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Engenharia Espiritual

A

globalização visa unir o mundo horizontalmente,

de forma a facilitar a vida de todos, dizem os maestros da
nova ordem mundial.

A pandemia do coronavírus, apesar de ter deixado um
rastro devastador de prejuízos, contribuiu para essa união
horizontal. Todos nós somos testemunhas de que o
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nacionalismo está diminuindo em prol da globalização, mas
o problema mais agravante, é que poucos percebem que
essa união horizontal (humanista) está eliminando a
participação vertical. A cada dia Deus está sendo expulso
da humanidade.
Muitos já consideram a Bíblia como um livro ultrapassado,
recheado de lendas e dogmas criados pelas religiões dos
homens. Antevendo o futuro, o Apóstolo Paulo nos
adverte de que um dos sinais dos tempos finais seria a
própria apostasia, ou seja, o crente perderá sua fé no
Messias e no seu reino vindouro (2 Ts 2:3).

À medida que avançamos
no tempo a tecnologia
tentará assumir todo o
controle da vida humana. Aí
está o perigo da ditadura
digital e do controle
mundial. É preciso estar atento e discernir tudo e se abster
de toda aparência do mal.
Não somos contrários ao avanço da tecnologia, porém, é
necessário alertar que ninguém deve abraçá-la em
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detrimento da fé. Não se pode permitir que a convivência
com o meio tecnológico enfraqueça a nossa fé.
Computadores não devem limitar a capacidade humana de
pensar, observar, discernir, aprender e de decidir sobre as
questões da vida. O livre-arbítrio pertence ao homem e,
através das boas escolhas, podemos vivenciar o propósito
de Deus.
É preciso manter (e proteger) a nossa fé.
”E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual
seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Rm12:2).

Eu creio que diante do cenário mundial a igreja precisa
pensar, sentir e agir biblicamente, levando a mensagem do
Reino de Deus, com uma cosmovisão inteligente e
poderosa, para todos os lugares.
Hora Avançada
Temos pouco tempo para trabalhar
na Seara de Deus, o relógio
escatológico mostra que estamos às
portas de uma grande tribulação
global.
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Creio que a Engenharia Espiritual nos ajudará na missão de
sermos mais eficientes no tempo que nos resta.
Engenharia espiritual
O termo “engenharia” vem do latim ingenium: engendrar,
criar, produzir resultados, dar frutos.
Engenharia é a aplicação do conhecimento (*) com o
intuito de inventar, desenhar, construir, manter e
melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas,
materiais e processos.
É natural o homem planejar, criar, inventar, e administrar
porque ele foi criado pelo Supremo Engenheiro criador de
todas as coisas, Deus. Mas aqui falamos de uma
Engenharia Espiritual. E por que Espiritual? Porque não
estamos tratando do mundo material, mas de algo que
transcende a realidade física, que vem de Deus para aquele
que crê.
Jesus nos abriu a porta dessa
engenharia, despertando-nos para a
descoberta do Reino de Deus. Algo
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totalmente novo e revolucionário para a humanidade.
Sabemos que reino é um território sob o governo de um
rei, mas o Reino de Deus difere de todos os reinos
conhecidos pelos homens porque ele está centrado em
outra dimensão, a espiritual.
“E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino
de Deus, respondeu-lhes, e disse: O reino de Deus não vem com
aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque
eis que o reino de Deus está entre vós”. Lc 17:20-21.

Certa vez, Jesus disse a Nicodemos que “sem o nascimento
do Espírito”, ninguém pode ver o Reino de Deus. Em outras
palavras Jesus estava afirmando que somente as pessoas
renascidas pelo Espírito Santo tinham a capacidade dada
por Deus de “ver, entender e fazer parte” de Seu Reino.
“Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo
que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de
Deus”. Jo 3:3.

A boa notícia é que Jesus trouxe o Reino de Deus a este
mundo que é dominado por um sistema operante que jaz
no Maligno (1 Jo 5:19). Não se trata de um império físico e
a sua glória não é material; o mundo não consegue vê-lo e
nem sequer ter a noção de sua existência entre os homens.
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O Reino de Deus é o contraponto do mundo, uma
manifestação graciosa do bem, da verdade, da justiça e da
presença manifesta de Deus.

Imagine por um instante se
Deus retirasse a influência e
a ação de resistência ao mal
exercidas na terra pelo
Espírito Santo.
A humanidade, dominada pelo pecado e sem “Aquele” que
convence do pecado, da justiça e do juízo divino seria
rapidamente levada a mais decadente forma de
depravação moral. A vida no planeta seria um inferno e a
autodestruição da raça humana, inevitável. Mas, o Reino
de Deus veio e está dentro daqueles que professam a
Cristo; um reino invisível, mas real e continuará assim até o
retorno glorioso de seu Rei,o Senhor Jesus Cristo.
“Então, o sétimo anjo fez soar sua trombeta e aconteceram
no céu fortes vozes que proclamavam: O reino do mundo se
tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e Ele reinará pelos
séculos dos séculos!”. Ap 11:15.
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Agora sabemos que o Reino de Deus veio a esta terra, que
a presença manifesta de YHWH é real, operando através
do Espírito Santo
nos corações daqueles que se
submetem ao governo de Cristo, os quais são
comissionados como embaixadores do Reino, com a
sublime missão de promover a reconciliação dos homens
com o Criador.
“De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como
se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus”. 2 Co 5:20.

Acontece que o Reino de Deus tem uma lógica própria,
uma ciência e um projeto de vida peculiares. A esse
conjunto de fatores chamamos de “engenharia espiritual”.
A Engenharia Espiritual - ou Engenharia do Reino consiste basicamente em três disciplinas cristãs:
1) A modelagem de vida (metanoia);
2) A ciência do mistério (mistagogia);
3) A lógica do Reino de Deus (zoelógica).
Este e-book procura apresentar, de modo simples e
didático, uma visão geral da “engenharia espiritual” a fim
de despertar a igreja a buscar mais intensamente o uso
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dessa “engenharia” para que possamos alavancar os
nossos ministérios no tempo que nos resta.
Para entender esse conjunto de princípios e aplicá-lo no
ministério cristão, necessário se faz que estejamos
devidamente habilitados por Deus. É sobre isso que
queremos tratar, enumerando alguns conceitos e
processos que podem trazer grandes benefícios ao
Corpo de Cristo, no conhecimento e na aplicação da
Engenharia Espiritual no Reino de Deus.
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Capítulo 1
Habilitação Espiritual

A

s Escrituras habilitam o crente para toda boa obra

no Reino de Deus. À medida que a nossa maneira de
pensar, de sentir e de agir alinham-se às Sagradas
Escrituras percebemos o nosso progresso no Reino de
Deus.
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra.” (2 Timóteo 3:16-17).

A Bíblia diz... “Porque muitos são chamados, mas poucos
escolhidos”. Mateus 22:14.
O processo de nossa habilitação espiritual começa quando
Deus nos chama. O chamado é o começo de tudo. (At.
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9:3-9) O chamado divino é uma experiência marcante e
decisiva que muda a nossa trajetória de vida.
Por que nem todos são escolhidos?
2 Tm 2:4 diz: “Ninguém que milita embaraça-se com
negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou
para a guerra”.

Lamentavelmente, a maioria dos cristãos encontra-se tão
envolvida com os negócios deste mundo que se tornou
escrava de um sistema que não tem tempo para Deus.
Somente aqueles que não se embaraçam com as seduções
e negócios deste mundo estão aptos a integrar o cânon dos
escolhidos para servir a Deus em Seu Reino.
João 15:16 diz: “Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos
escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o
vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu
nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda”.

Se você foi escolhido por Deus a pergunta seguinte é:
Você foi escolhido para quê?
Qual é a sua autoridade espiritual? Em que área do Reino
de Deus você está credenciado para agir e ser bem
sucedido?
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Deus investe pessoas com a Sua autoridade
diante dos homens para que possam
cumprir os propósitos do Reino nesta terra.
Mt 7:29 diz: “Porque as ensinava como tendo autoridade, e
não como os escribas”.
1 Co 12:28 diz: “E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente
apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores,
depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos,
variedades de línguas”.
1 Co 12:29 diz: “Porventura são todos apóstolos? São todos
profetas? São todos doutores? São todos operadores de
milagres?”.

O discípulo de Cristo tem uma missão a cumprir e
autoridade para agir no cumprimento desta missão. Temos
autoridade divina para prosperar naquilo que fomos
comissionados a fazer.

Temos autoridade para agir naquilo que Deus nos
autorizou a fazer.
O que Deus lhe autorizou a fazer?
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Toda missão dada por Deus é investida de autoridade. A
missão é seguida pela autoridade. Quando Deus
comissiona alguém para uma missão específica, Ele investe
o comissionado de autoridade do Alto para que essa
missão seja executada com sucesso.
 Autoridade espiritual é a prova de habilitação do
crente para fazer o que está fazendo.
 Autoridade espiritual é o potencial manifesto de ser
aquilo que Deus autorizou sobre a minha pessoa.

Quando o crente passa a fazer o que é para fazer, ele
está manifestando as credenciais da autoridade recebida.
Tudo que você precisa para ser bem-sucedido na sua
missão já foi providenciado por Deus e está a sua
disposição nas regiões celestes em Cristo. Busque a Deus.
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Saiba, porém, que o crente não tem autoridade espiritual
para agir em algo que não foi autorizado a fazer.
Infelizmente, há discípulos que ignoram isso e por conta
dessa ignorância estão edificando a Obra do Reino com
madeira, palha e feno. Essa obra será desqualificada.
1 Co 3:12-13 diz: “Se alguma pessoa edifica sobre esse
alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira,
feno ou palha, a obra de cada um se manifestará; pois aquele
dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo
provará qual seja a obra de cada um”.

Diante do que foi dito até aqui podemos entender que a
ignorância espiritual é uma grande vantagem para o diabo.
Pense um pouco sobre os milhares e milhares de crentes
chamados pelo Senhor em todo o planeta. Agora, com os
olhos d'alma, veja se todos eles estivessem servindo a
Deus no lugar certo, com todo o potencial recebido do
Espírito Santo... Certamente a realidade seria outra.
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Não saber como agir no mundo espiritual, talvez seja o
maior atraso para o ministério cristão.
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Capítulo 2
Os Dons do Espírito Santo

O

s

dons

são

capacitações

espirituais

dadas

graciosamente por Deus aos membros da Igreja de Cristo,
como instrumentos de trabalho no Seu Reino.
Os dons espirituais sinalizam o lugar onde Deus quer que
você esteja engajado, pronto para realizar uma tarefa
provisória ou um ministério definitivo. Os teólogos
costumam apresentar uma lista de dons espirituais, mas o
Espírito Santo sempre nos surpreende com algo mais.

Os dons são diversos e há
diversidade de medidas para um
mesmo dom.
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Isto significa dizer que aquele que recebeu um dom do
Espírito, recebeu o poder espiritual conforme a medida da
graça divina.
Nem todos que são agraciados com um dom são usados
por Deus da mesma forma e intensidade. Alguns
pregadores do Evangelho, por exemplo, destacam-se mais
do que outros na ministração da Palavra. Quando o dom é
de cura, nota-se que uns são usados por Deus diante de
enfermidades específicas, enquanto outros recebem o
dom para ser aplicado em qualquer situação. Cada um
exerce o seu ministério com uma medida dada por Deus.

O Potencial da Igreja
A Igreja, sendo o Corpo de Cristo, representa Jesus neste
planeta, realizando o mesmo ministério exercido pelo
SENHOR da igreja há dois mil anos.
As nossas mãos devem representar as mãos de Jesus
Cristo. Quando falamos, pregamos ou ensinamos, estamos
ministrando no nome de Jesus. Somos de fato o meio de
ação visível de Jesus Cristo diante da humanidade.
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Antes de subir ao Céu, Jesus disse para os discípulos
permanecerem em Jerusalém até que do Alto fossem
revestidos de poder.
Atos 1:8 diz: “...Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins
da terra.

A Unção do Espírito Santo é algo indispensável se você
realmente quiser ser usado por Deus. A unção do Espírito
manifesta o poder de Deus na terra; ela nos concede poder
espiritual para curar os enfermos,
para expulsar
demônios e tudo mais que Deus quer que façamos.
A Igreja e os Desafios da Pós-modernidade
A igreja ao cruzar a fronteira do terceiro milênio parece
atravessar o mais longo e difícil deserto espiritual dos
últimos tempos. Púlpitos decadentes, crentes sem
propósitos e igrejas sem brilho.
Diante disso, perguntamos: Existe uma solução para essa
crise tão avassaladora?
Deus sempre aviva o que está prestes a morrer –

Isaías 57:15.

Sim, existe! Ela aponta para uma vida cheia do Espírito
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Santo. Entendemos que homens e mulheres de Deus
revestidos com o poder do Espírito são a única esperança
para o mundo atual. É a unção do Espírito que pode fazer a
diferença neste mundo tenebroso.
Necessitamos de um novo derramar do Espírito Santo,
avivando-nos,
enchendo-nos,
fortalecendo-nos,
concedendo-nos o verdadeiro sentido da vida,
capacitando-nos para o serviço cristão, dando-nos o prazer
de amar as almas perdidas, o vigor e o entusiasmo para
trabalhar no Reino de Deus.
O que fazer?
Em primeiro lugar temos que desejar ardentemente o
poder do alto. Buscá-lo enquanto se pode achar...
“O mundo só arde com fogo, os corações só se aquecem com fogo”. O
fogo desperta, atrai, ilumina, protege, aquece e purifica. Sem fogo não há
Evangelho. O Espírito Santo não foi dado somente para ajudar a pregar
sermões eloqüentes. Ele revelou-se, no Pentecostes, como línguas de
fogo incendiando os corações dos discípulos. (Reinhard Bonnke).
“A única maneira de se mostrar a realidade de um Deus que vive é por
uma Igreja que opera na dimensão do sobrenatural ”. Marcelo D’Emilio Buenos Aires.

Se dependermos somente dos recursos naturais, neste
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momento histórico que vivemos, estaremos totalmente
falidos como homens de Deus. Mas, quando nos movemos
no poder do Espírito, os resultados são motivadores, vidas
são libertas, curadas e salvas.
“A minha palavra e a minha pregação não consistiram de
linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do
Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em
sabedoria humana; e sim, no poder de Deus”- I Co 2:4-5.

Mas...
assim
como
o
revestimento de poder deve
vir antes de um ministério, o
crente
deve
ser
primeiramente fortalecido no
SENHOR, em seguida, na
força de Seu poder. Primeiro o caráter cristão, depois o
poder do Espírito. Carisma e caráter devem estar
intimamente associados.
Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força
do seu poder. Ef 6:10.

Primeiro o crente precisa ser fortalecido no SENHOR. Em
seguida o próprio Deus prepara o crente com o Poder
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Espiritual. Deus capacita o crente no uso adequado dos
dons ministeriais.
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Capítulo 3
Ungidos Para Servir

S

omos ungidos para servir.

Muitos cristãos querem o poder de Deus, mas a maioria
não busca a unção do Espírito para abençoar o próximo.
A triste realidade é que ainda existe muito egoísmo e
ignorância sobre o assunto em nosso meio. Há crentes que
são ungidos, mas não saem para curar os enfermos, nem
para dar vista aos cegos ou libertar os cativos. Estão cheios
do Espírito Santo, mas não saem para consolar os aflitos e
salvar os perdidos. Buscam sempre o poder do Espírito
Santo nas reuniões de oração, mas não fazem o uso
adequado da unção divina em suas vidas.
Somos ungidos para servir. O que de graça recebemos, de
graça devemos dar.
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Há sempre um propósito divino na unção recebida. O
crente precisa saber que a unção se renova pela dinâmica
de dar e receber, receber e dar. Quando recebemos o óleo
fresco da unção e nela ministramos em prol dos outros,
Deus continua derramando um novo fluir do Espírito
sobre cada etapa de nosso ministério.

A unção recebida
é para ser usada no ministério que
fomos comissionados, de modo que os resultados
apareçam:
 O SENHOR seja glorificado;
 O mundo seja ajudado a conhecer a Jesus e
 A Igreja seja exortada a crescer em Cristo.
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Lembre-se:
A nossa proposta de Engenharia Espiritual visa despertar o
povo de Deus a ser devidamente habilitado pelo SENHOR
para trabalhar, no tempo que nos resta, na expansão e
edificação do Reino de Deus nesta terra, com um
ministério cristão relevante, dinâmico, poderoso e
frutífero.
Se você está lendo este e-book certamente há algo mais
para a sua vida e ministério, muito além do simples
conhecimento.
Envolva-se, santifique-se, livre-se dos embaraços deste
mundo e esteja pronto para a visitação de Deus.
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