Manual de Treinamento
Ministerial
Baseado na Obra de Randy Clark

Introdução
Usaremos como base para o nosso discipulado avançado o Manual de
Treinamento Ministerial do Apóstolo Rand Clark cuja ênfase é
treinar e capacitar uma grande equipe para exercer o ministério de
cura e libertação dentro da Igreja e fora dela, porém usaremos
também outros autores nesse ensino, além de abrangermos nessa
capacitação comportamentos e posturas que devemos ter em ações
ministeriais do quotidiano de nossa Igreja diretamente fora da área
de Cura e Libertação.
Todos que concluírem essa etapa de discipulado estarão aptos para
exercerem o ministério de cura e libertação na Igreja e liderar
qualquer outro ministério também desde que tenha a aprovação do
discipulador e da liderança.

Capítulo 1
Como deve Agir a Equipe de Ministração
Qualificações de um membro da Equipe:
• Ter nascido de novo; (João 3:3)
• Ser Membro Congregado da Igreja
• Ser Submisso a Liderança da Igreja

Qualidades Desejáveis em um membro da
esquipe de Ministração
Tem Humildade (Pv. 3:34, Tg. 4:6, I Pe. 5:5)
Tem Obediência (Jo. 14:23 e 15:10)
É Liberto do desejo de reconhecimento (Jo 3:30)
É Fiel (I Tm 1:12-14)
Tem Perseverança
Tem um espírito ensinável (Tem disposição para ser ensinado e
para ensinar
• Coração disposto a ser corrigido
•
•
•
•
•
•

Características de um Estilo de Vida Cristão
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passa tempo diário em louvor e adoração
Lê e estuda a Bíblia regularmente
Tem o perdão como estilo de vida (Mt 6:14-15 e 18:21-22)
Tem o arrependimento como estilo de vida (Mt 3:2 e Ap 3:19)
É continuamente cheio do Espírito Santo (Ef 5:18)
Tem o fruto do Espírito (Gl 5:22)
É Obediente a direção do Espírito Santo
Fiel em qualquer ministério exercido
Se esforça para evitar o pecado
Crê no Chamado

Características Imprescindíveis em um
Membro da Equipe de Ministração
•
•
•
•
•

Conhecimento Bíblico Razoável (II Tm 2:15)
Vida de Oração (Ef 6:18)
Vida Emocional Estável e bom discernimento
Administra bem as finanças
Resistente aos ataques espirituais decorrentes ao serviço do
Senhor

• Tem mais atitudes do que Palavras

Orientações Gerais
• Nunca Ministre Cura e Libertação Sozinho
• Esteja pronto para Segurar as pessoas se você for um intercessor auxiliar
(Toque levemente as costas ou os ombros da pessoa que recebe a oração
para que ela sinta que há alguém para ampará-la)
• Não puxe ou empurre as pessoas
• Imponha as mãos sobre a cabeça das pessoas nas orações de cura e
libertação, toque na parte afetada pela enfermidade se não for íntima e
se não for infecciosa ou infectável.
• Deus não é surdo, ore com a entonação normal de sua voz
• Esteja sempre apresentável e livre de odores (axilas, pés e hálito)
• Silêncio na área de ministração
• O Objetivo da Equipe é transmitir amor e não produzir manifestação

Alvos de Oração
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Completa Armadura de Deus (Efésios 6: 12-17)
O Sangue de Jesus cobrindo sua família, casa e bens
Levar cativo nossos pensamentos a Cristo (II Cor 10:4-5)
Discernimento para reconhecer as ações malignas (II Cor 11:14-15)
Unidade com a Equipe (João 17: 20-21)
Fluir do Espírito de Perdão
Comunicação de Palavras de Vida ao Invés de Palavras vãs
Espírito Ensinável
Graça de Deus para amar
Paz interior
Fluir de uma unção de Cura e Libertação
Que Deus seja exaltado através do seu ministério
Que a Alegria do Senhor seja a sua força para vencer o cansaço e o sono ou insônia
Sabedoria do Alto (Tg 1:5)
Amar com o Amor de Deus (I Cor 13)

