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Apresentação 
 

Pedras Fundamentais é uma 

revelação fabulosa para o 

crescimento da Igreja do Senhor 

Jesus Cristo. 

Pela riqueza e profundidade deste 

estudo dividimos em três módulos: 

Pedras Fundamentais I, II e III. 

Neste, II – você estará estudando o 

fundamento da “Doutrina dos 

Batismos”. 

Muitas pessoas estão passando pelas 

águas sem saber o porque, sem 

entender o evangelho, o Senhorio de 

Jesus Cristo, o arrependimento e 

qual o simbolismo do ato do 

batismo, mas através desta matéria 

você verá quão fundamental é para o 

cristão o conhecimento dos seis 

batismos que passamos em nossa 

caminhada cristã; através deste 

entendimento podemos discernir as 

lutas & tribulações de nossa vida se 

são ou não parte do projeto de Deus 

através do Batismo de Fogo e do 

Batismo no Sofrimento.  

 

Ap. Claayton Nantes 
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Pedras Fundamentais II 
 

O que significa Batismo 
 

A. Definição. 
 

1. O que significa Batizar? 

 

2. Raiz = BAPTO (gr) -     

- Ocorre 3 vezes no Novo Testamento. 

a. Lc. 16:24 “... envia-me Lázaro, para que MOLHE 

NA ÁGUA a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou 

atormentado nesta chama”.  

b. Jo. 13:26 – “Respondeu Jesus: é aquele a quem eu 

der o pedaço de pão MOLHADO...”  

c. Ap. 19:13 “Está vestido com um manto TINTO 

(MOLHADO) de sangue, e o seu nome se chama Verbo de 

Deus”. um manto tinto de sangue, manto molhado, um manto 

baptizado no sangue. 

d. BAPTO significa meter em, molhar em água e retirar 

da água; colocar em água; colocado dentro de: 

 

3. “IZ” no grego é como “AR”, “ER” OU “IR” em português, 

significa verbo em ação, BAPTO é a raiz, BAPTIZO, é o verbo 

em ação, batizar, batizando. 

 

4. SEPTUAGINT 

Agora uma referência no velho testamento pela 

SEPTUAGINTA, pois a SEPTUAGINTA é uma tradução do 

hebraico para o grego, Pitolomeu ordenou que fizesse isto no 

3o. século antes de Cristo, Pitolomeu convocou 72 homens 

cultos de Israel, 6 de cada tribo de Israel, para que eles 
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vertessem a Torah do Hebraico para o Grego, porque ele queria 

colocar estes volumes na biblioteca de Alexandria que foi uma 

das maravilhas do mundo, neste período inclusive foi quando 

entraram os livros apócrifos, eles foram copiados e fizeram 

parte da septuaginta, então vamos ver esta palavra BAPTO, no 

velho testamento, mas na SEPTUAGINTA:  

 

II Rs 5:14, “Desceu ele, pois e mergulhou-se (BAPTIZO) no 

Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus; e a 

sua carne tornou-se como a carne dum menino, e ficou 

purificado” “então este lhe mandou um mensageiro, a dizer-

lhe: Vai, LAVA-TE sete vezes...”.   

 

I. O Batismo de João (arrependimento). 
 

A. De Deus ou dos homens? 
 

1. Mt. 21:23-27  

25 – “O batismo de João, donde era? Do céu ou dos 

homens?...” 

 

2. Mc. 1:1-8 

“... eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de 

preparar o teu caminho;” 

“voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai as suas veredas”. 

ASSIM APARECEU JOÃO, o Batista, no deserto, pregando o 

batismo de arrependimento para remissão dos pecados...”. 

 

. Jo. 1:1-4 

 

Deus que está dizendo isto: Is. 40:3  

 

Mc. 1:4. 
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Onde está escrito que Elias viria antes? Ml. 4:1-6  

Jo. 17:3; 10-13. 

 

Agora Jesus afirma que o tempo profético é o João Batista em 

Mt. 11:11-15.  

Lc. 1:16-17 – ele cumpriu a profecia de Malaquias 4. 

 

 

B. O Método de Batismo 
 

1. Mc. 1:8-10. João batizou com água, ele mergulho Jesus 

na água, aquilo era uma prova de que eles estavam 

arrependido, uma demonstração daqueles que queriam 

mudar de vida. 

 

2. João batizou em água. Ele colocou Jesus debaixo da 

água.  

 

 

C. Referências Bíblicas. 
1. At. 10:34-37 –Pedro está fazendo menção que tudo 

começou depois do batismo que João pregou. 

 

2. At. 18:25 – Apolo. 

 

3. At. 19:1-7 –quatro batismos 

 

4. At. 26:20 – Paulo pregando o arrependimento. 
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D. Preparar O Caminho Para Jesus 
1. Deus Pai mandou João pregar o batismo de 

arrependimento para preparar o caminho para a vinda 

de Jesus.  Mc. 1, Is. 40:1-3  

 

2. O mesmo principio é aplicável hoje em dia. O batismo 

de arrependimento prepara o caminho para Jesus entrar 

na sua vida.  

 

3. Ap. 3:14-22. Quem está falando estas Palavras?  

 

 

Fp. 1:6.  

 

I Pd. 5:8 

 

Is. 1:19  

 

Tg. 4:6-7 
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II. Um só batismo (no corpo) 
 

Rm. 10:9-10; Ef. 4:4-5; Hb. 6:2; 

 

A. Batizado num (dentro do) Corpo. 
 

I Co. 12:12-13.  

1. Imersos dentro do corpo (Baptizo). 

a. Sl. 92:13 – “Os que estão plantados na casa do 

Senhor florescerão...”  

b. O problema é que muitos crentes querem ser 

aspergidos no corpo.   

 

2. Gl. 3:27 – “Porque todos quantos fostes batizados em 

Cristo Jesus vos revestistes de Cristo”. 

 

Rm. 6:3 – “... Todos quantos fomos batizados em Cristo  

 

Então para ser salvo eu preciso ser batizado no arrependimento 

e no corpo, estes dois batismos são espirituais, não é uma coisa 

física, agora o batismo nas águas, não salva ninguém. 

 

B. Juntas e Medulas – Hb. 4:12. 
 

1. Medula é uma substância gelatinosa dentro dos ossos 

que produz o sangue –  ou seja você tem os ossos, e 

dentro dos ossos correm esta substância – medula, e é 

esta substancia que produz o sangue. Lv. 17:11 – “.... a 

vida da carne está no sangue”. 

 

2. Medula – carrega os nutrientes de uma junta para outra, 

para a saúde e o crescimento do osso e do corpo inteiro. 

Porque o corpo se desenvolve de forma harmoniosa e 
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homogênea, por causa da medula que carrega os 

nutrientes de um membro para o outro através da 

junta...; porque todo o corpo foi alimentado por igual, 

por isso que um braço não é maior que o outro, uma 

perna maior que a outra, tem um desenvolvimento 

uniforme, se não tudo cresce fora de ordem.  

 

3. Quando uma junta está fora do lugar, a medula seca.  

 

4. Quando um osso está no lugar errado no corpo, a 

medula (vida) não fluirá. 

 

Agora a Palavra de Deus faz separação entre juntas e medulas, 

então o que representa a medula no corpo de Cristo?  

– A medula produz o sangue e se a vida está no sangue então a 

medula produz vida, então o que é a representação do que 

produz vida – O ESPÍRITO SANTO, e junta o que é então: 

junta é a ALMA. 

 

Onde é o lugar da junta no corpo de Cristo? Debaixo da 

autoridade do Espírito, a alma tem que estar em sujeição ao 

Espírito.  

 

5. Ef. 4:8; 11-16.  

 

C. Esse é o começo de Vida no Reino de 

Deus.  
 

I Co. 12:15 – O fato é que Deus te colocou onde você deve 

estar!  
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III. Batismo nas águas. 
 

A. Condições para Batismo Cristão. 
 

1. At. 2:37-38 – Arrependimento. 

  

2. Mc. 16:15-16 – Crer. 

 

3. I Pd. 3:21 – Ter boa consciência.  

 

A. Forma (Fórmula). 
1. Mt. 28:19 – “Portanto, ide, fazei discípulos de todas as 

nações, BATIZANDO-os em nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo”. No grego: Eis to onoma bapto – 

mergulhado dentro do meu nome, dentro de: 

 

Em o nome do Pai – O Senhor/ O Senhor/ O Senhor/ O 

Senhor! 

Ex. 15:3; Is.42:8; Jr. 16:21; Jr. 33:2 = Deus Pai = Deus  

Jeová: O Seu nome é Senhor. 

 

Lc. 1:26-32; Mt. 1:21-25; Lc. 2:21 – O Nome de 

Jesus/Jesus/ Jesus – o Filho. 

 

Deus Filho – é Jesus o Seu nome. – I Jo. 2:20-27 é a 

unção de Deus; Unção dos Santos. Unção no grego – 

“Cristos” 

 

Nome do Espírito Santo é Cristo – a forma para ser 

batizado é ser batizado em o Nome do Pai – Senhor 

Nome do Filho – Jesus  

Nome do Espírito – Cristo 



                                                                Pedras Fundamentais II 

INSTITUTO JÁFIA 10 

Falar: Em o Nome do Senhor Jesus Cristo – é citar a 

trindade – Pai; Filho e Espírito Santo. 

 

BAPTIZO – MERGULHAR. 

2. At. 8:26-40. 

Filipe e o Eunuco.  

 

3. At. 10 – Pedro e Cornélio.  

a. vs. 1-4. 

b. vs. 20-23. 

c. vs. 34-38. 

 

B. O Significado 
 

1. Não significa o Novo Nascimento.  

a. Jo. 3:1-7 – Jesus ensina sobre nascer de novo. 

 

b. “nascer de água” significa o parto natural. A 

bolsa d’água se rompe e a pessoa nascer no 

natural. Porque parto natural? No versículo 6, 

ele diz o que é nascido da carne é carne e o que 

é nascido do Espírito é Espírito. 

 

c. Nascer de NOVO.  

 

2. Rm. 6:1-7 –  Como a graça de Deus opera. – Aqui 

ensina o ensinamento sobre o batismo nas águas;  

 

3. Gl. 2:20 – “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não 

mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora 

vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me 

amou, e se entregou a si mesmo por mim”. 
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Crucificado com Cristo. 

a. Vs. 6-7 – “sabendo isto, que o nosso homem 

velho foi crucificado com ele, para que o corpo 

do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos 

mais para o pecado. 

Pois quem está morto está justificado do pecado”. 

 

4. Rm. 8:10 – “Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na 

verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito 

vive por causa da justiça”. 

 

5. II Pd. 1:4 – “... para que por elas vos torneis 

PARTICIPANTES da natureza divina...”. 

 

6. Cl. 2:11-12 – “tendo sido sepultados com ele no 

batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no 

poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos”. 

 

Batismo = Sepultamento. Então eu me identifico com Jesus 

na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição de 

Cristo. 

 

a. Nós fomos batizados em CRISTO – Não na 

denominação ou igreja. 

b. Este batismo é através de fé no que Deus faz. 

c. O Crente que sai desta sepultura ANDARÁ EM 

NOVIDADE DE VIDA pelo poder do Espírito 

Santo. 
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IV – Batismo no Espírito Santo. 
. 

A. Jesus é o Batizador. 

 
1. Mt. 3:11 – “Eu, na verdade, vos batizo em água, na 

base do arrependimento; mas aquele que vem após mim 

é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-

lhe as alparcas; Ele vos batizará no Espírito Santo, e em 

fogo”. João Batista está falando que é Jesus que 

batizaria no Espírito Santo e no fogo. 

 

2. Mc. 1:8 – “Eu vos batizei em água; ele, porém, vos 

batizará no Espírito Santo”. 

 

3. Lc. 3:16 – “ ... Ele vos batizará no Espírito Santo e em 

fogo”. 

 

4. Jo. 1:31-33. 

 

B. O Espírito Santo no Crente. 

 
1. Jo. 14:15-17.  

a. O Espírito Santo não é para o mundo. 

 

b. Ele está EM vós. Jesus fala uma coisa 

interessante, Ele habita convosco e estará em 

vós, Ele estava entre eles, eles viam as 

manifestações, só que ainda não habitava, ainda 

não estava dentro deles, Jo. 14:15-17.  

 

2. Jo. 7:38-39. Jo. 15:23-26; 16:13 – Jesus se refere ao 

Espírito Santo como um Ser pessoal. 

Ap. 2:7; At. 13; Jo. 14:26; Ef. 4:30;  
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3. At. 1:8. Sem o revestimento de poder não dá para fazer 

a obra de Deus, o batismo no Espírito Santo é o 

revestimento de poder.  

O Espírito Santo é Onisciente – At. 5:3-4  

O Espírito Santo é Onipotente – Lc. 1:35. 

O Espírito Santo é Onipresente – Sl. 139:7-8. 

O  Espírito Santo é Eterno – Hb. 9:14. 

 

Outro aspecto do Espírito Santo. 

 

I Co. 4:14-15.  

I Co. 14:4. 

I Co. 14:2. 

Rm. 8:26  

 

4. At. 2:4 – Derramamento do Espírito Santo  

 

5. Gn. 7:11 – “No ano seiscentos da vida de Noé, no mês 

segundo, aos dezessete dias do mês, romperam-se as 

fontes do grande abismo (DENTRO), e as janelas do 

céu se abriram (FORA)”.  

Jo. 7:38-39 – rios de água viva fluirão de dentro de nós.  

 

5. Estas águas vieram de duas fontes – duas direções. 
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V. Batismo em Fogo 
 

A. Ministério de Jesus. 
1. Mateus 3:11 – “Eu, na verdade, vos batizo em água, na 

base do arrependimento; mas aquele que vem após mim 

é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-

lhe as alparcas; ELE VOS BATIZARÁ NO ESPÍRITO 

E EM FOGO”. Jesus batiza não somente com o Espírito 

Santo mas também em fogo, e este batismo é a vontade 

de Deus para nossas vidas, é Ele, Jesus Cristo que o faz. 

2. Jesus é quem batiza com fogo. 

 

B. Este Batismo é a vontade de Deus. 
1. Lucas 3:17 – “a sua pá ele tem na mão para limpar bem 

a sua eira, e recolher o trigo ao seu celeiro; mas 

queimará a palavra em fogo inextinguível”.  

Jr. 23:28. Deus está dizendo o que tem a palha com o 

trigo, ou seja o que tem a mentira com a verdade?!!!  

 

2. Deus não quer que MORTE (palha) e VIDA (trigo) 

misturem-se. 

 

3. Como trigo, temos que ser moídos para sermos feitos 

pão. 

 

A vontade de Deus é para Jesus limpara a sua eira com fogo 

inextinguível – para deixar SOMENTE o trigo puro para fazer 

“pão da vida”.  

 

Jr. 18:1-6  

Is. 55:8-9  

Is. 1:19 
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C. Porque Deus desejou este fogo 

que limpa e purifica? 

 
1. Jr. 29:11 – “Porque eu bem sei os planos que estou 

projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não 

de mal, para vos dar um futuro e uma esperança”. Os 

pensamentos de Deus são bons para conosco. 

a. Jo. 10:10 – “O ladrão não vem senão para 

roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham 

vida, e a tenham em abundancia”. O ladrão aqui 

é a figura do diabo, a função do diabo é roubar, 

matar e destruir, ele não quer que tenhamos vida 

abundante, ele quer destruir a criação de Deus.  

 

b. Deus deseja que tenhamos uma vida abundante. 

 

2. Deus deseja  que nós sejamos livres do pecado. 

a. Ef. 6:14.  

 

b. Hb. 12:1-2. O pecado embaraça a vida do 

cristão, o pecado amassa a vida do Cristão, 

deixando todo o embaraço.  

 

Dn. 3:23-25 – um exemplo de batismo no fogo;  

 

D. Como Jesus queimará a palha? 
1. Lc. 12:49-53.  Jesus está dizendo que Ele vem lançar 

fogo, fogo para dividir, quando ele fala de divisão ele 

está dizendo da conversão, quando alguém se converter 

traz uma confusão, começa uma discussão. 

 

Fogo de Deus é divisão.  
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Hb. 4:11-13 – “...porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, 

e mais cortante que uma espada de dois”.  

 

Gumes e penetra até ao ponto de DIVIDIR alma e 

espírito...”. 

Fogo da Palavra.  

 

2. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que ter 

disposição de faze-la.  

 

a. Jo. 7:17 – “Se alguém quiser fazer a vontade de 

Deus, há de saber se a doutrina é dele...” 

 

b. Jo. 8:42-47 – Nós não podemos nem ouvir, nem 

entender a Palavra de Deus como homem 

natural.   

 

c. I Co. 3:5-17. Paulo começa dizendo um 

ensinamento da obra de cada um e depois ele 

diz que vai ser queimado pelo fogo. 

 

E. Exemplos de Divisão. 
 

1. Jo. 7:34-44 – O ensinamento de Jesus da vinda do 

Espírito Santo. 

 

2. Jo. 9:1-34 – Curando o cego no Sábado. 

 

3. Jo. 10:10-24 – Jesus, o bom Pastor versus o ladrão.  

 

O que Jesus quer fazer em nós é esta divisão, o que é dEle e o 

que não é. 
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Finalidade: e uma limpeza que o Senhor quer fazer na 

nossa vida, Ele quer queimar toda a palha. 

 

VI. Batismo no Sofrimento. 
 

A. Referências. 

 
1. Mc. 10:35-40. 

38 – “... podeis beber do cálice que eu bebo, e ser 

batizados no batismo em que eu sou batizado?”  

 

2. Mt. 26 

  

c. Vs. 36-38 – “Então Jesus foi com eles a um 

lugar chamado Getsemani, e disse aos 

discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali 

orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos 

de Zebedeu começou a entristecer-se e a 

angustiar-se. Então lhes disse: A minha Alma 

está triste até a morte; ficai aqui e vigiai 

comigo”. Jesus foi com eles a um lugar cujo o 

nome era Getsemani, Ele não foi neste lugar 

porque era mais perto, ou mais conveniente, 

não!!! Nada na bíblia é por acaso, a razão 

porque Jesus foi para este jardim, é o 

significado do nome! GATH SHEMEM 

 

Getsemani – GATH = cubo, tanque ou barril usado 

para esmagar as uvas e tirar o suco. Era o lugar 

onde a uva era espremida,  

 

SHEMEM = qualquer forma de líquido.  
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d. Vs. 39 – “E adiantando-se um pouco, prostrou-

se com o rosto em terra e orou, dizendo: Pai, se 

é possível, passa de mim esse cálice; todavia, 

não seja como eu quero, mas como tu queres”.  

 

Jó 3:25;  

 

Jo. 21:1-12 Aos discípulos que nem para pescar serviam mais. 

At. 16:16-32 

 

Fp. 3:10 – “para conhece-lo, e o poder da sua ressurreição e 

a  PARTICIPACAO DOS SEUS SOFRIMENTOS, 

conformando-me a ele na sua morte”.  

 

e. Participação = Koinonia = Compartilhar 

mutualmente. 

 

f. Batizados (Baptizo) na sua morte – identificação 

com Jesus, batizados na sua morte. (batismo nas 

águas, nos identificamos – morte, sepultamento 

e ressurreição). Agora a morte de Jesus 

envolveu sofrimentos de alma, nossa carne 

crucificada. 

 

Jo. 10:10 – ZOÉ (gr) = a vida de Deus, a vida 

abundante, a vida abundante está na Zoe a vida do 

Espírito, a vida de Deus, a vida abundante não está 

no domínio da alma, eu preciso viver uma vida 

abundante. 

 

Jo. 10:11 – PSICHE = vida da alma, o significado 

das “vida’s” são diferentes, no grego não é tudo 

vida, no grego esta palavra vida é alma, o bom 
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pastor abre mão da sua alma, que foi o que Jesus 

fez. 

  

Jo. 10:15  - PSICHE 

Jo. 10:17 – PSICHE 

 

2. Jo. 12:24-25 – “em verdade vos digo: Se o grão de trigo 

caindo na terra não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito 

fruto. Quem ama a sua vida...”. 

 

(PSYCHE), perde-la-á; e quem, neste mundo odeia a sua vida 

(PSYCHE), guarda-laá para a vida eterna”. Quem ama a sua 

psyche, perde-lá-a; aquele que quer andar de acordo com a sua 

própria vontade, fazer o que deseja o teu coração, vai perder a 

sua vida, vai perder a sua alma,  e aquele que odiar a sua 

psyche, você precisa aborrecer a sua alma, porque o que a tua 

alma que não é o que Deus quer para você, você vai abrir mão 

dos teus desejos para fazer a vontade do Senhor, quando eu 

começar a andar pelos desejos da minha alma, ela vai me levar 

longe da vontade de Deus, a nossa alma, não nos aproxima da 

vontade de Deus, muito pelo contrário, nos afasta.  

 

3. Hb. 5:8-9 – “Ainda que era Filho, aprendeu a obediência por 

meio daquilo que SOFREU; e tendo sido aperfeiçoado, veio a  

 

4. I Pd. 2:18-23 – “Pois que glória é essa, se quando, 

cometeis pecado e sois por isso esbofeteado, sofrereis 

com paciência? Mas, se quando fazeis o bem e sois 

afligidos, e sofreis com paciência, isso é agradável a 

Deus. Porque para isso fostes chamados, porquanto 

Cristo também padeceu por vós, deixando-vos exemplo, 

para que sigais as suas pisadas”. 
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5. I Jo. 2:6 – “aquele que diz estar nele, também deve 

andar como ele andou”. 

 

6. II Tm. 3:12 – “...todos os que querem viver piamente 

em Cristo Jesus sofrerão perseguições”. 

 

 

Tipos de Sofrimento. 
 

1. Interno é o sofrimento da alma, pressão por dentro. 

A. I Pd. 4:1-2 – “Ora, pois já que Cristo padeceu na 

carne, armai-vos também vós deste mesmo 

pensamento; porque aquele que sofreu na carne 

deixou o pecado; para que, no tempo que ainda 

vos resta na carne não continueis a viver para as 

cobiças dos homens, mas para a vontade de 

Deus”. SOFRIMENTO BOM.  

 

B. I Pd. 3:18 – “Pois Cristo sofreu uma só vez 

pelos pecados...” SOFRIMENTO MAL – (NÃO 

BOM).  

 

C. Is. 54:14 – “Serás estabelecidas em justiça longe 

da opressão, porque já não temerás, e também 

do espanto, porque não chegará a ti”. 

  

2. Externo pessoas que vão te criticar, vão te agredir, que 

vão falar mal de você; perseguições, calúnias e 

difamações. 

 

a. II Tm. 3:10-12 – “Tu, porém, tens observado a 

minha doutrina, procedimento, intenção, fé, 

longanimidade, amor, perseverança, as minhas 

aflições e perseguições suportei, e de todas o 
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Senhor me livrou. E na verdade todos os que 

querem viver piamente em Cristo Jesus 

padecerão perseguições”. 

 

SOFRIMENTO BOM. 

b. Exemplos de sofrimento. 

At. 13:44-52 – Paulo em Antioquia. 

At. 14:1-7 – Iconio. 

At. 14:8-20 – Listra 

 

c. I Pd. 4:15 – “Não sofra, nenhum de vós, como 

assassino, ou ladrão ou malfeitor, ou como 

quem se intromete em negócios de outrem”. 

Sofrimento (NÃO BOM). 

 

Lição: Mt. 5:5; (ensináveis) tolerante, generoso, 

humilde, não denota fraqueza, mas sim uma energia 

controlada; sobretudo: I Ts. 5:21 Examinai tudo, 

retende o bem. 

Mt. 13:47-48 – assim é o reino dos céus! 
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. Refúgio Secreto 

Corrie Ten Boon 

 

. História dos Hebreus 

Flavio Josefo 

CPAD 

 

. História Eclesiástica 
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. Aliviando a bagagem 

Max Lucado 

CPAD 

 

. Ele escolheu os cravos. 

Max Lucado 
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 . Barro em suas mãos 
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Editora Betania. 
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Geatsemani. 
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