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NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Busque a Deus e se prepare diariamente com oração, 

tenha devocionais prontos para ministrar a outros. 

 Aprenda a ser mais sensível a Deus e o que Ele quer 

fazer. 

 Ouça e seja sensível às pessoas para descobrir o que 

elas precisam. 

 Devemos ter a motivação certa (amor pelas pessoas) 

para ministrar eficazmente. 

 

Autopreparação 

Você deve buscar a Deus para sua autopreparação a fim 

de ser um ministro bem sucedido. Por exemplo, um músico 

confere seu instrumento para certificar-se que ele está em 

condições propícias para o uso antes de se apresentar em 

público, de outra forma, ele poderia parecer um bobo se seu 

instrumento não funcionar corretamente. Devemos entender 

que o mesmo princípio se aplica a nós; antes que Deus nos use 

devemos estar em dia para o uso pelo Mestre. Deus é capaz de 

nos usar? Nós traríamos honra para Ele? Nós seguiríamos Ele? 

Romanos 6:13 (KJA), “Tampouco, entregais os membros 

do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniqüidade; 

antes consagrai-vos a Deus com quem fostes levantados da 

morte para a vida; e ofereçais os vossos membros do corpo a 

Ele.” 

Nós nos aproximamos de Deus através da oração e 

leitura da Bíblia diariamente, Ele nos prepara como 

instrumentos de justiça. 

2 Timóteo 2:15-21 (KJA), “Procura, isto sim, apresentar-

te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que 

se envergonhar e que maneja corretamente a Palavra da 

verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, 

porquanto os que agem assim promovem ainda mais a 

impiedade, e tais palavras se alastrarão como câncer;  entre 

estes se encontram Himineu e Fileto. Eles se desviaram da 

verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com 

isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento 

de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: "O 
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Senhor conhece os seus" e " Aparta-te da injustiça todo aquele 

que professa o nome do Senhor". 

Numa grande casa há vasos não somente de ouro e 

prata, mas também de madeira e barro; alguns para nobres 

finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar 

destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil 

para o Senhor e preparado para todo bom serviço. 

Então vamos separar um tempo para estudarmos a 

Palavra de Deus para sermos aprovados por Ele. Nós 

precisamos saber a verdade! Inclusive, vamos nos afastar da 

iniqüidade, vamos ser uma vaso de honra santificado para 

antender ao uso do Mestre, e nos preparar para todo bom 

trabalho. 

Tire um tempo com Deus. Tente deixar o relógio de lado 

e somente focar em Jesus Cristo. Se aproxime dele e 

compartilhe sua vida com Ele todos os dias. Tire tempo para ler 

a Palavra de Deus diariamente. Ademais, tente estudar a 

Palavra de Deus pelo menos uma vez por semana. A verdade 

deve estar em nossos corações! Peça a Deus para te purificar 

da iniqüidade. A bíblia diz que nós somos barro, e Ele é o oleiro 

(Isaías 64:8). Precisamos que ele nos molde e faça de nós o 

que Ele quer quer sejamos. 

Lucas 9:23-25 (KJA), “E Jesus proclamava às multidões: 

"Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a 

sua ruz dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser 

salvar a sua própria vida, a perderá; mas quem perder a sua 

vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que 

adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se 

ou destruir a si mesmo? 

Devemos aprender a negar a nós mesmos, tomar a 

nossa cruz diariamente e seguir a Jesus Cristo. Nossas idéias, 

desejos, nossas próprias vontades devem ser crucificadas com 

Cristo. Jesus Cristo disse, “Buscai, assim, em primeiro lugar, o 

Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão 

acrescentadas.” (Mateus 6:33, KJA). Lembre-se que o apóstolo 

Paulo disse, “Eu morro todos os dias.” 

Jesus Cristo deve tocar seus instrumentos para a Sua 

glória, não para a nossa. Sua Palavra diz que Ele não deu Sua 

glória a outro, nem a Sua adoração à imagens esculpidas 

(Isaías 42:8). Logo, devemos morrer para que Ele possa viver 

em nós e fazer a Sua vontade. 

Para que estejamos prontos para que Ele nos use 

precisamos caminhar perto Dele. Com disciplina espiritual, ter 

tempo para jejuar, é bom jejuar pelo menos uma vez por 

semana. Estas disciplinas espirituais nos ajudarão a morrer 

para nosso próprio desejo para que nós possamos ser usados 



Plantar & Crescer  Global  Página 3 

Aula 10.107.07: Preparando-se para a ministração do altar 

NOTAS: 
por Deus de uma maneira tremenda. Além disso, é 

extremamente importante na nossa caminhada diária com 

Deus que nos aproximemos Dele com fé. 

Hebreus 11:6 (KJA), “Em verdade, sem fé é impossível 

agradar a Deus; portanto, para qualquer pessoa que dele se 

aproxima é indispensável crer que Ele é real e que recompensa 

todos quantos se consagram a Ele.” 

Assim, nós precisamos ter fé de que Deus nos ama, nos 

escuta e quer ministrar a nós e através de nós. 

Ser sensível a Deus 

Devemos ser sensíveis a Deus para que sejamos 

ministros bem sucedidos. 

1 Coríntios 2:9-13 (KJA), “No entanto, como está escrito: 

"Olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu e mente 

nenhuma jamais imaginou o que Deus predispôs para aqueles 

que o amam". Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do 

Espírito! Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as 

profundezas de Deus. Pois, quem conhece os pensamento do 

ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? 

Assim, igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, 

a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o 

espírito do mundo, mas, sim, o Espírito que vem de Deus, a fim 

de que possamos compreender o que por Deus nos foi 

outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não 

com palavras ensinadas pelo saber humano, mas, sim, com 

palavras ministradas pelo espírito, interpretando verdades 

espirituais para o que são espirituais. 

O verso nove é uma passagem tirada de Isaías 64:4. No 

Antigo Testamento eles não recebiam o dom do Espírito Santo 

como recebemos hoje. Então no verso dez explica que Deus 

revelou a eles até nós (as coisas das quais Deus preparou para 

aqueles que o amam). Eles são revelados até nós pelo Espírito 

de Deus, e Seu Espírito investiga todas as coisas. No verso 12 

diz que nós não recebemos o espírito do mundo mas sim o 

Espírito de Deus para que nós soubéssemos das coisas que 

são gratuitamente dadas a nós por Deus. E o último verso nos 

conta que o Espírito de Deus nos ajudará a ensinar estas 

coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus 

comparando as coisas espirituais com o espiritual. Em outras 

palavras, o Espírito Santo dará a você a revelação e falará 

através de você enquanto você ministra a outras pessoas. 

Marcos 13:11 (KJA), “Todas as vezes que fordes presos 

e levados a julgamento, não vos preocupeis como que haveis 

de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, 

isso proclamai; porque não sois vós os que falais, mas sim, o 

Espírito Santo!  
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Aprenda a focar a sua atenção no Senhor em oração, 

ore e escute. Lembre-se que é muito importante que você 

conheça a verdade por causa dos espíritos maus que tentam 

colocar pensamentos em nossas mentes também. Nós 

devemos ser muito cuidadosos. 

João 10:4-5 (KJA), “E depois de conduzir para fora todas 

as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, 

porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum 

seguirão a um estranho; ao contrário, fugirão dele, porque não 

conhecem a voz de estranhos. 

1 João 4:1-3 (KJA), “Amados, não deis crédito a 

qualquer espírito, porém, avaliai com cuidado se os espíritos 

procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído 

pelo mundo. Deste modo, podei reconhecer o Espírito de Deus: 

Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de 

Deus; mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de 

Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do 

qual tendes ouvido que havia de vir e, presentemente, já está 

no mundo." 

Nós devemos amar a verdade e conhecer a verdade. 

Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Ele nunca contradiz a 

Sua Palavra pois fazendo isso Ele seria um mentiroso, e Deus 

não poder mentir. Nossa segurança vem de conhecermos a 

verdade. 

Aprenda a ser sensível ao Espírito de Deus em sua 

oração e leitura bíblica diária. Um modo de aprender a voz de 

Deus é através dos erros. Não tenha medo de ir ao seu líder e 

perguntar o que ele pensa sobre o que você recebeu. 

Você nem sempre ouvirá uma voz, mas muitas vezes é 

uma forte impressão que você pode sentir em seu espírito. Em 

Mateus 11:28-30, Jesus diz, “Aprendei de mim.” Nós temos 

que entender que este é um processo de aprendizagem. Em 

João 16:13 Jesus nos conta que o Espírito da Verdade nos 

guiará em toda a verdade. 

Então conheça a verdade e isto te ajudará a conhecer a 

Voz da Verdade. Ame a verdade e não a venda. Medite sobre 

ela de dia e de noite. Lembre-se que ela é a Espada do Espírito! 

Busque a face do Senhor em comunhão com Ele. Morra 

para os suas próprias maneiras e aprenda as maneiras Dele. 

Peça a Ele para guiar seus passos em Sua Palavra. Vamos ser 

sensíveis para o que Deus deseja. 

Sendo sensível às necessidades das pessoas 

Mateus 14:14 (KJA), “Quando Jesus deixou o barco, viu 

numerosa multidão; sentiu-se movido de grande compaixão 

pelo povo, e curou os seus doentes.” 
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Jesus separou um tempo para considerar as 

necessidades das pessoas. Seu ministério era, e ainda é, 

pessoas. Separe um tempo e vá até um lugar movimentado. 

Quando chegar lá, sente-se e observe as pessoas. Você verá 

diferentes expressões em seus rostos, muitas vezes, estas 

expressões representam necessidades. Nós precisamos ser 

movidos de compaixão pelas necessidades deles. 

Quando falar as pessoas individualmente, tome tempo 

para ouvi-las. Seu objetivo é fazer com que eles falem com você 

sobre si mesmo para que você possa saber suas dores. Em 

muitos casos isto permitirá que você ministre a eles. Faça 

perguntas sobre eles, as pessoas gostam de falar de si 

mesmas. Isso te dará uma oportunidade de encontrar a 

necessidade deles. 

Peça para Deus te ajudar a amar as pessoas com o Seu 

amor, e a te dar o desejo de ajudá-las. 

Mateus 25: 31-40 fala sobre o fim dos tempos quando 

Cristo irá sentar-se sobre o trono de Sua glória. Ante Ele se 

ajuntarão todas as nações e Ele separará os bodes das 

ovelhas, bodes para o Seu lado esquerdo e as ovelhas para o 

Seu lado direito. Ele fala àqueles a Sua direita (ovelhas): "Vinde, 

abençoados de meu Pai! Recebei como herança o Reino, o 

qual vos foi preparado desde a fundação do mundo.Pois tive 

fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber; 

fui estrangeiro, e vós me acolhestes. Quando necessitei de 

roupas, vós me vestistes; estive enfermo, e vós me cuidastes; 

estive preso, e fostes visitar-me. 

Então, os justos desejarão saber: 'Mas Senhor! Quando 

foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou 

com sede e te saciamos? E quando te recebemos como 

estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te 

vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente ou encarcerado e 

fomos ver-te? Então o Rei, esclarecendo-lhes responderá: 'Com 

toda a certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para 

alguem destes meus irmãos, mesmo que o menor deles, a mim 

o fizestes'". (Mateus 25:34b-40, KJA). 

Deus quer que ministremos um para o outro! Ele morreu 

na cruz pelo mundo inteiro para que eles pudessem ser salvos. 

Em 2 Pedro 3:9 lemos que o Senhor “…não quer que ninguém 

pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.” Vamos 

ser mais sensíveis às necessidades um do outro! 

Ministrando o Espírito ao necessitado 

Ao ministrar para alguém, é muito importante conferir 

suas intenções. Quais são as razões pelas quais você quer 

ministrar? Sonde seu coração! Nossas razões precisam ser o 
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amor, o amor de Deus. Devemos ministrar porque amamos a 

Deus e às pessoas. Estes são os dois grandes mandamentos. 

Marcos 12:29-31 (KJA), “Esclareceu Jesus: 'O mais 

importante de todos os mandamentos é este: 'Ouve, ó Israel, o 

Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o 

Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, 

de todo o teu entendimento e de toda a tua força'. E o segundo 

é: 'Amarás o teu próximo como a ti mesmo.' Não existe outro 

mandamento maior do que estes".   

Ler 1 Coríntios 13:1-8. Esta passagem fala sobre 

ministrar as pessoas sem amor; ministrar assim de nada vale. 

A passagem continua e descreve o que é o amor de Deus. Leia 

este texto e ore sobre isso em seu coração. Nós devemos ter a 

motivação certa para ministrar o Espírito do Senhor. 

Ao ministrar o Espírito ao necessitado, precisamos nos 

esforçar para sentir o que o Espírito sente por aquela pessoa. 

Lembre-se que Deus sabe todas as coisas! Vamos ver como 

Jesus ministrou. 

João 5:19-20 (KJA), “Retomando a palavra, explanou 

Jesus: "Em verdade, em verdade vos asseguro, que o Filho 

nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que 

vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o 

faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra as coisas que 

realiza. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que 

vos maravilheis." 

Lembre-se, você não pode fazer nada sozinho. Tente ver 

através dos olhos do Espírito. O que Ele mostrar para você 

fazer, faça. As palavras que Ele der para você falar, fale-as. 

Deus irá ministrar através de você para as necessidades dos 

outros. 

Há coisas que nós precisamos entender. Não há 

somente uma ministração para liberar o Espírito sobre uma 

situção de cura ou para realizar um milagre, mas o Espírito do 

Senhor amarra o poder de Satanás também.  Em outras 

palavras, o Espírito liberta a pessoas do poder de Satanás. 

Mateus 18:18 (KJA), “Com toda certeza vos asseguro 

que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer 

assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai 

que está nos céus.” 

Não esteja só focado na cura, em milagres e pessoas 

recebendo o Espírito Santo, lembre-se também que Deus quer 

libertar pessoas de amarras. Lembra quando Jesus levantou 

Lázaro dos mortos? Ele ordenou que as pessoas o soltassem e 

que o deixassem ir. Veja, ele estava amarrado nas mãos e pés 

e com roupa para sepultura, seu rosto estava atado com um 

pano. O milagre foi feito, mas agora ele precisava de libertação 



Plantar & Crescer  Global  Página 7 

Aula 10.107.07: Preparando-se para a ministração do altar 

NOTAS: 
das coisas que amarravam ele. O que poderia ter acontecido se 

ninguém o soltasse? Ele poderia ter morrido de novo! Outro 

exemplo, você pode até liberar a cura e a pessoa ser 

imediatamente curada, mas e se essa doença fosse causada 

por um ataque espiritual? O sintoma foi curado mas a causa 

não foi amarrada. Dentre poucos dias, a mesma doença pode 

voltar a ele pois ele nunca foi liberto. Aqui é quando nós temos 

que ser sensíveis a Deus; veja o que Ele vê, sinta o que Ele 

sente, e tenha a direção Dele de como Ele quer ministrar às 

necessidades das pessoas. 

Lucas 4:18-19 (KJA), “O Espírito do Senhor está sobre 

mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele 

me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados e a 

recuperação da vista aos cegos; para restituir a liberdade aos 

oprimidos, e promulgar a época da graça do Senhor.” 

Vamos nos encher do Espírito de Deus: pois onde o 

Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Também vamos 

permanecer sensíveis a Sua vontade. 

A seguir temos algumas posições éticas para seguir 

quando for ministrar a alguém: Primeiro, nós sabemos que o 

nosso Senhor Jesus disse que um dos sinais dos crentes é que 

eles colocariam suas mãos sobre os doentes e eles seriam 

curados. Contudo, nós devemos ser sensíveis às pessoas que 

estamos orando. Você pode estar em uma situação em que não 

seja adequado a você colocar suas mãos naquela pessoa, 

então neste caso você pode apenas orar junto com esta 

pessoa. Não coloque suas mãos sobre eles, ore para que a 

vontade de Deus venha sobre àquela situação. 

As vezes, você pode estar orando por alguém do sexo 

oposto. Na maioria dos casos, não é bom que você imponha as 

mãos sobre os ombros ou qualquer parte do corpo de uma 

mulher ou homem. Nestes casos, busque por alguém do 

mesmo gênero da pessoa que estará recebendo a oração. Se 

seu pastor te deu autoridade, você poderá colocar suas mãos 

sobre suas cabeças e orar por elas. Se você recebeu 

autoridade pelo pastor para orar sobre a cabeça das pessoas, 

então faça isso de uma maneira gentil com a palma da sua 

mão sobre a sua testa. Se você está imaginando se você 

recebeu ou não esta autoridade de seu pastor, então você 

precisa perguntar a ele. Entretanto, independentemente se 

você pode ou não impor suas mãos em uma pessoa, sempre 

ore com fé e creia que Deus escuta você orando. 

1 João 5:14-15 (KJA), “E esta é a segurança que temos 

para com Ele: que, se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo 

com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá 

atenção. E, se estamos certos de que ele dá atenção a tudo 
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quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos 

os pedidos que lhe temos feito". 

Nós devemos conhecer Ele; este é o nosso ministério 

número um. O nosso segundo ministério são as pessoas. 

Conclusão 

Leia Filipenses 2:1-8 e viva isso. Livrar-se dos 

pensamentos sobre a sua reputação e ser somente um servo. 

Morrer para si mesmo, ser crucificado com Cristo, tomar a sua 

cruz dia após dia e segui-Lo. 

Lembre -se que Deus não nos deu o espírito de covardia, 

mas de poder, de amor e de equilíbrio (2 Timóteo 1:6-7). 

Portanto, não tenha medo de falar por Cristo mas deixe que Ele 

ministre através de você. 

João 14:12 (KJA), “Em verdade, em verdade vos 

asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras 

que Eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu 

Pai.” 

A vontade de Cristo era fazer a vontade do Pai (Espírito). 

Vamos fazer a vontade de Deus! 

Por favor separe um tempo para orar depois de ler esta 

lição. Peça a Deus para mudar você segundo a Sua própria 

imagem e semelhança. Renda-se completamente a Deus. Peça 

a Ele para te encher do Seu amor e para te usar para a Sua 

glória e honra. Peça a Ele para te ensinar os Seus caminhos e 

para colocar os Seus desejos em seu coração. Dedique a sua 

vida a Ele para servir a Ele e aos outros. 

Cumpra os dois grandes mandamentos! 

 

 

 

GABARITO:   B, D, A, B, D  
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________________  Data: _________________ 

 

I. Autopreparação. 

A. Esteja em forma para Deus te usar. 

1. Romanos 6:13. 

 

2. 2 Timóteo 2:15-21. 

 

B. Leia e estude a Palavra de Deus; 

C. Negue-se a si mesmo. 

1. Lucas 9:23-25. 

D. Aproxime-se de Deus com fé. 

1. Hebreus 11:6. 

II.  Seja sensível a Deus. 

A. Versículos Bíblicos; 

1. 1 Coríntios 2:9-13. 

a. Deus te usará para ministrar a outros. 

 

B. Foque sua atenção no Senhor na oração; 

C. Conheça a Verdade; 

D. Aprenda a conhecer e a ouvir a voz de Deus. 

III. Seja sensível às necessidades dos outros. 

A. Mateus 14:14; 

B. Vá e observe as pessoas; 

C. Ouças as pessoas; 

D. Pergunte as pessoas sobre elas mesmas; 

E. Mateus 25:31-40. 

1. Ministre um ao outro. 
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IV. Ministre o Espírito ao necessitado. 

A. Confira as suas motivações; 

1. Quais são as suas razões para ministrar a esta 

pessoa. 

 

B. 1 Coríntios 13:1-8; 

1. Ministre no Espírito com amor. 

C. Sinta o que o Espírito sente por aquela pessoa; 

1. Veja através dos olhos de Deus. 

2. Fale as palavras de Deus. 

D. Libere o Espírito e amarre o problema; 

1. Mateus 18:18. 

E. Boas posições éticas para quando for ministrar às 

pessoas; 

1. Seja sensível à situação. 

2. Confira com seu pastor se você tem permissão de 

impor as mãos nas pessoas. 

 

3. Ore com fé. 

F. Primeiro conheça Ele, e depois conheça os outros. 

V. Conclusão. 

A. Filipenses 2:1-8; 

1. Seja um servo. 

B. Fale de Cristo e deixe Ele ministrar através de você. 

1. 2 Timóteo 1:6-7; João 14:12. 
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NOTAS: QUESTIONÁRIO DO ALUNO 
 

Nome: ______________________  Data: _________________ 

 

1. Para ser um ministro de sucesso, você deve primeiro buscar 

_____________ e preparar-se através de oração e 

devocionais diários. 

a. Conselho; 

b. Deus; 

c. Aprovação dos outros; 

d. Os frutos do Espírito. 

 

2. Quais dos exemplos representa uma falta de ética quando 

estiver ministrando? 

a. Se você está sob a direção de um pastor,certifique-

se de que ele te deu autoridade para impor as mãos 

sobre as pessoas; 

b. Quando estiver orando por alguém de outro gênero, 

coloque as suas mãos sobre sua cabeça. 

c. Coloque a sua mão gentilmente sobre a testa 

dele(s). 

d. Impor as mãos sobre qualquer pessoa em qualquer 

situação, senão eles não receberão o milagre. 

 

3. Nós podemos falar de Cristo e deixe-O ministrar através de 

nós pois Deus não nos deu _____________. 

a. Covardia; 

b. Poder; 

c. Amor; 

d. Mente  equilibrada. 

 

4. Qual é a melhor razão para ter uma ministração eficaz? 

a. Alimentar o pobre; 

b. O amor de Deus; 

c. Preencher a necessidade por mais Dons do Espírito; 

d. Medo do inferno. 

 

5. Não há somente a ministração de liberar o Espírito de cura 

ou realizar um milagre, mas o Espírito do Senhor nos liberta 

das__________do poder de Satanás também. 

a. Maldições; 

b. Convicções; 

c. Culpas; 
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NOTAS: 
d. Amarras. 
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NOTAS: OPINIÃO DO ALUNO 
 

Nome: ______________________  Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você se esforçará para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 

 


