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ENVIO APOSTÓLICO 

“Depois disso designou o Senhor outros setenta, e os 

enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e 

lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Na verdade, a 

seara é grande, mas os trabalhadores são poucos; rogai, 

pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a 

sua seara. Ide; eis que vos envio como cordeiros ao meio 

de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas; e a 

ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que 

entrardes, dizei primeiro: Paz seja com esta casa. E se ali 

houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz; e 

se não, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e 

bebendo do que eles tiverem; pois digno é o trabalhador 

do seu salário. Não andeis de casa em casa. Também, em 

qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei 

do que puserem diante de vós. Curai os enfermos que nela 

houver, e dizer-lhes: É chegado a vós o reino de Deus.” 

 (Luc 10:1-9) 
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A palavra “APOSTOLOS” quer dizer: ENVIADO, e já 

começamos com o que parece um erro pois se O 

Apostólico é um ENVIO, para que a repetição do 

sentido das palavras?  

Quando Jesus usava a expressão: “Em verdade, em 

verdade” – “EMET VEEMET” – Chamava a atenção 

dos ouvintes para uma declaração que certamente 

mudaria o curso de suas vidas. Algo tão importante a 

ser grifado de tal forma a não ser esquecido. 

Vem de Gênesis na Bíblia o princípio de que uma 

verdade expressa duas vezes (José declara isso ao 

Faraó, quando lhe diz que os dois sonhos significavam 

a mesma coisa), denota que CERTAMENTE Deus vai 

realiza-la e tem PRESSA em cumpri-la. 

Os 12 e os outros 70 

Jesus envia seus doze discípulos, chamados para serem 

seus Apóstolos, e os envia de dois em dois lhes dando 

autoridade sobre espíritos imundos e com a comissão de 

curarem enfermos, ressuscitarem mortos, e 

anunciarem que o Reino de Deus estava próximo. 

O Evangelho narrado por Lucas no Capítulo 9, cumpre 

resumir num mesmo capítulo o resultado desta 

primeira experiência Apostólica e é surpreendente, 

porque vemos no mesmo texto SETE COISAS (como a 

brincadeira dos 7 erros), que os apóstolos cometem a 

despeito de toda autoridade e respaldo que Jesus lhes 

dera. 
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Eles não conseguiram expulsar o demônio do filho de 

um homem que quase disse a Jesus: “Mestre eu estou 

com um problema, meu filho está endemoninhado, mas, 

me parece que o Senhor tem um maior que o meu, 

porque os seus discípulos não conseguem expulsar o tal 

demônio”... Noutro caso, os discípulos pedem pra Jesus 

dispensar a multidão (eles queriam ficar a sós com 

Jesus), e o Mestre disse: -“Deem vocês de comer à 

multidão...” e assim vai... 

No capítulo seguinte como lemos acima, Jesus envia 

OUTROS 70. Pessoas sem nome, sem títulos, 

desconhecidas aos olhos humanos, mas, muito bem 

conhecidas nos Céus... Quando estes regressam, a 

Palavra de Deus declara que Jesus exulta, como que 

gritando GOOOOOOOL!!!! Como no texto que se 

segue: 

“Naquela mesma hora exultou Jesus no Espírito Santo, e 

disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as 

revelaste aos pequeninos; sim, ó Pai, porque assim foi do 

teu agrado.” (Luc 10:21) 
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UMA IGREJA APOSTÓLICA - UM POVO 

APOSTÓLICO 

Desde o final dos anos 90 do último século, vimos surgir 

em vários lugares do mundo, pessoas levantadas por 

Deus, fluírem no Ministério Apostólico, numa 

restauração dos ministérios do Cordeiro que aos poucos 

foi se aprofundando como as águas de Ezequiele 47, que 

cada vez ficam mais fundas, a ponto de sermos levados 

por tais águas. 

Vemos hoje milhares de pessoas que intitulam-se 

apóstolos, alguns com absoluta legitimidade na 

comissão de Deus para suas vidas, outros como um 

título, um prêmio por bons serviços, uma expressão 

para que não fique de fora de jeito nenhum da última 

“moda gospel”.... E assim vai... mas, este não é o nosso 

tema! 

Temos ouvido do Espírito Santo, que muito mais do que 

uma Igreja ter ou não alguém exercendo a figura 

apostólica, a Igreja de Cristo, nasceu assim: 

APOSTÓLICA, PROFÉTICA, DE ENSINO, 

PASTORAL E EVANGELÍSTICA.  

É comum identificarmos uma determinada 

congregação, como apostólica, profética, evangelística, 

pelo tipo de liderança que possui, certamente 

influenciados pelo tipo de dom para o qual a Liderança 

foi constituída, mas, A Igreja nasceu como Deus a 

desejou, e se é Igreja deve manifestar todas as 

características do Cabeça que é Cristo, O MASHIACH, 

O Apóstolo do Pai, Aquele que foi Enviado (O 
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SHALIACH – Expressão em hebraico para Apóstolo), 

e que neste mundo manifestou-se como O Profeta para 

a mulher samaritana; o Bom Pastor, que dá a vida por 

suas ovelhas; O Mestre para todos e o Evangelho 

Encarnado. 

Da mesma maneira a Igreja precisa ser Evangelística e 

pregar o evangelho do Reino de Deus... Não, um ou 

outro ungido para isso... mas, Todos! 

A Igreja precisa ser Pastoral. Precisa cuidar daqueles 

que O Senhor lhes enviar.  

A Igreja precisa ser dedicada ao Ensino da Palavra de 

Deus e da Vida Cristã segundo O Espirito Santo. Ter 

Zelo pelo Ensino da Palavra de Deus, para que cada 

cristão desenvolva-se firme na Sã Doutrina. 

Uma Igreja precisa ser Profética. Inspirar as pessoas a 

elas mesmas terem um relacionamento pessoal com 

Deus, discernirem as coisas espirituais e a profundidade 

do coração do Pai. 

Também uma Igreja tem de ser Apostólica, e 

manifestar aonde está inserida O Governo de Cristo, 

produzindo ali, uma mudança no ambiente espiritual 

trazendo Paz, Prosperidade, Harmonia, Vida, e 

despertando em cada cristão o entendimento que a 

Igreja não é o prédio onde se reúnem algumas vezes na 

semana, mas, o conjunto dos cristãos, que são os 

portadores da Glória de Deus. Depois que cada reunião 

termina... Deus não fica nos Templos! Os prédios, não 

são a Sua Morada, O Nosso coração É O SEU LUGAR! 
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Os ministros levantados por Deus então, não são 

responsáveis apenas para realizar coisas dos seus 

respectivos ministérios. Coisas que naturalmente se 

esperam de um Pastor, como ouvir uma pessoa, orientá-

la, ajudá-la, etc. Ou de um Mestre que vai ensinar e 

conduzir as pessoas a praticar o que foi aprendido...  

As atribuições dos ministros chamados por Deus aos 5 

Ministérios do Cordeiro, então, não são apenas 

ministrar, realizar as funções de seu chamado, mas, 

ensinar, treinar, capacitar, todos os cristãos, no 

exercício do SACERDÓCIO DE TODOS OS SANTOS, 

O ALVO É DESPERTAR TODA A IGREJA! 

A GRANDE COMISSÃO DA IGREJA 

Fazer O Nosso Deus Cabeça de todas as coisas (Ef; 

1:22), - para isso Ele nos deu O Messias -  só é possível 

através da Visão que Cristo nos deu quando retornava 

aos Céus: “Pregar O Evangelho à toda criatura, 

batizando, ensinando a guardar seus ensinos e 

mandamentos (Mt. 28: 18 e 19), sob os Valores 

inegociáveis da Palavra de Deus que é Amar ao 

SENHOR de todo o nosso coração e ao nosso próximo 

como a nós mesmos (Mt. 22: 37 a 39). Este envio, não 

foi apenas para os doze; não apenas para Paulo e seus 

discípulos; não apenas para os pais da igreja; não 

apenas para os famosos avivalistas, reformadores, 

mártires da história da Igreja, mas, um chamado e um 

ENVIO também para os outros 70... que fala de mim e 

de você também. 



8 

 

Assim como dos descendentes de Noé, comumente se 

contam 70 nações, num número que simboliza todas as 

nações da Terra, no dia de Pentecostes, o número de 

nações e línguas e povos ali reunidos para a Festa, 

tinham o mesmo número dos descendentes de Noé, que 

geraram as 70 nações... Em outras palavras: O Espírito 

caiu sobre todos (não sobre alguns), para que todos 

fossem usados para alcançar TODAS AS NAÇÕES. 

Para que Deus derramaria do Seu Espírito para usar 

apenas alguns? Os velhos, os jovens e até os servos serão 

usados, porque todos receberão do Espírito Apostólico, 

O Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de uma das 

virgens de Israel, e que também Ressuscitou Jesus 

dentre os mortos... É este O Espírito que nos impulsiona 

agora! 
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ESTA BATALHA É SUA! 

MAS, ESTA GUERRA É NOSSA! 

Na passagem em que o povo de Israel foi atacado 

covardemente pelos Amalequitas no deserto, 

observamos uma figura que aponta para Cristo e hoje 

para os Ministros de Cristo com relação à Toda Igreja, 

A Noiva do Cordeiro. 

Enquanto Moisés sobe num monte para invocar O 

Nome do Eterno, diante daquela peleja, contra aqueles 

inimigos tão covardes e cruéis, Josué, vai com todo o 

exército de Israel para a batalha. 

Moisés, quando levantava suas Mãos diante de Deus, 

Josué prevalecia na batalha. Quando Moisés cansava o 

braço e abaixava as mãos, Josué e o exército de Israel 

eram suplantados. 

Percebendo este fenômeno, o irmão de Moisés, Arão, e 

o cunhado deles Hur, colocam uma Pedra para que 

Moisés se sentasse e então os dois passaram a segurar 

levantados, os braços do grande líder... Josué 

desbaratou os amalequitas naquele dia e O Nosso Deus 

passou a ser conhecido como ADONAI (YHWH) NISSI 

– O Eterno é a Minha Bandeira. 

 

 



10 

 

Pois da mesma forma Jesus, depois de ter feito todas as 

coisas que O Pai esperava Dele, voltou aos mais Altos 

Céus, tomou novamente o seu lugar À Destra do Pai, e 

está COOPERANDO conosco, e CONFIRMANDO, as 

palavras que falamos em Seu Nome, por meio de Sinais 

que nos seguem. Aleluia! 

Somos nós que vamos enfrentar as lutas desta vida, e 

guerrear contra nossos inimigos, mas, À Destra do Pai, 

está intercedendo por nós, O Nosso Amado Jesus. 

Esta verdade que está à nossa disposição, que é ter no 

Lugar de Maior Autoridade do Universo, à Destra do 

Pai, Jesus Cristo, O Nosso Senhor e Rei, nos inspira a 

confiadamente irmos para cumprir nosso Chamado. 

Para isso Jesus nos deixou os Seus Apóstolos, Os 

Apóstolos do Cordeiro, que o viram ressurreto, que 

foram discipulados por Ele, para que através deles O 

Mundo inteiro fosse alcançado. 

Logo nos primeiros dias da Igreja, na necessidade que 

todos fossem igualmente tratados com Justiça, os 

Apóstolos do Cordeiro, estabeleceram sobre a Igreja, os 

primeiros Diáconos, para que os Apóstolos se 

dedicassem à oração e às Escrituras. Em outras 

palavras: Como Moisés, e a exemplo de Jesus, os 

Ministros de Cristo hoje, precisam interceder, clamar, 

lutar diante de Deus, pela vida de cada ovelha que Ele 

colocou sob nossa influência e autoridade. 
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É isso então que precisamos fazer (nós ministros), 

porém, isso não é tudo o que tem de ser feito. Uma vez 

salvos, curados, ensinados, inspirados, cada cristão 

precisa ir. Precisa manifestar a Cristo. 

Nós todos somos tão diferentes! Verdadeiramente O 

Nosso Deus tem alcançado pessoas de todos os povos, 

raças, línguas, tribos e nações, e nesta tão grande 

diferença de maneiras de se ver o mundo; de se fazer 

coisas; de pensar... Homens, Mulheres, Jovens e 

Anciãos, enfim cada cristão vive numa realidade e 

possui os seus desafios que precisam ser enfrentados 

com fé, caráter, trabalho, renúncia, perdão, 

superação.... Enfim, cada um enfrenta uma realidade 

diferente nesta Grande Guerra. A Guerra é para 

Manifestar a Cristo e fazer O Deus Todo Poderoso, O 

Cabeça de todas as coisas, e cada um em sua realidade 

tem participado desta Guerra. São batalhas individuais 

que enfrentamos todos os dias... 

Não são batalhas, para pagarmos nossas contas, para 

ficarmos ricos, por nossa saúde, estética, fama, 

destaque, poder, reconhecimento, ... apenas. As 

Batalhas que pleiteamos são pelo Propósito de Deus 

para cada um que NASCEU DE NOVO. Enfrentamos 

chefes, diagnósticos, necessidades, injustiças, 

violências, e muitas vezes parecemos estar sozinhos 

nestes campos de Batalha.... Mas, há Alguém que está à 

Destra do Pai, Cooperando Conosco; Há alguém que 

está à Destra do Pai, Confirmando nossas Palavras, 

com Sinais Sobrenaturais; E este que É Jesus, também 

tem levantado em Seu Nome homens e mulheres que 
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capacitam cada cristão à estar aptos para estas 

Batalhas. 

Desistimos de querer que cada cristão use um uniforme, 

faça de tal jeito, ou com aquela visão, método, porque 

tais coisas, não contemplam a grandiosidade da 

diversidade de vidas, cada uma com uma realidade, 

cada uma amada pelo Criador e fiel, Àquele que as 

chamou. Cada pessoa numa Batalha específica, cada 

uma fazendo parte da Guerra na qual já vencemos, pois 

Cristo que levou sobre si nossos pecados e iniquidades, 

RESSUSCITOU DENTRE OS MORTOS, para reinar 

para Todo O Sempre. O que fazemos hoje? Mostramos 

através de nossa vida, esta VERDADE ABSOLUTA 

para os principados e potestades deste Mundo 

Tenebroso. 

Não dá pra dizer, como fazer! Cada um vai fazer o que 

deve ser feito, do seu jeito! 

Os ministros não devem mais buscar métodos, 

acreditando que os nossos irmãos que como nós têm O 

Espírito Santo, são incapazes de realizar a obra de Deus 

sem métodos, relatórios, e “faça desta maneira”. 

Precisamos inspirá-los, mostrar a todos a Obra que Ele 

fez por nós e que cada um deve ir e do seu jeito, com 

suas próprias características manifestar este Amor e 

esta Verdade que nos alcançou e transformou nossas 

histórias. 
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Não dá pra colocar uma “Armadura de Saul” nos 

milhões de “Davis”... Nós, cada um de nós, vai ter de 

descer até este campo de batalha que é a nossa vida, e 

voltar com a cabeça deste gigante nas mãos... 

Cooperando está JESUS conosco, e confirmando nossas 

Palavras por meio de Sinais!!!! Vamos é hora de 

guerrear! 

Precisamos ser cabeça! Isso só se dá no campo de 

batalha, no nosso trabalho, na maneira que 

administramos nossas finanças, na maneira que 

educamos nossos filhos, na maneira que nos 

relacionamos com as pessoas. 

É natural que vamos brilhar, que vamos progredir, que 

vamos romper limites e nos estabelecer em honra, mas, 

O ALVO, não é ficar rico, ou tornar-se poderoso... 

O ALVO é fazer Deus, O Cabeça de todas as coisas! 

O mundo está cada vez mais complexo. Precisamos da 

excelência das instituições de ensino; precisamos dos 

recursos da saúde disponíveis com o avanço 

tecnológico; precisamos dominar os meios de 

comunicação que a cada dia permite que estejamos 

mais conectados ao mundo, às pessoas, para fazer com 

que Deus, seja O Cabeça de todas as coisas! 
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Há muitíssimos irmãos nossos que estão na vanguarda 

destes dois processos. Em todas as áreas do 

conhecimento humano, Deus tem os seus! Sempre O 

Eterno terá os 7 mil que não dobraram os seus joelhos. 

Estes nos servem de inspiração! Estes precisam contar 

como fizeram, como romperam, como se estabeleceram.  

Muitos queimam em seus corações porque alcançaram 

um nível tão grande de excelência em seu campo de 

atuação que são reconhecidos entre os seus pares como 

referências, mas, muitas vezes não conseguem 

manifestar a Cristo, fazer O Seu Nome conhecido, 

mesmo diante de tanta proeminência em suas vidas 

profissionais e em seus relacionamentos pessoais. 

Outros falam de Jesus como tanta graça, são tão 

cativantes com todo tipo de pessoa que lhes aparece pela 

frente, mas, lhes falta orientação de como exercer uma 

maior influência, através da Excelência Profissional, da 

Submissão às estruturas coorporativas e por isso, tais 

pessoas que podiam influenciar milhares de pessoas, 

acabam por poder tocar um número restrito de vidas, 

porque nunca foram orientados, ensinados, inspirados 

a romper seus próprios limites humanos. 

Há limites que todos nós recebemos da parte de Deus, e 

saber conviver com isto, confiando no Propósito Eterno 

de Deus para nós, e que nada que Deus sonhou ficará 

limitado por falta de recursos, pois Ele que nos Chamou 

é o Dono do Realizar, nos levará a perceber que há 

limites que nós permitimos que fossem colocados em 



15 

 

nós e não foi O Eterno quem fez tal coisa... Nisso 

precisamos romper! 

 

O ENVIO APOSTÓLICO (Em verdade em verdade), 

vem à Luz para juntar pessoas que são cristãos e que 

tem alcançado sucesso em sua vida profissional 

(independente de sua área de atuação), e em seus 

relacionamentos pessoais, com pessoas que tem 

alcançado habilidade em manifestar O Amor de Deus, 

os Dons do Espírito Santo, a Justiça de Deus, a 

Esperança para este Mundo caótico... 

Uns vão aprender muito com os outros... Precisamos 

juntar estas experiências, e com elas nos motivar a 

PREGAR O VERDADEIRO EVANGELHO, O 

Evangelho do Reino de Deus em  nossa geração... 

Este não será o papel de algum Tele-Evangelista 

famoso, num estádio de futebol lotado.... Não cabem em 

nenhum estádio as pessoas que O Nosso Deus quer e vai 

alcançar através de MILHÕES de Cristãos Nascidos de 

Novo, que entendem que nascemos para manifestar A 

GLÓRIA DAQUELE QUE NOS CHAMOU DAS 

TREVAS PARA A SUA MARAVILOSA LUZ!!!! 

Eia! Subamos e possuamos A Terra! 
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Esta Batalha é sua! 

 

Mas, esta Guerra é nossa! 

 

 

Paulo de Tarso, apóstolo 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGREJA APOSTÓLICA BETLEHEM 
Ministério Apostólico e Profético de Restauração  

Casa do Pão para todos os povos 
 
 
 

Rua Bom Pastor, 1403 – Ipiranga – São Paulo 
Fone: 5511 3459-0792 

 
E-mail: betlehem@betlehem.com.br 

Site Institucional: www.betlehem.com.br 

 

 

 

mailto:betlehem@betlehem.com.br
http://www.betlehem.com.br/

