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UMA FIRME ALIANÇA EM CRISTOE COM AS ORDENS DE CRISTO
EDIFICARÁ UMA IGREJA QUE TEM O SEU MODELO NO CÉU.
A VONTADE PERFEITA E ETERNA DE DEUS - Efésios 3:11
a. Por muito tempo os cristãos tem vivido sem conhecer corretamente qual é o
propósito de Deus para suas vidas. Muitos tem crido equivocadamente que nossa
meta como cristãos é chegar aos céus. É claro que Deus deseja salvar todos os
homens (2 Pedro 3:9).
b. Mas, não devemos confundir aquilo que Deus deseja, com Sua vontade, porque o
propósito de Deus não é algo que surgiu com a queda do homem, mas é algo que
está determinado em seu coração desde antes da fundação do mundo (Efésios 1:411).
c. Portanto, necessitamos conhecer a primeira intenção, a ideia original de Deus ao
criar o homem,porque, o que Ele tinha em seu coração é imutável.

QUAL A INTENÇÃO DE DEUS AO CRIAR O HOMEM - Gênesis 1:26-28
a. Quando Deus PAI teve a grande ideia de criar o homem, Ele queria ter uma família
de filhos com a Sua imagem e semelhança, que tivessem a sua natureza, que juntos
refletissem Seu amor, Sua glória e autoridade na terra .Rm8:28-29
b. Deus queria expandir para a terra o que Ele havia estabelecido no céu. Seu governo
de amor, sua autoridade, sua glória.
c. Por isto, Adão e Eva foram criadosà imagem de Deus. O fundamento estabelecido no
céu se estenderia a todas as famílias da terra a partir deles. Todo este lindo
propósito revelariaesta multiplicação dos céus.

O PECADO INTERFERIU POR UM MOMENTO NO PROPÓSITO DE DEUS
a. O pecado de Adão foi uma intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus. Por
causa do pecado, que é a transgressão, desobediência e rebeldia do homem, houve
um rompimento, uma separação de sua relação com Deus. O homem teve uma
outraideia para si e foi expulso da presença de Deus perdendo todas as condições de
ter comunhão com Ele e executar este proposito( Romanos 3:23).
b. A natureza do homem sem Deus se estragou, se corrompeu. Agora, ele não tinha
mais condição de refletir o que Deus era. Ela havia se tornado uma outra criatura,
com uma outra imagem, e morto e separado de Deus se tornou inútil para cumprir o
Seu propósito.
c. E não foi apenas Adão que havia se tornado inútil. Depois que ele se corrompeu, ele
teve filhos à sua imagem já separada de Deus (Gênesis 5:3). Agora, toda
descendência de Adão já corrompida , também se tornou inútil para cumprir o
propósito de Deus (Romanos 5:12) . Esta foi a herançaespiritual que ele deixou a
todos os homens.
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AS DIVISÕES CAUSADAS PELA QUEDA DO HOMEM - Romanos 5:12
O sofrimento, o pecado e a morte entraram no mundo por meio de um só homem. A
separação e a declaração de independência de um só homem afetou a genética espiritual
de todos os homens. E quando o homem caiu, várias divisões e rompimentos se
estabeleceram na terra e nos seres humanos. E até que, o homem entenda a importância
disto, não estará pronto para se tornar o verdadeiro homem que Deus planejou para
cumprir o Seu proposito.

Primeira divisão> Separação entre o homem e Deus - Isaías 59:2
Problema espiritual
1. O vazio existencial -o homem foi destituído de significado, passou a sentir em seu
íntimo um vazio (Isaías 29:8); chamamos isto de morte, separação de Deus.
2. A angústia existencial- lentamente Deus foi sendo apagado da memória do homem.
“De onde eu vim? Quem sou? Para onde vou? “. Amnésia espiritual, o homem se
esqueceu de Deus ( Deuteronômio 32:18; Isaías 17:10); e do Seu proposito.
3. Sentimento de culpa moral – o homem perdeu a referencia moral de Deus e passou
a procurar por seus próprios recursos a identidade do que ele deseja ser (Esdras
9:6-7,13-15).

Segunda divisão>Separação de si mesmo - Jr 17:5-6; Romanos 2:9; Oséias 5:15
Problema psicológico
1. Desencontros emocionais da vida. Solidão, frustração, angústia, depressão,
desespero.
2. Busca de refúgios nos sistemas se compensação da carne produzidos pelos homens
parasatisfazer a si mesmo através dos bens, posses, fama, prazer.

Terceira divisão> Separação de outros homens -Rm 1:28-32; Pv 13:10; Sl 55:9
Problema social
1. Problemas sociológicos na vida. Ódio, corrupção, racismo, guerras sociais, culturais e
divisões sociais.
2. Declínio social e intelectual.
3. Orgulho e contenda
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Quarta divisão>Separação da natureza - Romanos 8:22
Problema de governo, administração
1. A terra por direito pertencia por responsabilidade ao homem administrar (Gênesis
1:26-27);
2. O homem perdeu este direito passando-o ao príncipe deste mundo ( Mt 4:8 );
3. A terra sofreu desequilíbriose desgoverno em todos os pilares da sociedade.

DE QUE FORMA DEUS RESTAUROU ESTA SITUAÇÃO
Deus não desistiu de sua vontade perfeita.
a. Apesar de o homem romper com Deus, Ele não mudou seu propósito original
einicial. Deus não tem diversos planos, nem muitos propósitos. Não criou um novo
alvo nem abriu mão do que queria desde o principio. O Senhor não muda
(Malaquias3:6);
b. Deus necessita agora criar uma nova raça, uma vez que todos os descendentes de
Adão haviam se tornado inúteis para o seu propósito. Como Ele fez?
c. O primeiro Adão foi feito ser vivente. O último Adão, Jesus, é espírito vivificante.
Ele enviou Seu filho. O primeiro era terreno, o segundo veio do céu para cumprir
seu propósito e resgatar o homem de sua condição (1 Coríntios 15:45-48);
d. Pelo nascimento natural de carne e sangue pertencemos à raça de Adão, estragada
e corrompida (Romanos3: 10-12);
e. Mas pelo novo nascimento nos tornamos participantes da raça celestial (João 3:35 ; 2 Coríntios 5:17);
f. Adão perdeu a imagem de Deus, e Jesus, que é a imagem do Deus invisível
(Colossenses1:15), fez a vontade de Deus , foi obediente até a morte (Filipenses
2:5-10), veio retirar o homem desta condição e estado, nos levando de volta ao
plano eterno e original de Deus. Por isto que Cristo em nós é a esperança da glória
(Colossenses1:27).
ESTA REALIDADE EM 3 DIMENSÕES:
O homem foi GERADO
O homem foi DEGENERADO
O homem foi REGENERADO
1. Jesus restaurou o homem do estado decaído - SALVAÇÃO É A RESTAURAÇÃO DA
IMAGEM DE DEUS NO HOMEM CAIDO ( João 8:32);
2. Jesus obteve vitória sobre a morte e separação – PERDÃO E VIDA (Romanos
6:2).
3. Jesus estabeleceu novamente o GOVERNO DE DEUS na terra em Cristo, e
através da nova criação capacitou seu povo, a igreja,a cumprir o propósito
original de Deus (2 Coríntios 5:17).
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Desta forma, Ele estabeleceu a salvação como um meio e não um fim para restaurar
tudo.
a. A redenção em Cristo se tornou o meio para RESGATAR o grande desviohumano.
A obra redentora consiste principalmente em apresentar o homem perfeito a Deus
restaurado à imagem de Jesus Cristo (Colossenses1:28) afim de que ele possa
viver o que Deus havia estabelecido desde a eternidade;
b. Toda a glória de Deus que havia se perdido com o pecado de um homem, Adão, foi
totalmente resgatado por meio da obra de um homem, Jesus Cristo.Rm5:17-19

COMO SE DEFINE O PROPÓSITO DE DEUS HOJE
Em Romanos 8:28-29 é revelado com clareza o propósito eterno de Deus - edificar
uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer convergir todas as coisas
em Cristo, que do Unigênito se tornou Primogênito, o PRIMEIRO DE MUITOS
IRMÃOS.
A igreja apostólica, portanto, tem o propósito de representar e refletir a Cristo
diante das nações sendo:
UMA FAMILIA>

Refere-se à substância da Igreja, isto fala de ter VIDA
de corpo que tem NO CORPORATIVO DO UM a mesma
natureza de Cristo - João 17:20-23

DE MUITOS FILHOS>

Refere-sea edificação da igrejacomo corpo de Cristo
fazendo a mesma vontade do Pai Hb 10:8-9. Isto fala do
ser UM em Amor com relacionamentos amadurecidos
em Cristo que geram frutos as nações. (2 Coríntios 3:18;
Efésios 4:13).

SEMELHANTES A JESUS>

Refere-se a imagem de ser UM na autoridade e
governo da igrejatendo em Cristo a cabeça, isto fala
de representar e manifestar Cristo as nações .

Neste texto sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Porquanto aos que de antemão
conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Seu filho...
Este texto mostra com clareza que Deus quer uma família de muitos filhos
semelhantes a Jesus o primogênito.
Portanto, entendemos que o propósito de Deus envolve elevar todos até a ESTATURA
DE CRISTO.

5

QUAL A NOSSA POSIÇÃO DENTRO DO PROPÓSITO ETERNO DE DEUS
a. Aquilo que é um propósito no coração de Deus, para nós se constitui em um
chamado, em uma vocação (2 Timóteo 1:8-10);
b. Com nossos olhos iluminados para ter entendimento podemos compreender nosso
chamamento, afim de que o propósito eterno seja para nós aquilo que é para Deus
(Efésios1:18);
c. De uma maneira simples definimos nossa vocação como um chamado para sermos
participantes do propósito de Deus, e cooperadores no cumprimento de Sua
vontade(Romanos 12:1-3);
d. Aquele que recebe esta revelação em seu espiritocompreende o seu chamado e
torna-se por amor prisioneiro desta vocação (Filipenses3:12-14);
e. Devemos andar de modo digno desta vocação (Efésios 4:1-3). E esforçar-nos para
confirma-la(2 Pedro 1:10-11).

HÁ TRÊS ENTENDIMENTOS DE SABEDORIA ESSENCIAIS PARA QUEM
ESTÁ EM CRISTO
ENTENDIMENTO N 1 - FUI CRIADO EM CRISTO PARA ADORAR A DEUS( VIDA,
ADORAÇÃO )
Nós cumprimos a vontade de Deus na adoração quando o amamos de todo coração >
Isto é VIDA de comunhão real com Deus EM CRISTO, e se chama a verdadeira
ADORAÇÃO em espírito (João4:24; Apocalipse 4:11).
a. Nós o adoramos quando o amamos de forma suprema E COMPLETA (Mateus22:3540);
b. Nós desfrutamos da PLENITUDE DE VIDA quando o buscamos numa relação
verdadeira (1Co 1:9 ).
ENTENDIMENTO N 2- FUI ESTABELECIDO EM CRISTO PARA VIVER COMO UM NA
FAMILIA DE DEUS(ENSINO E COMUNHÃO)
Nós ganhamos significado quando vivemos naverdadeira comunhão do corpo. O
corpo do qual estamos falando é o corpo de Cristo ( Hb 10:5-6 ). Todos nós
precisamos descobrira vontade de Deus para cumprir nossa função no corpo.
a. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, formada por pessoas regeneradas (
nascidas de novo ) em Cristo. Deus nos deu o privilégio de nascer de novo e fazer
parte da Sua família na terra (1 Pedro 1:3);
b. Fomos escolhidos para viver como UM e em PAZ com Deus e com os irmãos.
(Romanos 8:1,Colossenses 3:15);
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c. Fomos ordenados a experimentar a mutualidade em nossas vidas de família
(Hebreus2:11-13).
Para experimentar a vida de Cristo juntos precisamos de um discipulado maduro. Há
necessidade de aprender a palavra de Deus em nossas vidas para refletir o céu na
terra.
Isto envolve basicamente duas coisas:
a. Ser como Cristo. Ter seu caráter e estilo de vida moldado pelo Espírito Santo que
vai produzir os frutos de Cristo em você, (Gálatas5:22) formando o caráter dele em
todos nós (Tito 1:13). À medida que o Espírito trabalha em nós nos tornamos
semelhantes a Ele (2 Coríntios 3:18);
b. Agir como Cristo. O Espírito Santo ativa em nós a autoridade em Cristo e o poder
através dos dons para termos capacidade de ser e fazer, operar tudo como Jesus.
ENTENDIMENTO N 3- FUI DESIGNADO COM AUTORIDADE EM CRISTO PARA SERVIR
A DEUS GOVERNANDO A TERRA ( MINISTÉRIO )
Usar a maneira como Deus me formou para servir a outros é chamado de ministério
(Efésios2:10).
a. Ocoração de servo revela minha maturidade (Mateus 20:28; Marcos 10:43);
b. Ascaracterísticas de servo revelam que entendemos a quem servimos. Ao Senhor!
c. Servos verdadeiros não buscam glória para si (Gálatas1:10; Colossenses3:4), e não
se preocupam com o que outros estão fazendo (Gálatas5:6; Romanos 14:4);
d. Servos verdadeiros administram com exatidão as ordens do Pai, e receberão
recompensas (Hebreus6:10).
Para sermos maduros no propósito de Deus precisamos de um ministério na igreja e
uma missão no mundo!
Quando realizo a missão de servir Cristo dentro e fora das casas paternas,
seguramente minha vida terá significado E PROPOSITO (Marcos 8:35).
VIVER PLENAMENTE PARA O PROPÓSITO DE DEUS ME CONECTA AO NÍVEL DE
ALINHAMENTO QUE DEUS DESEJA LEVAR SUA IGREJA NA TERRA (2 Coríntios 6:1).
MUDE SUA MANEIRA DE PENSAR DO TEMPORÁRIO PARA O ETERNO (2Coríntios4:18,
Hebreus 12:1).
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AQUI TEMOS O ENTENDIMENTO RESUMIDO

ENTENDIMENTO N 1
ADORAÇÃO

Nós glorificamos a Deus em Cristo
quando O adoramose AMAMOSde todo
coração.

ENTENDIMENTO N 2
COMUNHÃO

Nós experimentamos o proposito de
Deus quando vivemos como UM em
Cristo na plena comunhão do corpo.

ENTENDIMENTO N 3
MINISTÉRIO

Nós recebemos poder para servir
impartindoCristo a outros .

VIDA

ENSINO

MINISTÉRIO

AS TRÊS MAIORES PERGUNTAS DE NOSSAS VIDAS SERÃO:
1. Quem é o CENTRO de minha vida? (A questão da ADORAÇÃO)
2. Qual será o CARÁTER da minha vida? (A questão da comunhão e ENSINO)
3. Qual será a CONTRIBUIÇÃO da minha vida? (A questão do MINISTÉRIO de reino)
Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, (ETERNO) em sua geração, (TEMPORAL),
adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados (Atos 13:36).
E se pensarmos que o nosso serviço atual a Ele é duro, lembre-se apenas de que algum dia
iremos nos sentar com ele e governar (2 Timóteo 2:12).

MODELO APOSTÓLICO DE REINO NAS CASAS PATERNAS
EU EDIFICAREI A MINHA IGREJA - Mateus 16:18
A IGREJA É o corpo vivo de Cristo que reflete, representae expande plenamente a
vida DE DEUS, SUA natureza, SEU caráter, e Sua glória eterna.
A IGREJA TEM em Cristo autoridade de reinar sobre todos os governos celestiais,
forças e poderes que existem neste mundo e no porvir. Efésios 1:21-23.
A IGREJAmanifesta a graça e amor do Pai em Cristo, que no poder do UM expressa Sua
perfeita vontade na terra.
CRISTO JESUS É O FUNDAMENTO ETERNO DE DEUS, E SUA IGREJA É APOSTÓLICA
porque está estabelecida sobre este fundamento. 1 Coríntios 3:11
O PACTO ETERNO DE DEUS tem a intenção de chamar um povo na terra para ser
Seu. No Novo Pacto especificamente este povo temna Aliança eterna em Cristo o
propósito de ESPELHAR a imagem de Deus e ESPALHAR a imagem de Deus,
governando com a justiça de Deus na terra.
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====================================================================
A IGREJA APOSTÓLICAÉ FUNDAMENTADA SOBRE A PROPRIA VIDA DE
CRISTO
Cristo a Pedra Angular - 1 Pedro 2:7
===================================================================
JESUS CRISTO é único, distinto, especial, raro, extraordinário, diferente, notável e
incomparável.
Ele é singular, é a verdade presente , permanente e contínua de Deus na terra, o
que significa que jamais existiu ou existirá alguém que venha, nem de longe,
ameaçar esta singularidade.
Tudo que Ele é e fez, sempre o diferenciou de todos os demais seres humanos (João
7:46). Ele é a Pedra Angular.
Ele é apostólico, ...assim como o Pai me enviou...
Por issonasceu de modo sobrenatural (Mateus 1:18), viveu sem pecar, morreu sem
pecado, ressuscitou e permanece na presença de Deus em majestade (Atos 2:3133).
Ele já existia na eternidade (João 1:1-3; 17:5), e desta forma entrou na história
humana para cumprir o propósito do Pai (Hebreus 10:1-5).
Deu suaVIDApor nossos pecados (João 10:10), tornando-se justiça de Deus ( 2
Co 5:21)
SeuENSINO era revestido de autoridade, sua vida correspondia ao que
ensinava(Mateus 7:28-29).E o que ensinava era a Palavra revelada de Deus.
(João 17:15-18).
Ele veio SERVIR e não ser servido (Lucas 19:5,10). Tem um nome elevado sobre
todos os nomes (Filipenses 2:5-10). E só através deste nome SINGULAR e
INCOMPARÁVEL de Cristo o homem pode tera imagem de Deus restaurada
em sua vida. (Atos 4:12; 1 Timóteo 2:5).

===================================================================
A IGREJA APOSTÓLICA É FUNDAMENTADA SOBRE A OBRA COMPLETA DE
CRISTO
Está tudo consumado – Apocalipse 21:6
====================================================================
Cristo realizou a obra de Deus de forma completa na terra. Foi um único
sacrifico eterno e para sempre. Tudo que o Pai designou para o filho foi
realizado completamente, não ficando NADA a ser feito. Jo 17:4; Hb10:11-14
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João 10:10 - Eu vim para que tenham VIDA. Deus dá vida em
Cristo nos transformando em filhos que o adoram em verdadeira
comunhão no Espírito. 1Co 1:9 e assim refletir a imagem de quem
o Pai é.

VIDA

ENSINO

João 17:4 – Eu vim paraglorificar o Pai na terra consumando a
obra que me confiaste a fazer , revelando SuaPALAVRA que no
poder do Espírito nos ensina a ser um corpo semelhante a Jesus e
cumprir o Seu propósito , e assim manifestar a imagem de quem o
Pai é.

MINISTÉRIO

Mateus 20:28 - Eu vim para servir o reino de Deus à terra. Ele dá
o poder que precisamos para SERVIR levando Cristo, o fundamento
eterno a todos os homens. Atos 1:8, e assim expandir quem o Pai é.

===================================================================
A IGREJA APOSTÓLICA É FUNDAMENTADA SOBRE A REPRESENTATIVIDADE
DE CRISTO
Ele é a imagem e representação total do Pai - Colossenses 1:15-22
==============================================================
Por isso temos representatividade de sua vida. Ele veio para UMASÓ COISA –
fazer a vontade do Pai (Hebreus 10:5). A vontade de Deus que produzrelação entre
nós, ela estabelece o governo de Deus na pessoa de Cristo.
É fundamental exercer em Cristo esta vontade como Igreja comprometida em
andar na verdade, viver naobediência a palavra revelada, manifestando vida
abundante e completa na simplicidade dos relacionamentos, edificando com Seus
dons uns aos outros cooperando com o Seu propósito para a glória de Deus nas
nações. Atos 2:42-47, Atos 13:36-37.
==============================================================
A IGREJA APOSTÓLICA É FUNDAMENTADA SOBRE A ALIANÇA ETERNA DE
DEUS EM CRISTO
EU edificarei a minha igreja - Mateus 16:18
==============================================================
Sobre a revelação que Jesus deu a Pedro em Mateus16:17-19, ele afirmou que
edificaria Sua Igreja sobre três verdades eternas:
A.

PATERNIDADE ESPIRITUAL bem estabelecida na Aliança eterna de Deus
em Cristo.Efésios 1:3 (Temos PAI ).
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B.

PROPOSITO GERACIONAL alinhado com a Vontade de Deus em Cristo.
Efésios 4:5-6. (Temos AMBIENTE e UM corpo).

C.

DESTINO PROFÉTICO conectado adireção exata do Senhor para direção
do Seu povo no estabelecimento de Seu reino na terra. (Temos
DESTINO ) Efésios 1:15-23

A VISÃO DA IGREJA A PARTIR DA OBRA COMPLETA DE CRISTO
Entendemos que o DESENHO de Cristo no Novo Pacto, revela que o propósito de Deus
para a igreja apostólica envolve: avida- substância e natureza em Cristo, a
edificaçãodesta vida como UM nEle, e a expansão desta vida, onde todos são levados
à estatura de Cristo.
E é no corporativo, dentro e a partir das casas paternas (comunidades espirituais locais
e interlocais) que a graça, a verdade presente e o amor em Cristo se manifestam. Em
João 17:21 diz que sendo semelhantes a Ele, governamos com exatidão e competência
expressando na qualidade de nossos relacionamentos espirituais a vida, natureza e
caráter doReino e do Pai.
É propósito da igreja (casas paternas) andar na verdade da revelação da palavra, a fim
de manifestar na simplicidade dos relacionamentos a GRAÇA, VIDA ABUNDANTE E
COMPLETA em Cristo - 2 Coríntios 3:2.-6
A verdadeira obra DA IGREJA é edificar com exatidão uns aos outros com o que
recebemos de Cristo em sua plenitude, sendo ministros competentes do Novo Pacto,
cumprindo com perfeição absoluta a vontade de Deus .
É neste propósito eterno que vamos destravar as nações e cooperar com o propósito
que Deus tem de expandir a sua glória nesta geração.
ESPELHAR A IMAGEM PERFEITA DE DEUS EM CRISTO
(Sua glória e Natureza)
MANIFESTARA
VIDA
(Representatividade )

COMPLETA

EM

CRISTO

ESPALHAR O REINO DE DEUS EMCRISTO.
(Governar e Servir)
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SENHOR, TRANSFORMA-NOS EM TUA IGREJA.
Como recebemos sabedoria para entender, a vida de Jesus foi governada por um só
propósito, FAZER A VONTADE DO PAI. Hebreus 10:7
E aqui vemos na prática que comoUMA família temos muitas expressões, mas UM SÓ e
único compromisso , de fazer a vontade do Pai, que faz convergir em Cristo todas as
coisas. É este o desenho de Deus, é esta Sua vontade. E o que é propósito do Pai deve ser
também o propósito da Igreja.
ENTENDENDO ODESENHO APOSTÓLICO DA CASA PATERNA
Mateus 18:18-20diz que quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome,
ali estarei.Esta dimensão de realidade, em SEU NOME só se dá a nível do espírito, para
quem está em Sua vontade, Seu nome está acima de todo nome, e supera qualquer
expressão de reunião na terra.
Quem se reúne em Seu nome está reunido e comprometido, irreversivelmente, com
este nome, esta é a reunião de quem fez deste nome Senhor da sua vida.
A casa paterna opera debaixo desta revelação, debaixo do Senhorio deste nome. Por
isso temos revelação do COMO ativar e investir no propósito do Pai.
Quando desenvolvemos o ministério recebido do Pai,compreendemos e
estabelecemos todas as coisas conforme o Seu Plano e vontade.
Recebemos uma herança, Cristo, e um ministério, operar debaixo do poder da obra de
Cristo na cruz, que nos ressuscitou para um novo e vivo caminho e nos entregou todos
seus recursos para cooperarmos com a obra do filho, da maneira do filho, como
filhos que amam a vontade do Pai. Isto não tem haver com nossa realidade e sim com a
de Cristo.
Aqui entra o ministério da casa paterna,>administrar o que o Pai delegou a nós como
Igreja. Somos Um quando fazemos a mesma vontade, a do Pai. Somos Um quando nos
colocamos debaixo do mesmo governo do Pai,
NA PRATICA ISTO SIGNIFICA:
•
•
•

Unir-se com quem está na vontade do Pai;
Reunir-se com quem tem Aliança com o Filho;
Conceber o Reino com quem opera no mesmo Espírito do Pai.

Da mesma forma que Jesus agiu por um corpo, a Igreja tem que agir com e através de
um corpo, o corpo de Cristo. É nele que Cristo se move, assim, de fato, vamos ver todas
as coisas reunidas em Cristo Jesus.
Precisamos nos assegurar que tudo que vamos operar vai encher tudo e todos, até
completar a fundo todo homem perfeito em Cristo. A luz que Deus tem providenciado
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para este tempo é inegociável, e por isso, não podemos passar mais tempo sem ver
Cristo completo sendo edificado na vida do corpo.
Aí está o imperativo do ministério apostólico nas casas paternas: ordenar e por em
ordem todas as coisas – isto é – APERFEIÇOAR OS SANTOS DE UMA FORMA PRECISA
COM A INTENSIDADE EXATA.

O MODELO APOSTÓLICO DE REINO NAS CASAS PATERNAS
➢ ADORAMOS COMO POVO PROFÉTICO
➢ NAS CASAS (ou onde se reúne dois ou três)EDIFICAMOS O CORPO COM
ENSINO E COMUNHÃO
➢ NO MUNDO EXPANDIMOS O REINO E sua justiça sobre as VIDAS
Atos2:42-47 > Aqui se encontra o retrato de uma comunidade viva e ativa que é a
verdadeira referencia do que Jesus sonhou para sua igreja na terra. Esta referencianão
terminou de ser escrita em Atos 28. O Espírito Santo ainda está escrevendo a sua
história em nossos dias hoje. A igreja é um organismo vivo que influencia a terra com a
vida do reino dos céus.
Esta igreja tem uma dupla finalidade: ser a extensão visível do que Jesus é na terra
E ser a extensão vivível do que Jesus fez.
Temos que focar com força que nosso propósito é manifestar o Pai a um mundo que tem
o espírito de orfandade. O mundo não tem sede de religião, tem sede de vida, e só Nele o
ser humano encontrará os rios de água viva. Jesus consumou a obra e nósmanifestamos
esta obra. O mundo aguarda a revelação dos filhosRm 8:19

M.A.R.MODELO APOSTÓLICO DE REINO E SUA PRÁTICA
UMA FIRME ALIANÇA EMCRISTO COM AS ORDENS DE CRISTO EDIFICARÁ A IGREJA
QUE TEM O SEU MODELO NO CÉU.
Quando alguém tem um determinado propósito, um alvo a alcançar, deve também planejar
os passos que precisa dar para alcançá-los. É necessário ter uma estratégia específica e
buscar os meios coerentes com a vontade de Deus para dar a direção concreta que o levará
a atingir a meta pretendida. Assim é que Deus age! Ele elaborou os fundamentos,
estabeleceu o propósito e expandiu suas estratégias a serem executadas. A igreja é a
encarnação da vontade de Deus em Cristo, e está cheia de recursos para o
desenvolvimento deste propósito. Vamos entender os pontos principais da estratégia
divina.
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No Velho Pacto vemos em Hebreus 8:5 fazendo referência a Êxodo 25:9, 40e Êxodo 26:30
diz: “os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente
foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo; porque foi dito: olha, faze tudo
conforme o modelo que no monte se te mostrou.”
E mais, em Atos 7:44 diz...”estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do
testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o
modeloque tinha visto.
No Novo PactoNOS TEXTOS de Efésios 4:11-16, 1 Coríntios 12:28 e 1 Pedro 2:9
ENCONTRAMOS O MODELO DE IGREJA QUE JESUS VEIO ESTABELECER E EDIFICAR
PARA CUMPRIR O PROPÓSITO ETERNO DE DEUS.
E Ele mesmo( JESUS ) deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para
evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos
(ORDENAR), para a obra do ministério, (SERVIR) para edificação do corpo de Cristo; até
que todos cheguemos à UNIDADE da fé (MATURIDADE), e ao conhecimento
(COMUNHÃO) do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de
Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo
vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade (ENSINO)em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo, do qual todo corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a
justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo, (MULTIPLICAÇÃO) para sua
edificação em amor.
E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em
terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de
línguas.
Mas vós sois raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que
anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
A PRIMEIRA coisa fundamental quando lemos estes textos é que precisamos
compreender que TODOS NÓS estamos debaixo da cabeça que é Cristo, autoridade máxima
e fundamento da igreja (1 Coríntios 3:11 ).
A SEGUNDA coisa fundamental é que, somos um povo SACERDOTAL, e que somos
membros deste corpo, e que cada um tem seu lugar no corpo, funções e responsabilidades
diferentes dadas por Deus para serem executadas. Portanto, não há membro sem função!
A TERCEIRA coisa fundamental é que, todas as funções e operações do corpo devem
estar sendo edificadas e estabelecidas com a autoridade do fundamento que é Cristo, com
o modelo do fundamento que é Cristo, debaixo dos princípios do fundamento que é Cristo
(1 Coríntios 3:11-15). Temos que fazer o certo, da maneira certa. Disto é que deriva nossas
recompensas que serão dadas no julgamento da igreja diante do Senhor.
Todos temos a responsabilidade de obedecer à autoridade, conhecer e seguir o
modelo, e viver nos princípios estabelecidos. Vejamos como:
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A IGREJA SACERDOTAL APOSTOLICA TEM O DESENHO DE DEUS NA VIDA
DO CORPO
Te deixei em Creta para por em ordem todas as coisas. Tito1
Aí está o imperativo do ministério apostólico nas casas paternas: ordenar e por em
ordem todas as coisas – isto é – APERFEIÇOAR OS SANTOS DE UMA FORMA
PRECISA COM A INTENSIDADE EXATA.
No Velho Pacto - Este é um fundamento estabelecido por Deus. ...E tu dentre o povo
procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a
avareza; põe-nos sobre eles por maiorais de mil, de cem, de cinquenta e de dez, para
que julguem este povo em todo tempo (Êxodo18:21-22 ).
No Novo Pacto–Temos os bispos, presbíteros( são os que tem dom de presidir) e os
diáconos ( que servem às mesas)1 Timóteo 3:8-1;Tito 1:5 que atuam na casa
paterna, juntamente com os dons ministeriais específicos e comuns que existem e
atuam para ordenar os santos no serviço do ministério.
1. Na igreja há um ministério que é específico e dado por Jesus a pessoas que irão
implantar e ordenar a visão da igreja.( veremos isto no gráfico mais abaixo )
2. Na igreja há um ministérioque é comum a todo povo - são os filhos cheios do
Espírito Santo, levantados por Jesus para COOPERAR, cumprir e viver EM CRISTO a
visão sacerdotal da igreja (1 Pedro 2:7 ; Colossenses 1:3-5)

A IGREJA SACERDOTAL APOSTOLICAVIVE NA PRÁTICA
MINISTÉRIODESENHADO POR DEUS ( Companhia Apostólica - CIA)

DO

1. O modelo de Deus é muito simples: para que haja a edificação do corpo de Cristo
é indispensável que haja um chamado ao MINISTÉRIO ESPECIFICO com
autoridade espiritual, para que o povo seja ordenado para o desempenho do seu
serviço com ativação dos dons pelo Espírito santo.
2. O corpo de Cristo então funciona no chamado ao MINISTÉRIO que é COMUM a
todos. E quando todos estes dois componentes estão ativados envolvem todo o
corpo sacerdotal, cada um fazendo a sua parte. Qual é a parte de cada um? Quais são
os serviços e funções de todos os santos?

Observação importante>entender que os homens que tem os dons de
Ministériosespecíficos não são os que edificama igreja sozinhos. Sua função é
ordenartodopovo a desempenhar seu serviço comum dado por Deus na casa
paterna.
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A. Os cinco ministérios específicosfundamentados nos dons de Efésios 4:11
Estes dons são dados por Jesus conforme a vontade de Deus a pessoas especificas
que vão trabalhar na ordenação de todos na igreja:
. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
. Com o propósito de equipá-los para o desempenho da obra do ministério.
Apóstolos

Alguém enviado para fazer um trabalho de fundamento de
base no ministério do corpo de Cristo.
Profetas
Anuncia o conselho de Deus pela pregação e revelação
divina. Mantém a igreja dentro do que é traçado por Deus.
Pastores
São os que apascentam as ovelhas dentro do corpo.
Mestres
São os que ensinam a palavra com capacitação sobrenatural
e profunda.
Evangelistas Tem um comissionamento sobrenatural de pregar a Palavra
e ativar o corpo com objetivo de restaurar vidas.
B. Os ministérios de edificação em Romanos 12:3-8 sãousados na igreja local
através dom ministério em comum dado a todos (casas paternas)
Há dons que são dados pelo Espírito para o alinhamento e execução dos ministérios
que são comuns a todos numa igreja local
Profecia
Serviço

Capacidade sobrenatural para revelar a Palavra de Deus.
Capacidade espiritual para suprir necessidades de
maneira prática demonstrando no serviço o amor de
Cristo.
Ensino
Capacitação espiritual para extrair conceitos profundos
da Palavra de Deus e ensinar ao povo.
Exortação
Capacitação dada por Deus para colocar princípios da
palavra em situações específicas desenvolvendo
maturidade nas vidas.
Contribuição Capacidade espiritual para suprir, de todas as formas
recursos em todos os sentidos da obra gerando benção
local.
Presidir
Capacidade espiritual para direcionar recursos humanos
e espirituais para o alvo pretendido.
Misericórdia Capacitação espiritual para ter empatia e envolvimento
com as pessoas que sofrem.
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C. Os dons de manifestação do Espírito que aparecem em 1 Coríntios 12são dons
disponibilizados a TODOS conforme apraz ao Espírito Santo, e eles são para a
ativação de vida de todo o corpo independente de sua área de atuação.
Profecia, variedades de
línguas e interpretação de
línguas.
Fé, operação de milagres,
dons de cura.
Palavra de sabedoria, de
conhecimento,
e
discernimento
de
espíritos.

São dons sobrenaturais de expressão
vocal, que dizem algo para a vontade
determinada de Deus.
São operações sobrenaturais que
ensinam a uma pessoa que ela pode crer
em Deus em situações sobrenaturais.
São capacitações sobrenaturais que
revelam as pessoas o que fazer em
determinadas situações para resolver um
problema.

Deus já lhe designou uma obra - manifestar a Cristo - e para que isso
funcione de fato,é preciso identificar e usar os dons que cada um recebeu
CONECTADOS EM CRISTO para a glória de Deus! Quando operamos por
dons do Espírito conforme Cristo estabeleceu, é ativado na igreja o
desenho de Deus.
A IGREJA SACERDOTAL APOSTOLICA OPERANAATIVAÇÃO DA OBRANA
IGREJA DE CRISTO

➢ Os cinco dons de ministériossão os ordenadores da visão, realizam a reta
ordenação da igreja estabelecendo o governo de Cristo;
➢ Na igreja local os dons de Romanos 12:3-7 são ativados para junto com os
ministérios específicos processarem a ativação de toda igreja
➢ Os cooperadores são os discípulos maduros levantados por Deus e posicionados
pelos ministérios em suas funções para executarem a prática a visão (1 Coríntios
3:9).
➢ Todos os membros do corpo são filhos comprometidos que vivem a
mutualidade da visão.
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CICLO SAUDÁVEL DE MINISTÉRIOS QUE CUMPREM O PROPÓSITO
ETERNO

A INTERDEPENDÊNCIA DO CORPO A CRISTO,CONECTA
ESTABELECIMENTO E CRESCIMENTO DO PROPÓSITO

AO

A igreja existe para cumprir o propósito de Deus. Ela é o organismo que gera vida em
todos os níveis, transformando frequentadores em membros maduros e comprometidos
com o reino. Por isso investimos na ordenação do corpo e não na organização da igreja,
esta, é uma ferramenta e não a base de operação.
A IGREJA sacerdotalDE CRISTO existe para tornar realidade os propósitos eternos de
Deus:
A. Apresentar o evangelho integral a todos os homens (Romanos 1:15-16 );
B. Demonstrar através de obras práticas o valor da fé que opera pelo amor (Gálatas
5:6 );
C. Mobilizar todos os dons e talentos que Deus nos entregou para glorificar Seu nome
(João 17).
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A IGREJA SACERDOTAL APOSTOLICA TEM FUNDAMENTOSDE VIDA
PRÁTICA PERMANENTE NA COMUNIDADE
Mateus28:18-20: “ E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é me dado todo o poder no céu
e na terra. Portanto IDE, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho
mandado, e eis que Eu estou convosco todos os dias , até a consumação dos séculos.”
Há duas realidades tremendas neste texto:
1. A autoridade para fazer discípulos enquanto estamos INDO;
2. A fidelidade E OBEDIENCIAna transmissão do ensino às gerações (2 Timóteo
2:2).
Veja bem, a autoridade é para fazer discípulos, não para ter discípulos.
A prioridade é na obediência em edificar vidas, e isto não é uma questão de posição e sim
de função.
MINISTÉRIOS QUE CUIDAM DOS COOPERADORES, QUE CUIDAM DOS MEMBROS DO
CORPO QUE COMO UMCUIDAM EM CUMPRIR O PROPÓSITO DE DEUS.

MINISTÉRIOS ESPECIFICOS> COOPERADORES ALIANÇADOS > MEMBROS
MADUROS
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A PALAVRA CUIDADO>
Cristo.

significa dar e receber cobertura e proteção em

1.

A cobertura e cuidado do corpo são ATIVADOS quando cuidamos de vidas
conforme as prioridades estabelecidas na palavra de Deus. Isto pode acontecer
inclusive nas células. (1 Pedro 5:2-3 ).

2.

Os vínculos da perfeição SÃO IMPARTIDOS NAS LIGADURASUM A UM . Cuidado
mútuo PESSOAL. Isto pode acontecer inclusive nas células

3.

O funcionamento corporativo é ESTABELECIDO NO MOVER DA VISÃO como todo.

Um MINSTÉRIO saudável tem a responsabilidade de APRESENTAR TODO HOMEM
PERFEITO EM CRISTO e todos os irmãos preparados para toda boa obra (Efésios2:10),
para que cada pessoa possa servir ao Senhor de modo digno de sua vocação. Por isto a
IMPORTÂNCIA DA ESCOLA DE TREINAMENTO PROFÉTICO (Atos 19:9-10).
O Espírito Santo operando com liberdade derrama a abundância da vida de Jesus em
nós. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade - 2
Coríntios3:17.

A IGREJA SACERDOTAL APOSTÓLICA E O DISCIPULADO DA CASA
PATERNA
Todos os ministérios, ESPECIFICOS E COMUNS, bem como os membros da igreja estão
diretamente debaixo do princípio de discipulado estabelecido por Jesus em Mateus 28:1820. Cada um cumprindo o propósito em sua geração - 2 Timóteo2:2. Todos os discípulos
são de Jesus e nós somos cooperadores dEle - 1 Coríntios 3:9; 2 Coríntios 1:24; 6:1
Filipenses 1:24. Precisamos entender que tudo que fazemos é para a glória de Deus,
portanto, não deve ser centralizado em nós e sim NELE. Tudo deve convergir para Ele.
No que tange aos ministérios específicos e de governo(CIA e Presbitério local )
Pastorear, cuidar, discipular e ordenar todos os membros debaixo da visão corporativa
fundamentada por Cristo para a igreja.
No que tange aos cooperadores com ministérios corporativos de cooperação (líderes)
Receber sempre orientação dos ministérios e cooperar na ordenação dos membros para
que sua consolidação e crescimento pessoal sejam desenvolvidos num espírito de amor e
maturidade espiritual.
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Todos os membros
Realizar a obra com fé e amor mantendo conexão corporativa madura e responsável com a
cadeia de autoridade estabelecida por Deus.
Todo serviço na comunidade de Jesus deve ter como padrão o modelo de Sua vida em
Marcos7:37.
Necessitamos de graça para saber focar nas prioridades que Deus deu a cada um com
relação ao ministério de cada um.
A cultura de reino existe por identificação e honra. Produz comunhão e amizades
espirituais que fortalecem os vínculos e dão significado às vidas.
Uma igreja é forte à medida que todos agem com entendimento. E nossa força vem quando
representamos fielmente a visão de reino que Jesus implantou.

A IGREJA SACERDOTAL APOSTOLICA TEM RELACIONAMENTOS DE
MATURIDADEQUE GERAM MULTIPLICAÇÃO SAUDÁVEL
Ideportanto, fazei discípulos de todas as nações... o ministério mais forte do reino é fazer
discípulos. É necessário ensinar o novo convertido a guardar todas as coisas que Jesus
ordenou.
Esta é uma relação de compromisso diante do Senhor que de fato edifica o corpo de Cristo.
É quando alguém mais maduro na fé coopera ajudando outro mais novo na fé a crescer. 1
Timóteo 2:2; diz... Paulo ( 1*) falou a Timóteo ( 2*) que deveria ensinar homens fiéis (3*)
para estes instruírem a outros (4*).
Vemos aqui, quatro gerações de discípulos sendo formada. Isto é que sustenta, edifica e
ajusta o corpo e cumpre o propósito de Jesus para estabelecer seu reino entre nós.
Esta é uma ordenação corporativa responsável com um compromisso de fazer
discípulosde Cristo.
1. Nível de discipulado corporativo – Todos os ministérios da comunidade estão
debaixo do discipulado que se processam nos cultos, células, escolas.
2. Nível de coberturamaduro– os líderes de célulaconectados aos pastores locais são
responsáveis pelo cuidado de vidas no rebanho e nas células.
3. Nível de ligadura e cuidado – é o nível de cuidado de todos os membros das
células ligados um a uma exercem o cuidado e proteção mútua.( + maduros
cuidando dos em processo de maturidade )
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O procedimento natural de convívio entre os ministérios, cooperadorese membros da
igreja devem seguir três características de reino quanto às instruções práticas:
Opinião pessoal – a pessoa ouve e segue se achar por bem, se quiser;
Conselho– na multidão de conselheiros há sabedoria;
Palavra de Deus- obedece.

A IGREJA SACERDOTAL APOSTÓLICA E AS CÉLULAS DE UMA CASA
PATERNA
UMA DAS MANEIRAS APOSTÓLICASMAIS EXATAS DE VIVER A REALIDADE
CORPORATIVA EM CRISTO EXTENDER OS CULTOS PROFÉTICOS NAS CÉLULAS.
ELA É uma ferramenta poderosa QUE DEUS INSTITUI PARA EDIFICAR O CORPO DE
CRISTO DE MANEIRA REAL E SEGURA, atingindo todos.
Todos os que forem acrescentados pelo Senhor em qualquer dimensão na vida dorebanho
na comunidade devem ser consolidadosnos cultos proféticos, nas células, no cuidado UM
a UM e instruído nas escolas proféticas.
A célula é um organismo vivo que gera mutualidade, isto é, verdadeiros
relacionamentos baseados no amor verdadeiro que se preocupa de fato com a vida uns dos
outros.
A força de edificação de uma igreja local está nas ligaduras estabelecidas de comunhão no
espírito de todos os membros da comunidade. Isto é feito com relações próximas e de UM
A UM. Estas relações saudáveis em Cristo entre um membro e outro coopera e vai
produzir edificação e crescimento no corpo.

A VIDA EM CRISTO É SIMPLES, MAS A ORDENAÇÃO DA IGREJA REQUER
COMPETÊNCIA E EXATIDÃO
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GANHAR - Através de iniciativas de VIVER COMO ESTILO DE VIDA O BUSCAR E
ENCONTRAR OS PERDIDOS,muitos territórios (vidas) serão ganhos. O Espírito Santo nos
dá sabedoria para ganhar almas.
CONSOLIDAR – Integrar os que chegam ao reino a vida corporativade Cristo através do
convívio da comunidade e todas as ferramentas de cuidado disponíveis para este
propósito.
TREINAR - O discipulado de pessoas que podem são feitos nos cultos proféticos, células e
CEAP, e em vários níveis de instruções que a igreja estabelece.
ENVIAR – Será uma consequência natural de uma pessoa que se apaixona pelo Senhor
enquanto passa por todos os níveis de reino estabelecido pela comunidade.
Uma igreja saudável e comprometida com o reino entende que ela não é uma instituição
qualquer, não vive de eventos, e não se concentra em programas nem em necessidades, ela
vive com o propósito estabelecido pela vontade de Deus.
A igreja é um movimento de Deus, que tem a visão e autoridade do Senhor para expressar
Sua glória. Cristo é que sustenta, edifica ,ajusta eativa o Seu corpo fornecendo dons aos
homens e equipando pessoas para refletirem o propósito do Pai na terra.

A NECESSIDADE DE DAR FRUTO
Leia o texto de João 15.1-8,16. Que palavras tremendas de Jesus! Que advertência! Dar
fruto não é uma opção. É uma consequência inevitável quando alguém permanece em
Cristo. Mas, que fruto é este que devemos dar? Certamente não é o fruto do Espírito que
vemos em Gálatas 5.22-23 - para provar isto, vejamos três considerações:
A linguagem. Há uma distinção clara: em João 15 – Jesus fala do FRUTO DO DISCÍPULO, e
em Gálatas, Paulo fala do FRUTO DO ESPÍRITO.
Se verificarmos a parábola dos talentos, notamos que o Senhor não vem buscar aquilo
que ele mesmo deu ao servo, mais sim, o LUCRO que o servo obteve aplicando aquilo
que recebeu do Senhor. Ora, o fruto do Espírito é aquilo que ele deu (o fruto do Espírito).
Ele busca o lucro (o fruto do discípulo).
O texto de Mateus 13.23 é claro e definitivo. Ali diz frutificar é REPRODUZIR a cem, a
sessenta e a trinta por um. Assim, frutificação tem a ver com reprodução.
Então temos a revelação que o fruto que Jesus fala em João 15 é a reprodução de sua
vida. E como é que um discípulo dá fruto? Quando o discípulo permanece em Cristo,
andando em Cristo e manifestando a sua vida, as pessoas que convivem com ele são
influenciadas. Algumas se convertem a Cristo. Outras, que já estão em Cristo, são
edificadas e crescem. Assim, a vida de Cristo se reproduz através do discípulo. Este é o
seu fruto.
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Quando entendemos isto, então compreendemos a importância do ministério dos
santos. É ATRAVÉS DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS QUE SÃO COMUNS A TODOS, QUE
CADA DISCÍPULO VAI FRUTIFICAR PARA O SENHOR. Relacionando-se nas juntas e
ligamentos do corpo, edificando o companheiro, dando testemunho e edificando
discípulos, cada um vai multiplicar a graça do Senhor que está na sua vida. ISTO É
FRUTIFICAR.
Tudo o que tem vida se reproduz. Os animais, os vegetais, os seres inferiores, todos se
reproduzem. O fruto de uma mangueira é uma manga, de um coqueiro um côco, e de um
discípulo outro discípulo. Se temos vida no Senhor, temos que reproduzir esta vida em
outros, transmitindo o evangelho do reino e ganhando vidas para o Senhor. Se não
frutificamos a igreja não cresce, e se guardamos a verdade somente para nós, agimos de
forma egoísta e desagradamos ao Pai. A glória do Senhor está no fato de Ele Ter um
grande povo para si e obediente a Ele (Provérbios.14.24-25).
Jesus levou este assunto muito a sério (ver João 15:1-2; Mateus 21:18-19).

UMA FIRME ALIANÇA EM CRISTOE COM
AS ORDENS DE CRISTO
EDIFICARÁ UMA IGREJA QUE TEM O SEU MODELO NO CÉU.
Apóstolos LUIZ FERNANDO e VALDELIZ BANDEIRA
Setembro.2017
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