
DOIS GRANDES 
PERIGOS

NO PROCESSO DE 
APRENDIZADO NO REINO

> Achar que o conhecimento teórico
que recebemos é suficiente

(conhecimento ocidental x conhecimento oriental)

> Permitir que o conhecimento já
adquirido se dilua



Achar que o conhecimento

teórico que recebemos é 

suficiente

Tt 1:16

No tocante a Deus, professam conhecê-lo;
entretanto, o negam por suas obras; é por
isso que são abomináveis, desobedientes e
reprovados para toda boa obra



Permitir que o 

conhecimento

já adquirido se dilua

Hebreus 2:1

Portanto, convém-nos atentar com mais
diligência para as coisas que já temos ouvido,
para que em tempo algum nos desviemos delas.



NOSSO MINISTÉRIO



Desde o início da formação do

seu povo Deus queria que

todos da nação de Israel

fossem sacerdotes.



REINO SACERDOTAL

Ex 19:5,6  

“Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a 

minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os 

povos; porque toda a terra é minha

vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras 

que falarás aos filhos de Israel”

Ex 19:12,13

“Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao 

monte, nem toqueis o seu limite; todo aquele que tocar o monte será 

morto. 

Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado; quer seja 

animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, 

então, subirão ao monte”



REINO SACERDOTAL

Ex 20:18-21 

“Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da 

trombeta, e o monte fumegante; e o povo, observando, se estremeceu e 

ficou de longe. 

Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos; porém não fale Deus 

conosco, para que não morramos. 

Respondeu Moisés ao povo: Não temais; Deus veio para vos provar e para 

que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. 

O povo estava de longe, em pé; Moisés, porém, se chegou" 



A expectativa do coração de 
Deus sempre foi que todo o 
seu povo fosse sacerdote



TRIBO SACERDOTAL

Deus tomou uma das 12 
Tribos de Israel (Tribo de 
Levi) e constituiu Tribo 

sacerdotal



TRIBO SACERDOTAL

X 

REINO SACERDOTAL



LEVITAS - Nm 8
 Homens separados da Tribo de Levi

 Viviam exclusivamente para Deus

 Realizavam todos os serviços da tenda da congregação

 Não receberam nenhum pedaço de Terra na divisão da 

terra prometida

 O SENHOR ERA A PORÇÃO DA HERANÇA DELES

TRIBO EXCLUSIVA DE DEUS



MOISÉS TAMBÉM DESEJAVA UM REINO SACERDOTAL

Nm 11:24-29
“E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou setenta homens 

dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda.

Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou; e, tirando do espírito, que estava 

sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos; e aconteceu que, quando o espírito 

repousou sobre eles, profetizaram; mas depois nunca mais.

Porém no arraial ficaram dois homens; o nome de um era Eldade, e do outro 

Medade; e repousou sobre eles o espírito (porquanto estavam entre os inscritos, 

ainda que não saíram à tenda), e profetizavam no arraial.

Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam 

no arraial.

E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, 

respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lho.

Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do 

Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele!”



A expectativa do coração de 
Deus sempre foi que todo o 
seu povo fosse sacerdote



ESSA HISTÓRIA IRIA MUDAR
JOEL 2:28-29

 "E, depois disso, derramarei do meu Espírito 

sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas 

filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os 

jovens terão visões. 

 Até sobre os servos e as servas derramarei do 

meu Espírito naqueles dias.”

REINO SACERDOTAL



JESUS CONFIRMOU ESSA PROFECIA
AT 1:4,5,8

 Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: 

"Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu 

Pai, da qual falei a vocês. 

 Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês 

serão batizados com o Espírito Santo. 

 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre 

vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a 

Judeia e Samaria, e até os confins da terra.

REINO SACERDOTAL



DEUS CUMPRIU A PROMESSA

AT 1:1-13

 AT 2:4 - Todos ficaram cheios do Espírito Santo 

e começaram a falar noutras línguas, conforme 

o Espírito os capacitava

REINO SACERDOTAL



TUDO AGORA É DIFERENTE

 I PED 2:5 - “...também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa

espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais

agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo

 I Ped 2:9 – “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de

propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos

chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;”

 Ap 1:5-6 – “...àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos

pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o

domínio pelos séculos dos séculos. Amém!”

 AP 5:10 - “e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes; e reinarão sobre a

terra.”

POVO SACERDOTAL



FOI DECRETADO O FIM

NÃO
NÃO
NÃO







O Derramar do Espírito Santo sobre todos descreve o

rompimento da igreja com séculos de tradução

judáica de uma “castra sacerdotal” em que apenas

alguns e por hereditariedade podiam ser sacerdotes



TODOS SOMOS SACERDOTES



HÁ UMA PRAGA QUE SE 

INSTALOU DURANTE 

SÉCULOS NA VIDA DA 

IGREJA



OS QUE FAZEM A OBRA

X

ASSISTEM OS QUE FAZEM A 

OBRA



CATÓLICOS - CLEROS E LEIGOS

EVANGÉLICOS – SERVOS DE DEUS E AS 

OVELHAS



CLEROS

X

LEIGOS



CLERO

HOMENS “ESPECIAIS”

PROFISSIONAIS DA FÉ

UNGIDOS

ESPECIALISTAS

OS QUE REALIZAM A OBRA



LEIGOS

PESSOAS COMUNS

O POVO

EXPECTADORES

ASSISTEM O CLERO FAZER A OBRA

CONSUMIDORES



http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_sIRS1bzIick/SwQO3igAcLI/AAAAAAAAA7E/D1A1Ng-W5Tg/s1600/descabelada.jpg&imgrefurl=http://oinfernotemporao.blogspot.com/&usg=__5lhz6JHO-qTgn9nVfhsRx_Y06Oc=&h=330&w=382&sz=27&hl=pt-BR&start=41&um=1&itbs=1&tbnid=UYWY8HofGRircM:&tbnh=106&tbnw=123&prev=/images?q=imagens+de+crian%C3%A7as+doidas+cabelo+despenteado&start=40&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1T4SUNC_pt-BRBR371BR371&ndsp=20&tbs=isch:1,itp:face


ISSO É UMA AFRONTA AO 

CORAÇÃO DE DEUS



NICOLAÍTAS

AP 2: 6,15

 IGREJA EM ÉFESO – V-6

 “Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras

dos nicolaítas, as quais e também odeio.”

 IGREJA EM PÉRGAMO – V-15

 “...da mesma forma sustentam a doutrina dos

nicolaítas.

DEUS ODEIA



NICOLAÍTAS 

nikh = vitória (no sentido de dominar)

laos = ...o povo peculiar, gente, multidão;

...do Século IV em diante, às vezes se refere ao leigo 

(conforme o grego moderno "laikos"= leigo, no 

sentido de povo comum)

Portanto, o nome Nikolaitwn (nicolaítas) composto 

destas duas palavras tem o sentido de "vitória sobre 

o povo" ou "os que exercem domínio sobre o povo".



FOI DECRETADO O FIM

NÃO
NÃO
NÃO



O QUE TEMOS HOJE



REINO SACERDOTAL



QUAL É O MEU MINISTÉRIO

COMO POSSO DESCOBRIR

COMO POSSO EXERÇER



MINISTÉRIOS COMUNS

MINISTÉRIOS ESPECÍFICOS

(MINISTÉRIO = SERVIÇO)



MINISTÉRIOS COMUNS

Tarefas designadas a todos discípulos

Desde o momento da conversão

Fruto da presença do Espírito Santo

Não faz distinção de idade ou

maturidade

Algo Geral



TESTEMUNHAR DE CRISTO

EDIFICAR UNS AOS OUTROS



TESTEMUNHAR DE CRISTO

 AT 1:8 - “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir

sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em

toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra”

 I Ped 2:9 – “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação

santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes

as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua

maravilhosa luz”

 II Cor 5:20 - Fomos feitos EMBAIXADORES, ou seja, representantes

de Cristo na terra

 MT 28:18-20 - Jesus manda fazer discípulo

 Atos 9 - Jesus aparece a Paulo mas não lhe prega (envia Ananias);

 Atos 10 - o anjo aparece a Cornélio e não lhe prega (manda chamar

Pedro).



PRIMEIRO MINISTÉRIO 

COMUM A TODOS OS 

SANTOS

TESTEMUNHAR DE CRISTO



SEGUNDO MINISTÉRIO 

COMUM A TODOS OS 

SANTOS

EDIFICAR UNS AOS OUTROS



EDIFICAR UNS AOS OUTROS POR MEIO 

DAS JUNTAS E LIGAMENTOS

 EF 4:16 – “Do qual todo o corpo, bem ajustado, 

e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo 

a justa operação de cada parte, faz o aumento do 

corpo, para sua edificação em amor”

 COL 2:19 – “E não ligado à cabeça, da qual todo 

o corpo, provido e organizado pelas juntas e 

ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus”





EDIFICAR UNS AOS OUTROS POR MEIO DAS 

MUTUALIDADES DO CORPO DE CRISTO

UNS AOS OUTROS



UNS AOS OUTROS



MINISTÉRIOS ESPECÍFICOS



MINISTÉRIOS ESPECÍFICOS

 Expressão da multiforme graça de Deus

 Alguns são concedidos desde o nascimento

 Outros são concedidos com o Batismo no

Espírito Santo

 Variável de pessoa para pessoa

 Alguns tem ligação com a nossa

personalidade

 Não temos todos os dons



MINISTÉRIOS ESPECÍFICOS

MINISTÉRIOS 

ESPECÍFICOS

DONS DO PAI

DONS DO 

ESPÍRITO 

SANTO

DONS DE CRISTO



DONS DO PAI

 Concedido por Deus

 Concedido a cada um

 Presente desde a concepção

 Após a conversão deve ser trabalhada e

pode ser direcionada para o Reino de Deus

 Expressão da multiforme graça de Deus



DONS DA GRAÇA

DONS O PAI

(Romanos 12:1-8)

DONS DA GRAÇA = DONS DO PAI 

CRIAÇÃO

CONVERSÃO

CONSAGRAÇÃO

NA NOSSA CONCEPÇÃO DEUS PLANTA EM 

NOSSA PERSONALIDADE APTIDÕES, 

CAPACIDADE E DONS, MATERIAL BRUTO.

O DEUS TODO-PODEROSO É TANTO O DEUS 

DA CRIAÇÃO COMO O DEUS DA REDENÇÃO

ROMANOS 12.1-2 “...APRESENTEIS O VOSSO 

CORPO POR SACRIFÍCIO VIVO, SANTO E 

AGRADÁVEL A DEUS...”



DONS DA GRAÇA

DONS DE DEUS – RM 12:3-8

DONS DE DEUS

PROFECIA

MINISTÉRIO
(diaconia, serviço)

ENSINO

EXORTAR
(encorajar)

CONTRIBUIR

PRESIDIR

MISERICÓRDIA

(liderança)



DONS DE CRISTO

Concedido por Cristo

Concedido para algumas pessoas debaixo da

soberania divina

Concedido a Igreja para sua edificação

A finalidade é o aperfeiçoamento dos santos

Se recebe e se desenvolve durante a caminhada

cristã na comunhão e no serviço na Igreja

Homens Dons



DONS MINISTERIAIS – EF 4:7-11

DONS DE CRISTO

DONS DE CRISTO
PROFETAS

PASTORES E 

MESTRES

EVANGELISTAS

APÓSTOLOS



DONS DO ESPÍRITO SANTO

 Concedido pelo Espírito Santo

 Concedido a cada um

Manifesta-se após o Batismo no Espírito

Santo

 Finalidade é a edificação da Igreja



MANIFESTAÇÕES DO E.S.

DONS DO ESPÍRITO – I COR 12:4-11

DONS DO ESPÍRITO

PALAVRA DE 

CONHECIMENTO (

DISCERNIMENTO 

DE ESPÍRITOS

DONS DE 

CURAR/DOM 

DA FÉ

PROFECIA

VARIEDADE DE 

LINGUAS E 

INTERPRETAÇÃO

PALAVRA DE 

SABEDORIA

OPERAÇÃO DE 

MILAGRES



Tipos de dons no Novo Testamento

Cada membro da Trindade é responsável 

pela administração e operação de um 

conjunto de dons...

Pai

Referências

QUEM 
CONCEDE

QUEM 
RECEBE

Exemplos

Dons da graça

Deus

Cada um

Rm 12:3-8; I Pe 4:10-11

Jesus 
Cristo

Espírito 

Santo

DEUS

Dons ministeriais

Cristo

Uns

Ef 4:7-11; I Co 12:28-30

QUANDO SE 

RECEBE

Desde a criação

Após a conversão é 

direcionado para o serviço do 

Reino de Deus

Durante a caminhada 

cristã, na comunhão e 

serviço da Igreja

Dons e manif. do E.S.

O Espírito Santo

Cada um

I Co 12:4-11; I Co 14:1-40

Manifestado após o Batismo 

no Espírito Santo

Profecia, serviço, ensino, 

exortação (encorajar), 

contribuição, presidir 

(liderança) e misericórdia. 

Apóstolos, profetas, 

evangelistas, pastores

e mestres 

Palavras de sabedoria e de 

conhecimento, fé, dons de curar, 

operação de milagres, profecia,  

discenirmento de espíritos, 

variedade de línguas e 

interpretações 

.



I PEDRO 4:10

Servi uns aos outros, cada um conforme 

o dom que recebeu, como bons despenseiros 

da multiforme graça de Deus.

https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/2/1+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/2/1+


EM QUE AMBIENTE ESTES DONS 

PODEM SE MANIFESTAR

QUANDO ESTAMOS REUNIDOS

NO NOSSO DIA A DIA



I PEDRO 4:10

Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que 

recebeu, como bons despenseiros da multiforme 

graça de Deus.

https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/2/1+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/2/1+



