
 
 
O MOVER PROFÉTICO 
Ministrado originalmente na série O ANO DA FRUTIFICAÇÃO 
 
 

Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do 
Senhor. 
Ezequiel 37:4 
 
Mas no arraial ficaram dois homens; chamava-se um Eldade, e o outro Medade; e repousou 
sobre eles: o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem 
à tenda; e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço, etenho dado os levitas a Arão e a 
Eldade e Medade profetizaram no arraial. 
Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, 
respondeu e disse: Meu Senhor Moisés, proíbe-lho. Moisés, porém, lhe disse: Tens tu ciúmes 
por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu 
espírito sobre eles! 
Numeros 11:26 a 29   

 
Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. 
Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 
1Coríntios 14:39 e 40 

 
Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez;  
para que todos aprendam e todos sejam cosolados; 
1Corintios 14:31   

 
Segui o amor; e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 
Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus; pois ninguém o entende; 
porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, 
exortação e consolação. 
1Coríntios 14:1 a 3   

 
 
EDIFICAÇÃO 
G3619 / οἰκοδομή - oikodomē - oy-kod-om-ay' 
Feminine (abstraction) of a compound of G3624 and the base of G1430; architecture, that is, (concretely) a 
structure; figuratively confirmation: - building, edify (-ication, -ing). 
 
EXORTAÇÃO 
G3874 – παράκλησις - paraklēsis - par-ak'-lay-sis 
From G3870; imploration, hortation, solace: - comfort, consolation, exhortation, intreaty. 
 
CONSOLAÇÃO 
G3889 – παραμυθία – paramuthia - par-am-oo-thee'-ah 
From G3888; consolation (properly abstract): - comfort. 
 
 
 



A ação profética é a base para a construção de todas as coisas do Eterno em nós e ao nosso redor, na 
dimensão física da existência humana. 
Genesis 1 e 2 
 
A ação profética é gerada por uma vida de adoração. 
Êxodo 25:22 
Ali, virei a ti e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do Testemunho, 
falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. 
 
Pela adoração nós temos íntima comunhão com O Eterno, ouvimos Sua voz, e podemos proclamar 
profeticamente todos os Seus decretos a respeito de nós, nossa família e a respeito de todas as coisas à 
nossa volta. 
 

Quando alguém adora o dinheiro, passa a ser seu servo, seu adorador submisso. 
Quando alguém adora a um ídolo, define que o adorado é o que tem direito, soberania... 

Quando eu adoro a Deus, declaro e defino que Ele é o meu governador. 
 
 
É a ação profética que traz os comandos de Deus, o apostólico, a edificação do Corpo de Cristo e se Seu 
Reino. 
 
Deus aguarda nossa ação profética, proclamando com fé os decretos Dele, para materializar todas as Suas 
promessas. 
 
A oração sincera gera um mover de ensino do Espírito Santo 
Colossenses 1:9 
Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que 
sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual; 
 
Este ensino deve nos levar a um nível de obediência e experiências fundamentais com o Reino. 
João 16:7 e 8   
Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá; pois se eu não for,  
o Ajudador não virá a vós; mas, se eu for, vo-lo enviarei. 
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: 
 
Estas experiências nos conduzem a um crescimento em intimidade com o Pai que nos transporta para 
níveis reais de adoração e louvor. 
Apocalipse 19:10   
Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal: sou conservo teu e de teus 
irmãos, que têm o testemunho de Jesus; adora a Deus;  
pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. 
 
A adoração nos leva a ver e ouvir os planos de Deus, com unção para proclamar, profetizar. 
Ezequiel 3:12,13 e 17 
Então o Espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja 
a glória do Senhor, desde o seu lugar. 
E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, ao tocarem umas nas outras, e o banilho das rodas ao lado deles, 
e o sonido dum grande estrondo. 
Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel;  
quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-ás da minha parte. 
 
A palavra profética da nossa boca, materializa o mover do Senhor. 
Romanos 10:8   
Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração;  
isto é, a palavra da fé, que pregamos. 
 
 



APRENDA EXERCITANDO 
Profetize os decretos de Deus para cada assunto e área da vida, família, da Igreja, da cidade, nação e da 
terra. 

“Tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra.” 
 
Com a palavra Deus criou todas as coisas. 
João 1:1-3 
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. 
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. 
 
Todas as coisas foram feitas pela palavra, que é a matéria prima de tudo que existe. Portanto, as palavras 
são a linguagem perfeita para a comunicação com tudo e todos. Todas as coisas podem obedecer às 
palavras. Até hoje, e sempre, Deus administra, gera, conduz todas as coisas pelo poder da palavra da sua 
boca. 
 
Salmos 33:6   
Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. 
 
Salmos 147:15   
...quem envia o seu mandamento pela terra; a sua palavra corre mui velozmente. 
 
Hebreus 1:3   
...sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu Ser, e sustentando todas as coisas pela 
palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da 
Majestade nas alturas, 
 
Tito 3:8   
Fiel é esta palavra, e quero que a proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-
se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. 
 
2Timóteo 2:15   
Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que 
maneja bem a palavra da verdade. 
 
Tiago 3:5 a 10   
Assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um 
tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo; sim, a língua, qual mundo de iniqüidade, colocada 
entre os nossos membros, contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez 
inflamada pelo inferno. 
Pois toda espécie tanto de feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma, e tem 
sido domada pelo gênero humano; mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável; está 
cheia de peçonha mortal. 
Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 
Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. 
 

• Enumere suas áreas de maior motivo de oração e intercessão. 
• Anote o que a Bíblia diz acerca da vontade do Senhor para estas questões. 
• Comece a proclamar sistematicamente os textos e decretos do Senhor acerca de cada um destes 

teus assuntos e áreas. 
• Exercite-se. Pratique até que se torne um hábito seu proclamar o que DEUS DIZ. Somente o que 

Deus diz, independente das circunstâncias. 
 
Diz um irmão profeta, Erick Alpizar: 
 “O mundo foi criado por Deus por palavras. O seu mundo também será construído por palavras!” 
“A realidade de Deus está composta de palavras. A nossa realidade será composta também de palavras”. 
 



A ADORAÇÃO É A FORMA ESPIRITUAL DE DETERMINAR O GOVERNO, O DOMÍNIO. 
Quando eu adoro a Deus, declaro e defino que Ele é o meu governador. 
Quando alguém adora o dinheiro, passa a ser seu servo, seu adorador submisso. 
Quando alguém adora a um ídolo, define que o adorado é o que tem direito, soberania... 
 
 
 
 

 
 
A VISÃO PROFÉTICA DA IGREJA 
O que a Bíblia nos diz e profetiza sobre o que vai acontecer com a Igreja? 
 
Como é importante sabermos o que Jesus nos fala sobre Sua Igreja. Muitas vezes somos negativistas, 
focalizados e cristalizados em uma micro parcela da existência local e momentânea da Igreja, segundo 
nossa visão limitadíssima e nossas experiências, nos esquecendo do que há proclamado por Deus acerca da 
Sua Igreja. Mas, vejamos o que o Senhor nos declara: 
 
Êxodo 12:3   
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao décimo dia deste mês tomará cada um para si um 
cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. 
 
Êxodo 12:7   
Tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. 
 
Êxodo 12:13   
Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, 
e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. 
 
Êxodo 12:14   
E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor; através das vossas gerações o 
celebrareis por estatuto perpétuo. 
 
A “congregação” no Antigo Testamento é a Igreja de Deus. Não significa que a Igreja que conhecemos hoje 
tenha substituído Israel. Israel já era Projeto de Deus para ter um povo exclusivo, que hoje inclui pessoas de 
todas as nações, os gentios, também conhecidos por nós como a Igreja. Para esta Congregação o Senhor 
promete salvação, livramento, proteção, vitória e uma vida de celebração de geração em geração. 

A vida da Igreja precisa estar fundamentada na salvação em Cristo Jesus, no sangue derramado, na 
vitória sobre o pecado, o mundo e sobre Satanás.  Precisa estar firmada também nas celebrações de vitória 
e vida, que exaltam a Jesus e atraem Seu Espírito Santo para manifestações poderosas. 
 
Êxodo 16:10   
E quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a 
glória do Senhor, apareceu na nuvem. 
 
A Igreja deve viver assim; olhando para o deserto – esta vida terrena – mas vendo a glória do Senhor, 
dependendo somente da Sua condução sobrenatural. Sempre nos acostumamos a viver na dependência 
dos recursos humanos e isso é muito ruim. 
 
 



Atos 7:38   
Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos 
pais, o qual recebeu palavras de vida para vo-las dar; 
 
Estevão, o mártir da inauguração da Igreja, nos fala de Deus com Sua congregação no deserto, vinculando a 
Igreja com o mesmo Deus, a mesma caminhada, o mesmo projeto eterno. 
 
ECLESIA 
G1577 - ἐκκλησία  -  ekklēsai  -  ek-klay-see'-ah 
From a compound of G1537 and a derivative of G2564; a calling out, that is, (concretely) a popular meeting, 
especially a religious congregation (Jewish synagogue, or Christian community of members on earth or 
saints in heaven or both): - assembly, church. 
 
Apesar da palavra congregação ter sido traduzida para o grego como eclesia, seu significado não está aqui, 
mas na expressão de Deus para Seu povo:  
 
H5712 
 'êdâh  -  ay-daw‛  -  עדה
Feminine of H5707 in the original sense of fixture; a stated assemblage (specifically a concourse, or 
generally a family or crowd): - assembly, company, congregation, multitude, people, swarm. Compare 
H5713. 
 
Edah /  Ed =  Família e Testemunha. 
H5707 
 êd  -  ayd‛  -  עד
From H5749 contracted; concretely a witness; abstractly testimony; specifically a recorder, that is, prince: - 
witness. 
 
Atos 1:8 
“Sereis minhas testemunhas, minhas “ed’s”. 
A palavra assembléia que foi traduzida por eclesia, é na verdade qahal, em hebraico. 
 
Eclesia era a palavra grega que mais se aproximava da assembléia de Deus, mas seu significado é limitado. 
Expressa apenas um grupo de pessoas, que enquanto reunidas, formam uma assembléia. A Igreja é muito 
mais. A Igreja é o Corpo vivo de Cristo, não apenas uma reunião de pessoas. Não há problema em 
continuarmos utilizando a expressão eclesia, mas é imprescindível que entendamos o significado mais 
profundo de Igreja, ou assembléia, ou povo de Deus. 
 
H6951 
 qâhâl  -  kaw-hawl  -  קהל
From H6950; assemblage (usually concretely): - assembly, company, congregation, multitude. 
 
É impressionante o zelo, o cuidado profético, eterno, contínuo de Deus para com Sua assembléia. 
 
A Igreja não é uma instituição. Não é um hospital. Não é uma organização terrena. Não é uma tentativa. 
Não é uma associação. A Igreja não é um negócio. Não é um empreendimento. Não é uma opção. A Igreja 
não é uma solução para meus problemas. Não é uma alternativa religiosa. Não é uma escolha filosófica. Não 
é uma decisão pessoal. Não é uma muleta. A Igreja é o Corpo de Cristo, Sua Assembléia Santa. A Igreja é o 
projeto eterno de Deus, a Noiva do Cordeiro Jesus! 
 
Agora pare e pense o que significa sua vida na Igreja. Você se vê assim? Você vive assim? Você tem 
convicção de que é membro da poderosa Igreja de Cristo? Ou você vive lutando para tentar sobreviver 
nesta terra? 
 
 
 
 



 
 

SOU UM MINISTRO DE DEUS, 
TRABALHANDO PARA A EDIFICAÇÃO DA MAIOR 

E MAIS PODEROSA OBRA EM TODO O UNIVERSO! 
 
 
Jerusalém desce do Céu, como a Igreja desce, pois Jerusalém é a Igreja! 
Apocalipse 3:12   
A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá; e escreverei sobre ele o 
nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do 
meu Deus, e também o meu novo nome. 
 
Apocalipse 21:2   
E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva 
ataviada para o seu noivo.  
Apocalipse 21:3   
E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois 
com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. 
 
A Igreja é poderosa, vitoriosa! 
Esta é a Igreja que Deus está edificando agora, hoje, em nós! 
 
Apocalipse 21:10 a 27   
E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou- me a santa cidade de Jerusalém, que descia 
do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus; e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, 
como se fosse jaspe cristalino; e tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e 
nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel.  
Ao oriente havia três portas, ao norte três portas, ao sul três portas, e ao ocidente três portas. O muro da 
cidade tinha doze fundamentos, e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que 
falava comigo tinha por medida uma cana de ouro, para medir a cidade, as suas portas e o seu muro.  
A cidade era quadrangular; e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e 
tinha ela doze mil estádios; e o seu cumprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, 
e era de cento e quarenta e quatro côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O muro era 
construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da 
cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe; o 
segundo, de safira; o terceiro, de calcedônia; o quarto, de esmeralda; o quinto, de sardônica; o sexto, de 
sárdio; o sétimo, de crisólito; o oitavo, de berilo; o nono, de topázio; o décimo, de crisópraso; o undécimo, 
de jacinto; o duodécimo, de ametista.  
As doze portas eram doze pérolas: cada uma das portas era de uma só pérola; e a praça da cidade era de 
ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-
Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porém 
a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz; e os reis da 
terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá; e a ela trarão 
a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou 
mentira; mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. 
 
Porque temer? 
Porque viver menos que isto? 
Porque conduzir nossa vida e a vida da Igreja de forma inferior? 
Porque sermos fatalistas? 
Porque sermos incrédulos, medrosos, temerosos? 
Porque não ousarmos? 
Porque não pisarmos a Satanás? 
Porque não avançarmos? 
Porque não apresentarmos a Luz aos governantes? 



Porque temermos os líderes terrenos? 
Porque achar que o inimigo vai vencer? 
Porque imaginar que corremos o risco de perder? 
Porque tremer? 
 
Você vive a Igreja ou não? 
Você crê ou não? 
Você é crente mesmo? Crente em que? 
 
Porque não ousamos? 
Porque não nos levantamos contra o inferno, o mundo, o pecado? 
Porque não decidimos viver de forma poderosa? 
 
Me alegro em dizer: 
Faço parte da Igreja, a mais poderosa e soberana força e poder desta terra.  
Estou trabalhando para Deus na edificação da única obra que perdurará! 
Nada mais tem valor. 
Se você só trabalha para as coisas deste mundo, sinto te dizer que estás perdendo tempo.Toda obra assim 
se torna palha. Mas se você decide usar os talentos, oportunidades e recursos terrenos para edificar a 
Igreja, então você é sábio, vitorioso, feliz, eterno! 
 
Eu oro para que o Espírito do Senhor te incendeie, assim como estou sendo incendiado agora. 
 
Este texto não expressa muito pouco do que o Senhor está realizando dentro de mim neste exato instante. 
Esta palavra entrou como uma ogiva nuclear em meu coração! Desejo que seja assim também com você. 
Oro por isso! 
Vá para diante do Senhor.  
Ajoelhe-se em quebrantamento e clame para que o Senhor te impacte com esta verdade! 
 
Quem é o diabo? 
Quem é o mundo? 
Quem são os homens, o comércio, os problemas, a vida terrena? 
 
Romanos 8:31 a 39   
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?  
Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará 
também com ele todas as coisas?  
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica;  
Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à 
direita de Deus, e também intercede por nós; quem nos separará do amor de Cristo? a tribulação, ou a 
angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?  
Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo; fomos considerados como ovelhas 
para o matadouro.  
Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou.  
Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, 
nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá 
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 
 
 
Apocalipse 21:1 a 8  
E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não 
existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma 
noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de 
Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles.  
Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, 
nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que 
faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve; porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me 



ainda: está cumprido: Eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a 
beber da fonte da água da vida.   
Aquele que vencer herdará estas coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. 
Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos 
feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que 
é a segunda morte. 
 
João 3:14 a 16   
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado; para 
que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 
 
João 5:24 a 30   
Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida 
eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem 
a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim 
como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmos; e deu-lhe autoridade 
para julgar, porque é o Filho do homem.  
Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e 
sairão: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a 
ressurreição do juízo.  
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma; como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo, porque não 
procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 
 
João 6:40   
Porquanto esta é a vontade de meu Pai: Que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna; e eu 
o ressuscitarei no último dia. 
 
João 6:47 a 51   
Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê tem a vida eterna.  
Eu sou o pão da vida.  
Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.  
Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.  
Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o pão que eu darei 
pela vida do mundo é a minha carne. 
 
 
 
Pr. Sóstenes Mendes Xavier 
Projeto Adoradores 
Belo Horizonte . MG. Brasil 
www.projetoadoradores.org.br 
 
 
Esta ministração foi gerada pelo Senhor no meu coração, a partir das palavras proféticas recebidas no Encontro de 
pastores do Chile, em outubro/2008. 
 
 
 
 
 


