
Boa noite a todos vocês. Saúdo-vos todos em nome de Jesus Cristo, nosso 
senhor e salvador! Amen. É um grande privilégio e honra para mim estar aqui 
diante de vocês esta noite para ministrar a palavra de Deus. Bispos, reverendos 
e pastores aqui presentes esta noite, e todos vocês filhos do poderoso Deus 
aqui presente, eu os saúdo em nome da vinda em breve do Senhor Jesus! Eu 
me sinto tão humilde por estar aqui esta noite. 
 

- Hoje, vamos nos concentrar na palavra “WE’’(NÓS), como é no nosso tema da 
conferência, juntos seguimos. 
-NÓS, é o aspecto humano em nosso tema 
-É você e eu que somos nós 
-Sem você, não há nós 
-Sem mim, não há nós 
-Juntos, você e eu, fazemos uma grande família 
 

 

-Então hoje, que Deus nos dirija neste serviço. 
-Porque Deus amou o mundo, amou você e eu. 
-Ele nos amou tanto que nos fez embaixadores de Cristo. 
-Nós pertencemos a Deus 
-Vamos viver para Deus 
-Devemos andar como embaixadores 
-Nós devemos viver como embaixadores 
-Nós devemos conversar como com os embaixadores 
-Nós representamos Cristo para o mundo 
 -Então, a igreja está contando contigo 
-Sem você, não há nós 
-Sem mim não há nós 
-A cadeia é tão forte quanto o seu elo mais fraco 
-Então, nossa cadeia está contando com você e eu 
-Você pode ser a única bíblia que alguém mais lerá. 
-Então seja a melhor versão de si mesmo 
-Porque em você, avançamos. because in you, you carry us. 
-Então, seu irmão ao seu lado precisa de você, tanto quanto você precisa dele. 
-Nenhum general ganha uma guerra sozinho. Somos um grande exército juntos. 
- Pegue seu irmão quando ele cair 
-Ajude- o a levantar-se novamente 
 
 



-Esta tarde nós fomos expostos aos efeitos do Apartheid 
-E como isso deixou uma cara feia nas ruas da África do Sul 
-Eu sei que não é fácil ser você, considerando o seu passado 
- Olhando de volta para o que você passou, emocionalmente e espiritualmente 
-É difícil ser você 
-Você não sabe quanto custa ser eu 
-Você passou por algumas tempestades que te deixaram fraco e necessitado. 
-Ninguém sabe as batalhas que você passou 
-Ninguém sabe as batalhas que você está lutando para mantê-lo 
-Você provavelmente tem background doloroso 
-Mas seu background não é motivo para suas costas estarem no chão 
-Provavelmente viemos de situações difíceis 
-Alguns de nós aqui confrontamo-nos com a cara feia do Apartheid 
-Mas é por isso que estamos aqui nesta conferência 
-Para segurar a mão um do outro 
- Ajudar uns aos outros, apesar das tempestades da vida. 
-Considere o conceito de UBUNTU. 
-Eu sou porque nós somos 
Somos interdependentes 
-Negro ou branco, rico ou pobre, estamos interconectados 
-A sua angústia está ligada à angústia de alguém que não se parece com você. 
-Você está interconectado com alguém que fala idiomas que você nem entende 
Interligado a alguém que vive de maneiras que não têm aspectos comuns 
contigo 
-É tudo sobre ser humano 
 
 
-Ubuntu me diz que quando meu irmão morre em guerra, eu sou igualmente 
afectado 
-Quando nossas mulheres são violadas, e nossa menina é sequestrada, meu 
coração dói 
-Seu clamor é meu grito, sua tristeza minha tristeza 
-Porque eu sou porque nós somos 
 
-Quando as inundações varrem aldeias inteiras em um país distante, -Ubuntu 
me diz que minha família está em apuros 
-Existe essa unidade para a humanidade.  
-Nós somos uma família. 
-Estamos todos unidos de maneiras invisíveis ao olho humano. 
 



-Oh Deus hoje, lide com nós, nosso passado presente e com o futuro. 
-Cure nossos corações quebrados de Deus 
-Cure nossa terra, cure nossos corpos 
 
- Hoje oh deus 
-Estamos reunidos aqui 
-Precisamos do Senhor, Deus 
-Nós estamos sofrendo Deus 
-Nós estamos ferido Deus 
-Estamos diante de desafios além de nossos meios. 
-Nós estamos aqui para representar nossos diferentes países e continentes 
-Nós representamos nossas diferentes lutas e dor 
-Nós representamos nossos desafios e origens incomparáveis  
-Nós representamos diante de teu Deus, nosso passado ferido 
-Nós representamos diante do Senhor, Deus, nossa dolorosa história 
 
 
-Espírito Santo, transforma vidas hoje 
-Traga a sossego aos corações atribulados 
-Silencie tempestades raivosos em nossas vidas 
- Lide com a dor secreta que temos 
-Enfrente as montanhas insuperáveis diante de nós! 
-Grande Deus que é! 
-Nós confiamos no Senhor com as nossas vidas 
 
 
 
-Nós seu povo estamos aqui hoje 
 
-Reconcilie-nos de volta a Cristo 
-Em Jesus nosso Senhor! 
-Amém e amém 
 
Agradeço-vos e que Deus abençoe ricamente todos vocês e que suas vidas 
nunca mais sejam as mesmas. 
 
 
 
 


