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- O Vinho, figurativamente, representa o Sangue e o Espírito Santo que foi
derramado. A Igreja deve estar “embriagada” pelo Espírito Santo. Não pode
estar na sua razão.
JUDAS

“E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair.” Mt, 26:23
- Só o mestre é quem poderia distribuir o pão.
- Judas não tinha o direito de “meter a mão” no governo da Igreja.
- O Pão Molhado: Judas expôs o Corpo; expôs a intimidade da Igreja.
O SACERDOTE
- O sangue era aspergido. O Clamor é o sangue da aspersão.
Orelha: Ouvir a voz do Senhor.
Polegar: A Doutrina Apostólica.
Dedão do Pé: Equilíbrio na caminhada. Caminhar com segurança.
O MINISTÉRIO

“E eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as
suas vidas até à morte.” Ap, 12:11
- O Ministério tem o Amor abnegado pela ovelha.
CONCLUSÃO
A ordem dada para Daniel:

“E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo” Dn, 12:4
A ordem dada a João:

“E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro; porque o tempo
está próximo.” Ap, 22:10
* O Espírito Santo retira o Selo nesta última hora.
* O Fio de Escarlate une todo o Projeto de Salvação baseado nas figuras do
Sangue do Cordeiro.
- Todo o culto da Lei falava do mistério do sangue que apontava para o
Cordeiro (Jesus).
- O Clamor pelo Sangue de Jesus evidencia a dinâmica do projeto de
Salvação.
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1ª Aula. MARANATA – O SENHOR JESUS VEM! Pr. Daniel.

“Assim, Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo,
seja anátema. Maranata”

1º Co, 16:22

INTROD. A palavra Maranata identifica um chamado para um momento
especial (histórico/profético) da história da igreja fiel – O Arrebatamento.

“Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi: aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, no meio dos
anos a notifica: na ira, lembra-te da misericórdia.” Hb, 3:2
* Em todos os tempos Deus notificou sua Obra sobre fatos.
O INÍCIO
* Ao longo do tempo muitos grupos surgiram, cada um com uma ênfase:
Cura, libertação, prosperidade, milagre, etc.
* O Espírito Santo nos deu uma ênfase; uma identificação com um
momento profético com sinais e avisos.
* Esta ênfase não é propriedade de um grupo, mas é uma experiência
daqueles que querem viver o desfecho do que a Palavra enfatiza.
APOCALIPSE
* Destaca este momento de forma especial:

“Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as
coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo!” Ap, 1:3
“Eis que presto venho: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia
deste livro.” Ap, 22:7
“Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a
sua obra.” Ap, 22:12
“E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e quem
quiser, tome de graça da água da vida.” Ap, 22:17
“Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem,
Senhor Jesus!” Ap, 22:20
“Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque são chegadas as bodas do
Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou.” Ap, 19:7
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A MENSAGEM
* Dentro desta ênfase, o Espírito Santo opera da forma que ele quer; curas,
restauração, Salvação. Ele não depende da nossa ordem para agir.
* Não somos donos desta mensagem, porém temos a obrigação de pregá-la e
viver as doutrinas fundamentais para este momento. CORPO X SANGUE
* Não fomos chamados para viver uma denominação, mas um PROJETO que
está identificado com esta expressão: MARANATA.
* Devemos notificar o mundo deste momento.
- Sinais: A figueira brotou (Israel), a multiplicação da ciência, o aumento da
iniquidade, o amor esfriando, violência, fome, terremotos, etc.
Os sinais apenas advertem, não geram CONVERÇÃO no homem.
Para Igreja fiel, o que importa é o preparo. A cada sinal a Igreja se prepara.

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está
guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas, também, a
todos os que amarem a sua vinda.” 2º Tm, 4:7-8
* A Igreja fiel não crê somente na vinda de Jesus, mas ela AMA a sua vinda.
A DOUTRINA
* Fomos levantados pelo Espírito Santo para zelar a doutrina que nos gerou.
O PERIGO – O CONSELHO

“O destruidor está já diante de ti: guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos,
fortalece muito o teu poder. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens
valorosos escarlates...” Nm, 2:1,3
* Vivemos um momento de perigo, onde o destruidor nos ameaça constantemente
(Ministério, diaconato, unção, obreiro, instrumentista...), porém temos nosso escudo vermelho;
o clamor constante é nossa defesa.
Homens Escarlates: Nos momentos de batalha, o sangue sobre para o rosto. Quanto
mais sangue (clamor) no “cabeça”, mais vida é transmitida para o Corpo.

CONCLUSÃO

“Na Ira, lembra-te da misericórdia”

Hb, 3:2

Nesta hora de juízos, sinais e avisos, o Senhor tem se lembrado de nós.
A missão do Espírito Santo está chegando ao fim; levar a Igreja.

“E o Espírito e a esposa dizem: Vem.” Ap, 22:17
2

4ª Aula. O FIO DE ESCARLATE. Pr. Gedeuti.

“Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário,
pelo sangue de Jesus,” Hb, 10:19
INTROD. A Doutrina do Clamor pelo Sangue de Jesus é única.
- Se evidenciou com Adão trazendo o perdão com a morte do animal.
- Abel oferece o Cordeiro como sacrifício porque viu no exemplo de
Adão que isto era agradável a Deus. Revelação.
A DOUTRINA DO CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS
* Para Igreja, a Doutrina não é histórica, é Profética.
* A Doutrina evidencia o momento profético da Igreja. Jesus Vem!
* A Doutrina do Clamor pelo Sangue de Jesus é o ÁPISE do projeto.
* A Doutrina identifica a Igreja como Obra.
* O mesmo Espírito que inspirou Abel, é o mesmo Espírito que se
Revelou no Apocalipse e se revela hoje.
- Ao derramar o sangue na cruz, profeticamente Jesus estava mostrando
que derramaria do seu Espírito.
* Hoje a Obra deve mergulhar no Sangue de Jesus (no Espírito). Faraó
foi derrotado quando Israel “mergulhou” no mar vermelho.
ADÃO
- Revestiu-se da PELE do animal.
- Não era uma ação interior.
ABEL
- O Sangue do Cordeiro é o Espírito Santo agindo.

“Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, ... ainda fala.”

Hb, 11:4

O CALÍCE – UM MISTÉRIO REVELADO

“E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lhes; e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o
meu sangue, o sangue da Nova Aliança, derramado em favor de muitos.” Mc, 14:24
- Dentro do Cálice não havia sangue; havia vinho.
- O vinho contido no Cálice era o “substituto” do sangue que seria
derramado. A expressão: Em memória, seria para a Igreja associar a
figura do vinho ao sangue derramado.
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No Pentecostes

“E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito
Santo lhes concedia que falassem” At, 2:4
- A partir do Pentecostes, o Espírito Santo tem a missão de preparar a Igreja
para o Arrebatamento.
MOMENTO ATUAL
- Heresia, apostasia, oposições, falsos mestres, falsas doutrinas, falso
evangelho (material), falso amor.
- O Espírito Santo nos impulsiona a caminhar.
- Não podemos desprezar o Espírito Santo.

“Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens; mas, a blasfêmia
contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra
contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoada; mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não
lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro.” Mt, 12:31-32
CONCLUSÃO
Nosso posicionamento hoje é valorizar o que recebemos do Senhor.
O Espírito Santo é quem dita a caminhada da Igreja nesta hora, para
conduzi-la à Eternidade.

“... edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela.” Mt, 16:18

2ª Aula. MORDOMIA. Pr. Gedeuti.
“E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da
tua mordomia, porque já não poderás ser, mais meu mordomo” Lc, 16:2
INTROD. O nome MARANATA é uma designação que nos identifica com
este momento profético. Nossa responsabilidade é anunciar esta mensagem.
MORDOMIA
O DONO: O possuidor daquilo que lhe pertence, não depende de
ninguém e pode usar o que é dele como bem quiser.
O MORDOMO: Tem a responsabilidade maior porque vai tomar conta
de um bem que lhe foi entregue, e terá que prestar contas.
* Devemos entender o tamanho da responsabilidade que está em nossas
mãos. Recebemos com a Mordomia, parte dos seus mistérios.
A PALAVRA: O Espírito que inspirou a Palavra é o único revelador
daquilo que Ele inspirou.
* A razão é usada apenas para entender a Revelação.
* Entre a Inspiração e a Revelação existe um Mistério: O PROFÉTICO.
* O Espírito Santo é o Elemento Dinâmico da Trindade. Todo o projeto
foi realizado com a presença e instrução do Espírito Santo.
TALENTO: Devemos valorizar (granjear) o que nos foi entregue:
- Batismo com o Espírito Santo, Dons Espirituais, Ministérios, Meios de
Graça, Clamor, Serviços...
O que o Senhor tem exigido de nós?
* Não podemos desvalorizar o que há de mais precioso; Salvação.
* A desvalorização gera comodismo.
* O segredo da Mordomia está na valorização do que nos foi confiado.
* A Igreja penetrou na intimidade de Deus.
* Enterrar os Talentos é misturar o Espiritual com o material.
* Desde Adão Deus mostrou interesse em manter um relacionamento com
o homem; hoje Deus quer estreitar este relacionamento.
CONCLUSÃO
* Não podemos deixar nossa Intimidade com Deus; Ele quer se Revelar.
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3ª Aula. AÇÕES DO ESPÍRITO SANTO. Pr. Diniz.

“E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas” Gn, 1:2
INTROD. No princípio de tudo, vemos o Espírito se movendo.
Em todo o VT percebemos uma ação contínua do Espírito Santo.
AS AÇÕES DO ESPÍRITO SANTO
Na Obra Redentora existe uma operação específica do Pai, do Filho e do
Espírito, porém o Espírito Santo é aquele que age em todo instante; durante
todo o projeto.
A terra era sem forma e vazia: O texto original diz que a terra “estava um
caos”, mas ali estava o Espírito Santo como Agente da Trindade.
Em Is, 45:18 diz: “Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra,

que a fez e a estabeleceu; que não a criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada: Eu
sou o Senhor, e não há outro.”
FIGURAS
- Vozes (meigas, fortes), Trovões, Relâmpagos, Pomba, Cajado, Sangue,
Vinho, Óleos, Luz...

“Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul: assopra no meu jardim, para que se derramem os
seus aromas” Ct, 4:16
* A ação do Espírito Santo em todo o projeto; Ele é coautor da Obra
Criadora e Redentora.
NO CULTO DO VT
O Espírito Santo atuando na vida de Reis, Sacerdotes e Profetas.
Os Setenta Anciãos

“... e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos; e aconteceu
que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram.” Nm, 11:25
No Tabernáculo (Bezaleel)

“... e o enchi do espírito de Deus.”

Ex, 31:3

Na Vida de Sansão

“Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente... ”
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Jz, 14:6

Na Vida de Saul

“E o Espírito do Senhor se retirou de Saul...”

1º Sm, 16:14

- O mesmo homem que outrora foi usado por Deus, agora estava sem o
Espírito Santo.
- Quando o Espírito Santo se retida, entra a razão; loucura, ódio, inveja.
- O fim de Saul foi na religião; rejeitado pelo Senhor.

“Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o
rejeitado” 1º Sm, 16:1
Na Vida de Davi

“... e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi”
“... e não retires de mim o teu Espírito Santo.” Sl, 51:11

1º Sm, 16:13

- Ao ver a situação de Saul, Davi faz esta súplica ao Senhor.
- Tudo o que ele tinha era o Espírito Santo em sua vida.
- O Espírito Santo nos controla, nos molda, nos corrige, nos adverte,
nos repreende, nos põe limites.
- Davi tinha consciência do valor que estava sobre ele. (Mordomia)

“E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras, e diziam: Saul feriu os seus
milhares, porém Davi, os seus dez milhares.” 1º Sm, 18:7
- O cântico das mulheres que indignou a Saul, não “encheu” o coração
de Davi, pois sabia que toda glória pertence ao Senhor e todas as
vitórias em sua vida eram resultado da presença do Espírito Santo; a
vaidade não teve lugar no coração de Davi.
Na Vida de João Batista

“Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio
do Espírito Santo, já, desde o ventre da sua mãe.” Lc, 1:15
No Ministério de Jesus

“E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba; e ouviu-se
uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo” Lc, 3:22
“E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao
deserto” Lc, 3:1
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