. 
Mas precisa haver outro processo simultâneo em que os ministérios 
potenciais possam ministrar ao Senhor fora do contexto das reuniões ge-
rais da igreja, para buscar uma revelação mais intima e perfeita do Senhor 
e da sua palavra. 
 



 

 

Nas reuniões gerais da igreja não ha condições de achar essa 
comunhão intima com Cristo. Sempre ha vários níveis de pessoas: recém-
convertidas, pessoas que trabalham em serviço pesado, pessoas com 
problemas, pessoas que não tem capacidade intelectual, pessoas que não 
tem chamamento para este tipo de ministério e, enfim, famílias e crianças 
com vários níveis de cultura. 
 

Se a igreja realmente quiser crescer, precisa haver profetas e 
mestres que estejam agindo e mantendo contato direto com os que são 
chamados para entrar no ministério. Para isso, deve haver dentro da 
própria igreja local uma "escola bíblica" funcionando constantemente 
para um grupo específico de pessoas. Não é para a igreja toda, mas os 
presbíteros e líderes da igreja saberão quem pode fazer parte deste 
grupo. Assim, os ministérios serão preparados para a própria igreja, e para 
sair também, conforme Deus orientar. 
 

Não estou falando de uma escola bíblica que ensine mera teoria no 
quadro negro, ou onde as pessoas aprendam as técnicas de como pregar 
sermões. Ha muitos anos atrás, matriculei-me num seminário, mas saí 
porque vi que lá eu receberia somente uma formação profissional. Eu 
estava procurando algo diferente, e continuo procurando. 
 

Neste processo que estou chamando do "processo de Antioquia", o 
alvo é diferente: ter uma comunhão viva com Jesus, num ambiente onde o 
Espírito vivificante possa agir e conceder revelação na palavra. Do meio 
desse ambiente, os mestres, profetas e apóstolos serão levantados para 
operar na igreja do Senhor Jesus! 
 
 

Moisés como figura do ministério ao Senhor 
 

Uma das chaves para o ministério apostólico é a distinção entre 
ministério ao Senhor e ministério ao povo. Mais uma vez, voltaremos a 
Moisés no Velho Testamento para descobrir alguns princípios 
importantes. Já conhecemos bem a historia da sua vida. Depois do 
tratamento de Deus com ele no deserto, se tornou um homem fraco e 
sem ambição. Quando Deus o chamou na sarça ardente, ele não queria  
 
 



 

 

aceitar. Arrumou cinco desculpas para não ser enviado. Porém Deus o 
chamou e o enviou. Ele exerceu um ministério chave e quase apostólico na 
velha aliança. 
 

Deus deu a Moisés seu irmão, Arão, como companheiro de 
ministério. Eles teriam dois ministérios diferentes e complementares (Êx 
4.16). Moisés ficaria diante de Deus, para ouvir a sua palavra, e depois 
transmiti-la a Arão.  Arão é que falaria diretamente ao povo. 
 

Em Êxodo 18, Jetro deu um conselho a Moisés para ajuda-lo a 
resolver os inúmeros problemas que o povo lhe trazia.  O conselho foi que 
ele ficasse mais tempo diante de Deus, ouvindo dele, a fim de poder 
resolver os problemas do povo. Seria ate fácil arranjar outras pessoas para 
julgar as causas do povo, mas alguém tinha que representa-lo diante de 
Deus, e permanecer na sua presença a fim de transmitir a sua palavra e os 
seus juízos para o povo. Se Moisés não aprendesse  passar mais tempo 
diante de Deus, e designar outros para atender as necessidades do povo, 
certamente tanto ele como o povo desfaleceriam (Êx 18.18-22). Há 
necessidade de ministrar ao povo, mas o ministério ao Senhor vem em 
primeiro lugar. 
 

Agora veja o ministério de Moisés, em Êx 33.7: "Ora, Moisés 
costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial; e 
chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor sala 
à tenda da revelação, que estava fora do arraial." Para ministrar ao Senhor, 
é preciso ir bem longe do povo.  Tem-se que ficar separado, sem misturar-
se com os movimentos e problemas humanos. Moisés armou a tenda bem 
longe do arraial. 
 

A versão que citamos acima usa a expressão "tenda da revelação". É 
uma expressão mais correta que "tenda da congregação". A tenda não era 
um lugar para congregar o povo. Uma tradução mais literal do hebraico 
seria: "lugar do encontro marcado com Deus".  Era um lugar para 
congregar alguém a Deus, para conversar com ele.  Era um encontro com 
Deus e não com o povo.  Este era o lugar para Deus encontrar-se com 
alguém, a fim de revelar a sua palavra e direção para o povo. Depois o 
povo poderia se congregar para ouvir a palavra que Deus falara. 
 

 
 



 

 

Êx 33.8-11: "Quando Moisés saia à tenda, levantava-se todo o povo e 
ficava em pé cada um a porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas cos-
tas, até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna 
de nuvem descia e ficava à porta da tenda; e o Senhor falava com Moisés. 
Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e 
todo o povo, levantando-se adorava, cada um à porta da sua tenda, E 
falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. 
Depois tornava Moisés ao arraial." 
 

Aqui esta a essência do ministério de Moisés. É também a coisa mais 
essencial do ministério de qualquer homem de Deus. Se você não tiver 
Deus como seu amigo, não tem nada. Você não pode transmitir nada ao 
povo se não tiver uma amizade com Deus. Precisamos cultivar a presença 
de Deus, receber sua palavra, e a revelação da sua natureza, para 
transmiti-las ao povo. Sem isso, estamos apenas exercendo uma profissão 
religiosa. 
 

Os sacerdotes e os levitas 
 

Em Números 18.1-7, Deus determina a responsabilidade ministerial 
dos sacerdotes e dos levitas. Ha uma diferença muito importante entre os 
dois que serve para ilustrar o princípio que estamos esclarecendo. Os 
sacerdotes, filhos de Arão, tinham o encargo de servir ou ministrar a Deus.  
 

Os levitas tinham o dever de servir aos sacerdotes. Portanto, uma 
classe servia a Deus; a outra servia ao povo. Deus fez esta distinção, 
porque ê importante para o seu plano. 
 

Agora, na nova aliança não precisamos mais formar dois grupos 
distintos de pessoas, um para ministrar a Deus e o outro para ministrar ao 
povo. Contudo, ainda são dois princípios diferentes — duas maneiras de 
agir.  
 

Hoje o mesmo homem, seja profeta, seja apóstolo, ou outro 
ministério, pode ministrar a Deus e depois ministrar ao povo. Não precisa 
haver dois homens com funções exclusivas: "Eu ficarei constantemente na 
presença do Senhor, e você sirva ao povo! Eu sou sacerdote, você e 
levita!" Não temos mais esta separação. Deus fez isso na velha aliança 
para distinguir entre os dois ministérios, de servir a Deus e ao povo. Hoje 



 

 

separamos os princípios de operação, mas não as pessoas. Como 
exemplos de homens que tinham os dois ministérios, temos Moisés, 
Paulo, Jesus, e os doze apóstolos. Eles permaneciam diante de Deus em 
oração, e depois voltavam para transmitir ao povo o que receberam na 
presença de Deus. 
 

Em Números 18.2-3, Deus mostra que os levitas deveriam cumprir as 
ordens dos sacerdotes em relação a todo o serviço do tabernáculo. Isso 
era porque os sacerdotes ouviam de Deus. Eles entravam na presença de 
Deus e recebiam a sua palavra. Tinham a autoridade de Deus e 
transmitiam-na aos levitas que os serviam. Os levitas se tornavam servos 
de Deus, em virtude do seu serviço aos sacerdotes. 
 

Os levitas cuidavam da tenda e de todos os utensílios. A tenda ou 
tabernáculo era uma figura do povo de Deus, que é a casa de Deus. E essa 
responsabilidade era tão séria que acarretava até a morte, se alguém 
tocasse o que era sagrado sem a permissão de Deus, ou seja, sem ser um 
sacerdote ou levita. Lidar com a palavra de Deus, sem entendê-la, ou sem 
ser preparado e separado para isto é muito perigoso. A casa de Deus não é 
uma democracia onde todos tem igual direito de fazer o que quiserem e 
ocupar o cargo que desejarem. Se este espírito dominar no corpo de 
Cristo, resultará em confusão e anarquia. No reino de Deus, não ha de-
mocracia. Ha uma ordem certa e bem definida, que é a ordem do Espírito. 
 

Nos versículos 5-7, Deus fala sobre o ministério do altar. Este é um 
ministério ligado diretamente ao Senhor. Representa a oração e a 
intercessão; é onde se recebe a palavra viva do Senhor. É um ministério 
diferente do ministério à casa, ou ao povo. Um mesmo homem pode 
exercer os dois; ele só precisa perceber esta distinção e não misturar as 
duas coisas. Precisa entender que ouvir de Deus vem em primeiro lugar, 
pois é o mais essencial. Deus tem uma ordem de prioridades que 
precisamos observar. 
 

Muitos dizem que não tem tempo, que seus afazeres os 
impossibilitam de esperar em Deus. Quem fala assim não entende a ordem 
da casa de Deus. Pois é impossível ministrar vida ao povo sem ter estado 
na presença de Deus. Por outro lado, é algo muito serio ser um sacerdote. 
Penetrar dentro do véu para o santíssimo lugar, para ministrar na 
presença santa de Deus, sem estar preparado, significava morte certa. A 
santidade da presença de Deus não e brinquedo. 



 

 

 
A distinção entre esses dois ministérios e encontrada em Ezequiel 44 

também. No versículo 11, temos o ministério ao povo; e nos versículos 15-
16, o ministério ao Senhor. Muitos dizem hoje: "Estou servindo a Deus, 
estou na obra de Deus”. Na realidade estão servindo ao povo sem ouvir 
nada do Senhor. Estão servindo ao povo sem a mínima orientação de 
Deus. Tornaram-se servos, não de Deus, mas do povo, da sua organização 
religiosa.  
 

Continuam ensinando as Escrituras, fazendo orações e pregando 
sermões — tudo sem a palavra viva! Não conhecem a tenda da revelação, 
lá fora do arraial! São levitas, sem sacerdotes que lhes dêem instruções! 
Para a igreja gloriosa ser restaurada de fato antes da volta de Cristo, é 
indispensável que os sacerdotes estejam diante do altar; somente depois 
disso é que poderão orientar o povo, e levantar um edifício que glorifique 
a Deus! 
 

No Novo Testamento, também vemos os dois princípios sendo 
diferenciados. Na igreja primitiva, logo no princípio, começou a surgir 
problemas, porque a casa de Deus não estava sendo atendida como 
deveria.  O povo de Deus estava sentindo falta; alguns estavam sendo 
abandonados. E os apóstolos precisaram fazer uma distinção: "Não é ra-
zoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas" (At 6. 
2). 
 

Os apóstolos reconheceram a necessidade de servir ao Senhor antes 
de servir ao povo. Conheciam a prioridade maior no plano de Deus. Por is-
so, ordenaram que fossem levantados outros irmãos no diaconato para 
servir ao povo, e liberar dessa forma os apóstolos para a oração e a 
revelação na palavra. Se este ministério essencial faltar, todo o resto 
enfraquecerá. Em Atos 13.1-2, temos a confirmação disso. Primeiro 
ministraram ao Senhor; depois saíram para ministrar ao povo. 
 

A revelação dos últimos dias 
 

O apóstolo Pedro tem uma palavra na sua primeira epístola que 
pode nos espantar.  Veja o que ele diz: “... sois guardados pelo poder de 
Deus, mediante a fé, para salvação preparada para revelar-se no ultimo 
tempo" (1 Pe 1.5). Ele está dizendo que há uma salvação mais completa, 



 

 

mais perfeita, reservada para os últimos dias.  Agora leia o versículo 13: 
"Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai 
inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus 
Cristo". 
 

Estamos esperando uma revelação mais completa da salvação nos 
últimos dias, ou seja, nos nossos dias. Será uma salvação completa que até 
agora não temos recebido. Esta salvação é a graça que receberemos 
através da revelação de Jesus Cristo. Até agora, só temos ouvido falar 
dessa graça. O nosso evangelho tem misturado a graça de Deus com a lei 
e a filosofia.  
 

Não fomos libertos ainda do legalismo, da lei do pecado que opera 
nos nossos membros, das leis e preceitos humanos. Ainda não entramos 
experimentalmente em Romanos 8 — estamos atolados em Romanos 7! 
Mas a vontade de Deus é que nos apossemos da sua palavra. Romanos 3 é 
para nós, porque fala da liberdade que temos em Jesus Cristo.  
 

E o apóstolo Pedro está anunciando que nos últimos dias recebe-
remos uma revelação de Jesus Cristo que vai trazer-nos a sua graça. Esta 
revelação dos últimos dias vai salvar-nos pela graça. A lei veio por Moisés, 
mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Estamos ainda, em 
grande parte, debaixo da lei, e com a mistura de filosofia humana que 
recebemos dos gentios e que domina a nossa mente; por isso, ainda 
suportamos o peso do pecado, da divisão e do mundanismo. 
 

A igreja gloriosa surgirá através da graça que virá na revelação de 
Jesus Cristo nos últimos dias. Creio que essa revelação virá por intermédio 
do ministério dos apóstolos e profetas que serão levantados nestes dias. É 
um processo que ocorrerá por etapas ou ciclos. À medida que o povo for 
se preparando progressivamente, os ministérios que surgirem do meio 
dele também serão mais aperfeiçoados. Mesmo agora, há muitos 
ministérios sendo preparados no meio do povo pela revelação do Espírito.  
 

Num processo cíclico, estes ministérios aperfeiçoarão mais o povo, 
para que do meio dele surjam ministérios cada vez mais fortes, até que se 
levantem os apóstolos e profetas. Na realidade, os ministérios hão de 
entrar cada vez mais nesta vocação profética e apostólica.  Os apóstolos e 
 
 



 

 

 profetas não são formados de uma vez, nem aparecem repentinamente. 
Mas quando os instrumentos realmente forem preparados, hão de 
terminar rapidamente a edificação da casa do Senhor. 
 

A revelação completa dos últimos dias vira por meio do ministério 
apostólico, porque ela depende do ministério ao Senhor. Nem todo o 
povo entrara na tenda da revelação para ouvir de Deus; por isto, embora 
haja uma preparação do povo em geral, haverá um grupo menor separado 
para ministrar ao Senhor e receber a palavra revelada. 
 

Os apóstolos e profetas são simplesmente essas pessoas que 
permanecem na presença do Senhor para receber sua revelação. O 
apóstolo não é uma classe diferente de pessoa: mais alta, mais bem 
vestida, com um titulo preponderante e um grande "A" gravado na testa!  
Os apóstolos e profetas são homens fracos, quem sabe, desprezíveis, e 
incompreendidos. Uma coisa eles tem: a revelação que receberam na 
presença de Deus.  É esta revelação que irão transmitir para o povo. 
 

A mensagem do evangelho foi pregada a primeira vez pelos 
apóstolos. Ela não veio como uma revelação geral para todo o povo. No 
dia de Pentecoste, Pedro levantou-se com os onze. Mais tarde, outros 
apóstolos se levantaram para anunciar o evangelho. Nestes dias, os 
instrumentos de Deus se levantarão ainda outra vez.  Serão homens 
separados por Deus para levar a mensagem da graça que receberam de 
Deus e transmiti-la ao povo.  Para que a revelação da graça alcance o povo 
em geral, Deus precisa usar instrumentos, que são os ministérios funda-
mentais. 
 

É aqui que vemos a importância do ministério ao Senhor. Em 
Antioquia, cinco homens esperaram em Deus. O resultado foi o 
levantamento de um ministério que teve um impacto no mundo inteiro. 
Foi lá que receberam a revelação de enviar Paulo na sua primeira viagem. 
Cinco homens diante de Deus receberam uma ordem que abalou o mundo 
inteiro! Cinco homens receberam ordens para enviar duas pessoas a 
saírem e pregarem o evangelho em outras regiões até na Europa! Este 
evangelho foi pregado primeiro na Ásia, depois na Europa e mudou a 
historia do mundo, e continua mudando-a ate hoje. Tudo isto porque cinco  
 
 
 



 

 

homens ficaram na presença do Senhor para receber as suas ordens! Você 
pode ser uma pessoa usada por Deus para mudar a historia do Brasil! Isto 
é verdade! Deus muda a historia da humanidade através de homens 
dispostos a ouvir diretamente dele! 
 

Estou aguardando essa revelação da graça total a qualquer 
momento. No entanto, não será uma revelação para um indivíduo isolado. 
Sinto que Deus nos quer dar essa revelação em conjunto, no contexto do 
corpo. É algo que irá crescendo mais e mais, até um dia vir a explodir! 
Quando isso acontecer, as pessoas vão levantar-se e sair com esta 
mensagem da graça de Jesus Cristo. É a revelação do Filho de Deus! E logo 
haverá um mover do Espírito para levantar uma igreja gloriosa que possa 
pregar a mensagem da graça de Deus para o mundo inteiro. 
 

Jesus só ministrou durante três anos e meio. Quando lemos no livro 
de Apocalipse sobre o tempo do fim e sobre o ministério que estará em 
operação naquele período, encontramos frequentemente esse mesmo 
espaço de três anos e meio. Concluímos que o ministério mais poderoso 
que já houve depois de Cristo, ou que haverá antes da sua segunda vinda, 
operará por um período de apenas três anos e meio. Será uma época 
muito curta, porém muito poderosa — com muita perseguição, e também 
muita gloria. Quanto mais densas forem as trevas, mais brilhante será a 
glória. E estamos entrando, mesmo agora, passo por passo, no mover do 
Espírito que nos conduzirá a essa posição gloriosa. 
 

A manifestação de Cristo 
 

No grego, há duas palavras traduzidas por “filhos". Teknon significa 
"crianças", enquanto huios significa "filhos maduros”. Em 1 João 3.1, 
encontramos teknon "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao 
ponto de sermos chamados filhos de Deus; e, de fato, somos filhos de Deus. 
Por essa razão o mundo não nos conhece,  porquanto não o conheceu a ele 
mesmo." Em outras palavras, agora somos crianças de Deus — filhos 
apenas no sentido de estarmos na casa do Pai, como crianças que ainda 
não tomaram praticamente nenhuma responsabilidade sobre si. Mas 
precisamos crescer, ao ponto de sermos huios, filhos maduros, perfeitos e 
responsáveis, capazes de realizarmos a obra do Pai. (Veja Rm 8.14 e Hb 
2.10 como exemplos de huios). 
 



 

 

"Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que 
havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 
semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se 
purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro" (1 Jo 
3.2,3).  Aqui temos um exemplo de como e possível aplicar uma passagem 
das Escrituras em dois sentidos.  A maioria das pessoas pensa que esta 
passagem se refere à volta de Cristo: "Quando ele se manifestar..." De 
certa forma, isto é verdade. 
 

Porém, muitas vezes na Palavra de Deus há varias etapas para o seu 
cumprimento. Essa é uma característica do próprio Espírito. Ele se 
desenvolve e desabrocha qual botão de rosa, abrindo-se 
progressivamente mais e mais. Cada vez que lemos a Palavra, ela se abre 
mais para mostrar a beleza do Senhor. Na criação sempre podemos ver o 
mesmo princípio. Num botão, a flor está toda presente; no entanto, ele 
precisa ir se abrindo progressivamente, até se tornar em uma rosa 
completa e perfeita. 
 

Da mesma forma, a verdade está toda presente desde o principio. 
Em relação a nós, porem, ela vai se abrindo progressivamente. Agora 
podemos ver uma verdade especifica numa determinada passagem da 
Bíblia. Mais tarde, podemos enxergar outra verdade na mesma passagem. 
Qual das duas esta certa, a primeira ou a segunda? A que nós vemos, ou a 
que outro irmão vê? Não podemos nos limitar a nenhuma delas, e nem 
desprezar a verdade que não conseguimos enxergar no momento. São 
verdades complementares, que se confirmam mutuamente, e que revelam 
as profundezas da Palavra de Deus. 
 

Portanto, uns acham que estes versículos falam da volta de Cristo. 
Mas para que Cristo possa voltar, é necessário que haja muita preparação 
e muita revelação. Eu creio que esta passagem está falando de uma 
manifestação do Espírito de Jesus antes da sua volta. Esta manifestação é 
necessária para que se levantem ministérios capazes de preparar seu povo 
para a vinda de Cristo! 
 

Se Jesus vai voltar para uma igreja gloriosa, ele precisa manifestar 
sua presença no Espírito a um povo que o esteja esperando — que esteja 
ministrando a ele. Ele precisa revelar sua graça de uma maneira mais 
perfeita a fim de preparar um povo para a sua vinda. Sinto no meu espírito 
que Jesus realmente há de se manifestar — que já está se manifestando 



 

 

mais e mais. Está chamando um povo para a tenda da revelação, para 
esperar nele até que ele revele a sua graça. Assim é que se levantará o 
ministério para transmitir essa revelação ao povo de Deus, para ministrar à 
casa de Deus, e para preparar um povo para a vinda de Cristo. 
 

Assim como aconteceu com Moisés no Velho Testamento, Deus 
usou Paulo no Novo para receber a revelação do mistério de Deus que é 
Cristo. Porem, nos últimos tempos Jesus vai aparecer, não só para um 
Paulo, mas para muitos homens — para aqueles que estiverem esperando 
nele na tenda da revelação. Será levantada uma companhia de profetas e 
apóstolos para revelar este mistério primeiro à igreja, e depois ao mundo.  
Jesus está procurando agora pessoas que desejam ter um contato vivo e 
intimo com ele na tenda da revelação.  É este ministério ao Senhor que 
produzirá os homens que serão o fundamento da casa de Deus e que 
restaurarão toda a perfeição da casa de Deus. 
 

Os primeiros apóstolos foram chamados para serem testemunhas 
oculares da ressurreição de Jesus Cristo.  Os últimos apóstolos serão 
testemunhas da segunda vinda de Cristo,  revelada a eles no Espírito. Os 
primeiros apóstolos foram testemunhas da ressurreição e prepararam-na 
com grande poder.  Os últimos apóstolos receberão uma revelação do dia 
do Senhor, da volta de Cristo na tenda da revelação.  Neste encontro 
marcado com Deus, um ministério se levantará para revelar a vinda de 
Cristo e o dia do Senhor ao povo.  Serão testemunhas vivas, pelo poder do 
Espírito, deste dia do Senhor. 
 

Paulo recebeu a revelação do mistério de Cristo. João recebeu a 
revelação do dia do Senhor, no livro de Apocalipse. Agora, nos últimos 
dias, Deus vai levantar uma companhia de apóstolos e profetas que tenha 
a revelação do mistério de Cristo e da sua graça, e também do dia do 
Senhor. Afinal, como os apóstolos primitivos testemunharam um aconteci-
mento próximo a eles historicamente, que era a ressurreição de Cristo, 
nos agora estamos nos aproximando cada vez mais da vinda de Cristo. Por 
essa razão, a mensagem mais importante para o mundo ouvir hoje não é 
da ressurreição somente, mas da vinda de Cristo. Como profetas, os 
apóstolos verão a vinda de Cristo no Espírito, e transmitirão sua revelação 
ao povo. 
 
 
 



 

 

Até agora não temos pregado a vinda de Cristo, nem ao mundo, 
nem à igreja. A segunda vinda tem sido uma doutrina sem realidade, uma 
teoria insípida. Mesmo os que pregam não tem fé, nem acreditam na 
realidade dela. Como, então, hão de transmitir vida aos outros? A prova 
que não cremos na realidade da sua vinda, é que fazemos o que os outros 
fazem: compramos, vestirmo-nos, casarmo-nos, fazemos negócios. Nem 
chegamos a temer que nossos próprios filhos possam ficar sem segurança 
nestes últimos dias se Deus não interferir e fizer algo novo no nosso meio. 
Estamos agindo como se Deus fosse demorar mais mil anos. Certamente, 
nada acontecerá na nossa geração! 
 

No entanto, é justamente a nossa geração que há de ver o 
acontecimento mais importante da história do mundo! Até os jornais 
estão anunciando previsões apocalípticas para breve. Por que não lemos 
os jornais? Por que não cremos na Bíblia? 
  

Deus está chamando um povo para esperar nele, e receber a 
revelação da vinda de Cristo, e do dia do Senhor; para receber a graça que 
irá nos libertar de todos os laços; e para finalmente anunciar essa visão 
gloriosa a todo o povo! 
 
 
 
 
 
 


