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Quem é você e o que deseja ser? 

Com muita alegria e agradecidos a Deus, colocamos em suas mãos, queridos  pastor e esposa, 
missionários e obreiros, mais um livro do Departamento Ministerial, destinado a apoiar a terceira 
etapa dos Congressos Ministeriais, em 2015. Continuamos enfocando o lema do quadriênio – “Kerig-
ma – Pastoreando Famílias para um Ministério Santo”, que envolve tantos aspectos que não se esgotam 
em apenas um evento.

“Quem é você?” é a reflexão que estamos propondo a todos os pastores e esposas, a qual 
consideramos essencial para o exercício do ministério. é preciso olhar para nós mesmos, para a 
maneira como estamos desempenhando essa atribuição excelente que recebemos do Senhor, para 
reencontrar – ou encontrar – a alegria pelo ministério, numa lida que é extenuante, porém, altamen-
te compensadora pois os frutos são eternos e concedidos por aquele que nos chamou. Desejamos 
proporcionar a cada participante um tempo de reflexão e mudança de posturas, se necessário, tendo 
em vista a relação consigo mesmo, com a família, com sua liderança e com Deus.

Outro assunto que já tem sido abordado em congressos anteriores, mas, dada sua relevância, vol-
tamos a trazê-lo, é a família. Desta vez, alertamos para as estratégias satânicas para desestruturá-la 
por completo. Como isso vem afetando o nosso modelo e como podemos agir em favor de nossa 
família e das famílias que pastoreamos é o enfoque deste tema, sempre buscando a intervenção de 
Deus, aquele que pode, de fato, nos garantir a vitória nesta guerra.

Após analisar sua própria vida, com a lente de Cristo, os participantes serão convidados a refle-
tir: “O que você quer ser?”. Para crescer na vida cristã, precisamos reconhecer que precisamos de 
mudanças e agir! Nesta caminhada, sugerimos o modelo do apóstolo Paulo, um pastor convertido, 
cristocêntrico, dedicado ao ministério e com vida relacional saudável. Não apresentava tais virtudes 
por ele mesmo, como sabemos, mas porque era um imitador de Cristo, como ele se definia. 

é uma alegria imensa recebê-los neste Congresso. Desfrute ao máximo de todos os momentos 
que o Espírito Santo está proporcionando a você, pastor, missionário ou obreiro, e esposa. Que o 
Senhor da Igreja marque sua vida, ministério e família de forma memorável!

Departamento Ministerial – Convenção Geral  

Apresentação
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Porque nenhum pastor é merecedor do chamado, as misericórdias de Deus 
sempre o alcançarão

Fala caipira, ambiente caipira, trabalho caipira. O labor do pastor de ovelhas, no Antigo Testamen-
to, é o mesmo do Novo Testamento, e em ambas as perspectivas, a simplicidade é a maior marca 
dessa profissão antiga. O pastor de ovelhas é pessoa humilde e dedicada a um trabalho árduo nos 
pastos e relvas, a conduzir ovelhas às águas tranquilas. O Salmo 23 mostra o pastor sempre à frente 
do rebanho, conduzindo as ovelhas a lugares seguros, a fim de protegê-las de lobos, leões e serpen-
tes assassinos. Em casos de ataques surpresas, o pastor está sempre pronto a socorrer e curar-lhe 
as feridas (Lc 15:4-6).  

é precisamente essa relação íntima entre pastor / ovelha que Deus importa dos cenários rurais e 
exporta para todos os cenários da vida humana, na intenção de demonstrar como deve ser a relação 
e o trato entre o líder espiritual cristão (o pastor) e os salvos em Cristo Jesus (as ovelhas). Assim 
como nas relvas dos campos só o verdadeiro pastor pode cuidar adequadamente das ovelhas, nas 
igrejas cristãs do mundo, somente o pastor genuinamente consciente de quem é e do que faz poderá 
conduzir os salvos à eternidade. Seguindo o exemplo de Jesus, o pastor autêntico alimenta as ovelhas 
com a verdadeira palavra de Deus, livrando-as dos mortais falsos ensinos de Satanás. 

Por outro lado, os falsos pastores ou líderes mercenários usurpam, extorquem, exploram as 
ovelhas; sugam a vitalidade delas deixando-as anêmicas, fracas, doentes, e com isso, envergonham o 
nome santo de Jesus. São homens réprobos e sem afeto natural, mercadores da fé e sem o temor de 
Deus. Arrebatam multidões de pessoas a seus pés, conduzem-nas a catarses espirituais que logo se 
transformam em desespero diante da realidade da vida. Em vez de servirem às ovelhas, são por elas 
servidos. Pelo bem da verdade, digo que são como lobos devoradores a tragar o pouco de esperança 
alojado no coração dos homens de boa fé. Infeliz da pessoa que se deparar com o falso pastor! 

Mas o verdadeiro pastor é diferente! Reafirmo: ele sabe quem é e o que quer fazer. é lutador in-
cansável em busca de uma vida íntegra, tanto na família quanto no ministério. Tem em Cristo Jesus a 
sua maior inspiração e transpiração. Prega, ensina, aconselha, socorre, ajuda, sempre com conteúdo 
e motivação acertados. Mantendo distância da manipulação, adverte as ovelhas contra o pecado e 
chama-as ao arrependimento e à santidade. Cuida dos salvos nas igrejas urbanas com a mesma de-
dicação que os pastores de ovelhas cuidavam dos animais nos sertões dos tempos bíblicos. Vivendo 

Prefácio
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no anonimato (a grande maioria), com o orçamento apertado, se desdobra para cuidar de sua casa 
e do rebanho de Deus, pois não se acha digno de tamanha graça divina. 

é para este tipo de pastor que este livro foi escrito. Homens que desejam simplesmente servir a 
Deus, fazer o que lhe agrada, pois compreenderam que ser pastor cristão é a função de maior honra 
que um ser humano pode receber de Deus nesta vida. Cuidar das ovelhas que foram compradas 
pelo precioso sangue de Cristo e conduzi-las à glória eterna... Quem é digno? Ninguém! Todavia, 
declara Paulo, temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, e por causa disso, não desfalece-
mos (2 Co 4:1). Porque nenhum pastor é merecedor do chamado, e também porque a missão está 
além de suas forças e habilidades, as misericórdias de Deus sempre o alcançarão. São favores divinos 
expressos de muitas formas, incluindo os atendimentos, aconselhamentos, congressos e escritos do 
DEMI - Departamento Ministerial da IAP. 

Desta forma, ao participar das palestras e ao ler o conteúdo aqui publicado, aproveite a oportuni-
dade para pedir ao Espírito Santo que continue a lhe dar força e sabedoria espiritual para prosseguir 
como um pastor fiel até o fim, que saiba claramente que pessoa é neste mundo, que tenha consciên-
cia da importância de ter uma família integrada aos valores do Reino de Deus e que saiba de fato o 
que fazer com o pastorado que lhe foi entregue pelas misericórdias de Deus.   

Disse Deus: E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver 
afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos; e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas 
Pastores que as apascentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz 
o Senhor. (Jr 23:03-04).

Pastor José Lima de Farias Filho
Presidente da Convenção Geral da IAP            
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Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas 
para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou; declarou abertamente: “Não sou o 
Cristo”. Perguntaram-lhe: “E então, quem é você? é Elias?” Ele disse: “Não sou”. “é o Profeta?” Ele 
respondeu: “Não”.

Finalmente perguntaram: “Quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que 
nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio?” João respondeu com as palavras do profeta Isaías: 
“Eu sou a voz do que clama no deserto: ‘Façam um caminho reto para o Senhor’”. (Jo 1.19 a 23)

João Batista foi um dos mais destacados personagens do Novo Testamento, pois introduziu o mi-
nistério terreno de Jesus com dignidade e grandeza. Seu nome em hebraico significa “favor de Deus”.

Somente o Evangelho de Lucas relata com detalhes a vida de João Batista. Por exemplo, somente Lucas 
cita os nomes dos pais do profeta (Lc 1.5). Também relata que sua mãe, Isabel, que era prima de Maria, mãe 
de Jesus (Lc 1.36), era estéril e que tanto ela como seu esposo Zacarias eram avançados em idade (Lc 1.7). 

Lucas também deixa claro que, no sexto mês de gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado a 
Maria, mãe de Jesus (Lc 1.26,27). Então, é provável que a diferença de idade entre Jesus e João Batista 
era de mais ou menos seis meses. Outro fato extraordinário aconteceu quando Maria foi visitar Isabel. 
Assim que esta entrou em seu lar, a criança saltou do ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo e tes-
tificou que ela era “bendita entre as mulheres e que bendito era o fruto do seu ventre” (Lc 1.41-42).

João permaneceu no deserto até o início de seu ministério em Israel (Lc 1.80). A maneira de 
pregar, de ser e de viver de João Batista chamava a atenção do povo e muitos vinham ouvi-lo e eram 
batizados por ele.Os líderes religiosos também ficaram curiosos sobre aquele pregador que atraía 
tanta gente, e enviaram pessoas para perguntar quem era realmente João.

João não aproveitou a fama para se autopromover ou tirar vantagem, mas disse com toda clareza: 
“Eu sou a voz que clama assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Eu batizo com 
água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu 
não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele.” (Jo1. 23, 26 e 27).

João poderia ter falado de si mesmo: que a sua vinda estava prevista no Antigo Testamento, que 
um anjo tinha anunciado seu nascimento ao seu pai (Lc 1.11) e que Deus tinha lhe revelado quem 
era Jesus. Mas preferiu falar de Jesus e apontar para ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo (Jo 1.29). 

“Os verdadeiros líderes são pessoas movidas no caminho de Deus, no tempo de Deus, para o lugar de 
Deus; não porque tenham imaginado isto, mas porque foram arrastados para isto” (George MacDonald).

Quem é você ?
Pr. Arimateia Oliveira Costa (superintendente da Convenção Goiás) e  
Dsa. Lurdes Marques Costa; Pr. Efraim Teixeira (responsável pela IAP  
em Vila Medeiros) e Dsa. Deusa de Oliveira Teixeira.  
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Para João, não importava se era no deserto ou na agitada Jerusalém, ele estava alegre por cumprir 
o seu ministério. Essa felicidade, disponibilidade e submissão de João faziam com que as pessoas 
fossem ao seu encontro para ouvir sua pregação e, assim, chegavam ao arrependimento. Hoje vejo 
pastores mais preocupados com o lugar onde irão viver, do que com a pregação da palavra de Deus. 
Deus quer dar a seu povo pastores que os apascentem segundo o coração dele (Jr 3.15), e que façam 
isso com alegria, com amor, com dedicação, não importando o lugar.

O nosso chamado, portanto, não é uma escolha pessoal, uma profissão religiosa, mas uma chama-
da irresistível para servir ao Senhor, em seu nome e para a sua glória. é muito sábio o pensamento: 
“Deus não chamou homens extraordinários para um trabalho comum, mas homens comuns para um 
trabalho extraordinário”. 

“Não entre no ministério se puder passar sem ele”, foi o conselho profundamente sábio de um 
teólogo a alguém que procurou a sua opinião. Se você não amar sua vocação, logo sucumbirá, ou 
desistirá da luta, ou prosseguirá descontente. 

Quem sou eu?

João Batista foi indagado a respeito de quem ele era. Porém, Jesus levantou esse questionamento 
entre seus discípulos. um dia, logo após ter indagado sobre o que os homens achavam quem ele era, 
fez esta pergunta: Quem sou eu?: “E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus 
discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: Uns, João o Batista; 
outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E 
Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. (Mt16: 13 a 16). 

Poderíamos também perguntar aqueles que estão a nossa volta, ou para aqueles que estão aos 
nossos cuidados: “quem sou eu?” O que ouviríamos? Mas, antes de saber a resposta dos outros, é 
necessário ter as nossas próprias respostas sobre essa questão: quem sou eu?

Como sou reconhecido pelas pessoas, dentro do meu lar, na vizinhança, no comércio que fre-
quento, no exercício do meu ministério? Quais a características mais marcantes que existem em 
mim? Meu comportamento diz muito sobre o que está dentro de mim? Meu comportamento está 
de acordo com a Palavra de Deus?

Algumas perguntas que podem lhe ajudar a responder “quem é você”?.
– O que significa ser um cristão?
– Qual o seu livro favorito da Bíblia?
– Como a Bíblia afeta sua vida diária?
– Qual versículo bíblico lhe traz mais ânimo?
– Quem é seu personagem bíblico favorito? Por quê?
– Do que você mais gosta no seu ministério? E do que menos gosta?
– Como é seu dia antes de se reunir com o grupo que você pastoreia?
– Quem você conhece pessoalmente que mais se parece com Cristo?
– Qual o livro mais interessante que leu recentemente, fora a Bíblia?
– Qual é a decisão mais difícil de sua vida?
– Pelo que você gostaria de ser lembrado?
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é importante ter uma visão clara a respeito de quem é você e avaliar o grau do nosso compromis-
so ministerial diante de Deus e da igreja.

autoestima

João Batista sabia que ele era apenas uma voz, mas sabia também da importância dessa voz e isso 
lhe impulsionava a cumprir seu ministério com amor e dedicação, mesmo vivendo sob forte rejeição 
por parte das autoridades de sua época. Sua autoestima não dependia do que as pessoas falavam ou 
pensavam dele. Ele sabia de sua missão como precursor do Messias esperado e não permitiria que 
nada lhe impedisse de cumprir a missão.

Autoestima é aquilo que você pensa e sente a seu respeito. Algumas perguntas também ajudam 
a refletir sobre isso

– Você gosta de você mesmo?
– Gosta de sua aparência?
– Gosta de sua família (mulher e filhos)?
– Se, por alguma circunstância, voltasse a ser uma pessoa solteira, se casaria com a mesma pessoa?
– Gosta das atividades que exerce?
– Gosta de pensar no futuro?
– Sente-se feliz no ministério?
– Se pudesse escolher, gostaria de ser outra pessoa?

Esta última pergunta, em especial, reflete muito a respeito de sua autoestima. Estudos mostram 
que 70% das pessoas gostariam de ser outra pessoa que elas imaginam.

João Batista nos deixa o exemplo de um servo, que era profeta não por “cargo” e sim por “cha-
mado”. Ele amava o que fazia, amava cumprir sua missão, ele sabia literalmente o seu lugar no plano 
de Deus. Quando queriam enaltecer este homem, ele desviava a atenção de todos e apontava para 
o Senhor: “Ele é o Messias. Eu sou apenas uma voz no meio da multidão.”

Voltemos, então, à pergunta: quem é você? Quando você se olha no espelho, o que vê? Vê espe-
rança ou derrota, alegria ou tristeza? Você se vê como um pastor chamado por Deus ou não? No livro 
de Números, capítulo 13, quando Deus pede a Moisés que mande doze espias à Terra Prometida, 
para a espiarem, dez voltaram com a autoestima abalada. Dois deles, Josué e Calebe, acreditaram 
que venceriam, apesar das circunstâncias, porém dez disseram: “somos literalmente gafanhotos”.

Então, quem é você? Precisamos tratar esse assunto de forma aprofundada porque muitas pes-
soas perdem o contato consigo mesmas. Há pessoas que perdem o contato com a família. As es-
tatísticas dizem que os pais, normalmente, dedicam cerca de cinco minutos por dia aos seus filhos. 
Nos Estados unidos, a média é de quarenta e dois segundos por dia, enquanto a tecnologia consegue 
prende os filhos por cinco a seis horas por dia.

Mesmo que você olhe para sua vida e não esteja satisfeito com o que vê, lembre-se que Jesus é 
o que restaura casamentos arruinados, negócios falidos, uma crise em novas oportunidades, liberta 
dos vícios, é o único que pode dar vida em abundância, e isso inclui você! Ele é o único que pode 
mudar sua autoestima, clame por ele!
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Que nossa vida aponte para Cristo. Que os holofotes não nos atraiam. Que o orgulho não tome conta 
de nossa vida e que o tesouro da vida eterna seja, para nós, mais precioso do que os tesouros desta terra.

Deus tem nos dado a oportunidade de estar em alguns lugares de nosso País – e até fora dele 
– compartilhando algumas experiências. Nesses encontros, temos encontrado homens e mulheres 
que, a exemplo de João Batista, estão lutando para cumprir a missão recebida de Deus, vozes às 
vezes não ouvidas, não valorizadas, mas compreendidas por aquele que lhes chamou.

Por isso, caro colega, o que você tem a dizer de si mesmo é muito importante, na sua reflexão 
sobre o ministério.

Compromisso

“O que a igreja precisa hoje não é de mais ou melhores mecanismos, nem de nova organização 
ou mais e novos métodos. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens 
de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através 
de homens. Ele não vem sobre mecanismos, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens, 
homens de oração.” (E.M.Bounds).

Eugene Peterson, no livro “Um Pastor Segundo o Coração de Deus”, se diz indignado com a con-
dição de alguns pastores, que estão abandonando seus postos, desviando-se para a direita e para a 
esquerda. Segundo ele, esses homens não deixam a igreja e nem seus cargos. Pelo contrário, con-
tinuamsendo pastores, pregando nos púlpitos, fazendo o planejamento de suas congregações, mas 
têm abandonado o “chamado”. Quando se reúnem, falam de tudo, ideias novas, estatísticas, influên-
cias e status, só não falam do que é divino, nem da alma e nem da Bíblia.

Segundo o autor do livro, a igreja é uma comunidade de pecadores na qual o pastor se torna respon-
sável por manter todos atentos a Deus, responsabilidade que tem sido completamente abandonada.

Peterson destaca que existem três atividades pastorais básicas e críticas que determinam a forma 
de todas as outras: oração, leitura da Bíblia e orientação espiritual. Estas tarefas são silenciosas e não 
chamam a atenção e, por isso,são tão negligenciadas. Estas três atividades são compostas por atos que 
envolvem atenção: quando oro, me coloco perante Deus (dependência), quando leio as Escrituras, 
presto atenção no que Deus está falando (direção) e quando oriento espiritualmente alguém (fruto), 
fico atento ao que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Em todos os atos, nossa atenção está 
em Deus. Como são atividades que não são públicas, significa que ninguém pode ter certeza de que 
estamos realmente nos ocupando com elas. Isso faz com que muitos deem pouca importância a isso.

O autor chega a afirmar que não existe outra “profissão” em que seja tão fácil fingir, como o 
exercício do ministério pastoral. Precisamos rever nossos propósitos com Deus e analisar nosso 
compromisso com o chamado. 

Mas o que é compromisso?

Compromisso é a forma, pública ou não, de se vincular ou assumir uma obrigação com alguém, 
com algum objetivo. Compromisso é, portanto, uma responsabilidade adquirida em virtude de uma 
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afirmação verbal ou escrita, feita por nós mesmos.A palavra deriva de “promessa”, ou seja, “com 
promessa”. Quer dizer que quando há um compromisso, há uma promessa.

Deus tem um cuidado todo especial com sua igreja. A igreja precisa ser abençoada e aben-
çoadora.Em meio a uma geração corrompida e famílias desestruturadas, somos chamados por 
Deus para fazer diferença, sendo modelos, exemplo. Que responsabilidade!Deus olha para o 
homem e deseja ardentemente estabelecer uma aliança de salvação através de Cristo Jesus.E o 
que ele quer de nós é fidelidade e crença na Palavra, uma vida de bom testemunho de nossa fé, 
honrando o Cristo da Bíblia e não perdendo a esperança em Deus, que concede salvação para 
todo aquele que nele crê.

Pessoas compromissadas fazem a diferença

Até onde vai o nosso compromisso com Deus? Para fazer diferença precisamos ser autênticos em 
relação à obra do Senhor. 

um grande exemplo na Bíblia de uma pessoa comprometida foi José. “E Israel amava a José mais 
do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice...”.  (Gn 37. 3)

José viveu um relacionamento verdadeiro com Deus. Sua história, suas batalhas e vitórias são 
provas de que Deus estava com ele, mesmo nas adversidades. Através da sua história, aprendemos 
que o nosso compromisso com Deus é a nossa identidade em qualquer lugar. Isso nos leva a viver em 
função da vontade divina e nos ensina a priorizar o Reino de Deus sobre todas as coisas.

José fez diferença entre seus irmãos, no seu trabalho, na casa de Potifar, se destacou e se 
tornou um administrador. Na prisão, o carcereiro lhe confiou os demais presos; diante dos con-
selheiros de Faraó ele mostrou-se sábio chegando a ser o segundo homem em importância no 
Egito. “Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e 
sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente 
no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra 
do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho 
fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam 
diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito”. (Gn41:39-43). O seu compromisso 
com Deus o conduziu a uma vida que fez diferença por onde passou.O segredo de José era o 
seu compromisso, mesmo distante do pai e da família,ele permaneceu fiel. A Bíblia declara que 
“o Senhor era com José” (Gn 39.2). 

nosso compromisso deve estar no coração, onde só Deus enxerga

Devemos ser conhecidos pelo nosso compromisso, mas ele não é somente aparente, antes, 
começa dentro de nós, em nosso coração. O coração é o lugar que só pode ser contemplado 
por Deus: “Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os cora-
ções” (Pv21: 2).O coração de José estava alinhado com Deus, por onde ele passava a presença 
do Senhor era notória.
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o compromisso reflete o nosso estilo de vida

O teólogo Charles Swindoll afirma que “Deus era claramente o segredo do sucesso de José. A 
sorte não teve nada a ver com isso. Além do mais, José não precisou contar a Potifar que o Senhor 
estava com ele; o próprio Potifar pôde verificar isso por si mesmo”. Lemos em Genesis 39. 3-5: 
“Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos… 
o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José”. 

As pessoas precisam perceber a presença de Deus em nossa vida. Nosso estilo de vida deve con-
dizer com a Palavra de Deus. Da mesma forma com que o Senhor abençoou José na casa de Potifar, 
na administração do Egito, como um instrumento de Deus para abençoar o povo, Deus quer nos 
usar para sermos benção na família, no trabalho, na sociedade e à frente da igreja.

Pessoas compromissadas são mansas e amorosas 

Se havia uma pessoa com razão para guardar ressentimentos e mágoas, essa pessoa era José. Ele 
tinha motivos de sobras para odiar e vingar-se dos seus irmãos, mas preferiu perdoá-los e apoiá-los 
nas dificuldades. “E, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, cho-
rou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles…” (Gn45: 14,15).

O fruto do Espírito é algo que deve aparecer na vida de toda pessoa compromissada com Deus. 
O Espírito Santo deve ter liberdade para agir nas nossas vidas, controlar nossas vontades e desejos, 
transformar nosso caráter, mexer em nossos sentimentos e fazer de nós instrumentos de paz, mes-
mo em meio às adversidades.

o compromisso com Deus conduz ao crescimento 

Quem tem compromisso com Deus busca sempre mais dele para sua vida. Buscar mais de Deus 
significa alcançar coisas novas e maiores a cada dia. José cresceu em todas as áreas de sua vida.

Deus o tirou da casa de seu pai, onde tinha todo o cuidado da família (Gn 37.3) e o levou a passar 
por inúmeras experiências para que se cumprissem os propósitos divinos em sua vida.Os anos de 
sofrimento como escravo permitiram a José compreender que o sofrimento nos torna melhores do 
que somos,mais sensíveis à vontade de Deus e mais hábeis para cumprir nossa missão.

José cresceu na crise. Ele aprendeu a tirar proveito do sofrimento e a aprofundar seu relaciona-
mento com Deus.O compromisso de José com a santidade, a verdade e a convicção do que Deus 
tinha para sua vida o manteve fiel. 

Marcas de um líder compromissado

A pessoa compromissada tem características peculiares que dão expressão e sentido naquilo que 
realiza. Muitos pastores se destacam no púlpito, outros nos relacionamentos. No entanto, não é 
nestas habilidades que ele encontra o segredo de sua influência.  
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uma das marcas de um líder compromissado é “serviço”. um bom líder é um servo e ele deve 
iniciar sua influência sobre as pessoas servindo-as. Esta é a principal marca do ministério de Cristo: 
ele veio para servir e não ser servido.

Outra marca é o “exemplo”. Ele deve ser exemplo no lar, na sociedade e, principalmente, na 
igreja. Seja na maneira de agir, no caráter e no servir. Seu exemplo de ser humano, em humildade e 
altruísmo, é que faz com que as pessoas o admirem.

Todo líder compromissado tem a marca do “amor a Cristo”. Ninguém pode ser um líder na casa 
de Deus se seu amor a Cristo não for absolutamente evidente, visível e real na vida das pessoas. As 
pessoas devem ver no líder alguém que ama a Deus e morreria por Jesus. Alguém que tráz em si as 
marcas do sofrimento de Cristo, alguém que considera tudo no mundo desprezível e de pouco valor 
diante do tesouro inaudito e inigualável da presença de Jesus. 

Em seu livro “De Pastor a Pastor”, o Pr. Hernandes Dias Lopes aborda sete compromissos do 
pastor baseado no texto de Atos 20. 17 a 38. 

o compromisso do pastor com Deus. “Servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas 
lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram” (At 20.19). O primeiro compromis-
so do pastor não é com a obra de Deus, mas com o Deus da obra. O pastor anda com Deus e, nesta 
caminhada, ele deve fazer a obra de Deus. Paulo serviu a Deus com humildade e lágrimas no meio 
das ciladas trazidas pelos judeus.

o compromisso do pastor consigo mesmo.“E, logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós 
bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de 
vós” ... “Olhai, pois, por vós”. (At 20: 18 e 28). O pastor tem um sério compromisso consigo mesmo. 
A vida do pastor é a vida do seu pastorado. Cuidado para não praticar aquilo que condena. 

o compromisso do pastor com a Palavra de Deus. “Como nada, que útil seja, deixei de vos 
anunciar, e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conver-
são a Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo”... “Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho 
de Deus” (At 20. 20 e 21).  O pastor precisa pregar a Bíblia, toda a Bíblia. O pastor não faz a mensa-
gem, mas transmite a mensagem de Deus. A mensagem vem da Palavra.

o compromisso do pastor com o ministério. “Mas de nada faço questão, nem tenho a minha 
vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor 
Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus” (At 20. 24). Nosso ministério vem do 
Senhor. Fomos chamados, vocacionados e separados para este trabalho. Paulo era apaixonado pela 
pregação do Evangelho. Nossa mente, nosso tempo e nosso coração também deve estar voltado 
para a pregação do evangelho de Cristo.

o compromisso do pastor com a igreja. “Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espí-
rito Santo vos constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue” 
(At 20.28). Na igreja não somos donos, somos servos, tanto das ovelhas dóceis e das indóceis. A igreja é 
a noiva de Cristo, ele a comprou com o seu sangue. Devemos ter zelo pela igreja e tratá-la bem.

o compromisso do pastor com o dinheiro. “De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o 
vestuário”... “Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber” (At 20. 33 e 35 b). O dinheiro pode ser 
uma benção ou uma maldição. Se o nosso coração estiver no dinheiro, acabaremos tirando Deus do 
nosso coração. O pastor precisa do dinheiro e de um ganho honesto e digno, mas o vocacionado, 
até sem dinheiro trabalha. O pastor não é egoísta e crê nas palavras de Jesus: “Mais bem-aventurada 
coisa é dar do que receber”. O pastor de coração generoso tem uma igreja generosa.
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o compromisso do pastor com a afetividade. “E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos, e orou 
com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beija-
vam”(At 20.36, 37). Somos seres afetivos, por isso nosso amor deve ser verbalizado e demonstrado. 
O amor é elo da perfeição que une as pessoas. O Salmo 133 deixa claro que, quando há união entre 
os irmãos, é ali que Deus ordena a benção e a vida para sempre. As pessoas são carentes de afeto e 
os pastores precisam demonstrar este amor como um pai amoroso e cuidadoso.

o reconhecimento da família

O amor deve ser demonstrado não apenas às pessoas da igreja, mas, em primeiro lugar, à sua própria fa-
mília. Nenhuma atividade na vida exige tanta identificação da família do líder quanto a atividade do pastoreio. 

Se alguém é advogado, exerce sua função sem que a família seja envolvida diretamente; se é enge-
nheiro, a família não é solicitada a participar da atividade do pai; se é médico, a família também não 
se envolve diretamente na profissão; enfim, se é comerciante, industrial, professor, militar, piloto, 
geralmente a família é mantida à distância das atividades do diaadia do pai.

Se alguém é pastor, no entanto, a família é solicitada a envolver-se de uma forma ou de outra em 
suas atividades. Muitas vezes, o pastor tem tempo para a igreja, mas para sua família, somente se 
sobrar (Ct1.6). Contudo, mais importante que o ministério é a família. 

E preferível manter a família unida e bem servida do que servir ao Senhor com uma família frag-
mentada, desunida e carente de equilíbrio relacional e espiritual.

O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, declara: “Se alguém não tem cuidado dos seus e especialmen-
te dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente” (1Tm 5.8). A responsabilidade para 
com a família é um dever cristão. O pastor, por sua vez, deve atentar bem para essa responsabilidade.

Enquanto outros maridos e pais dedicam mais tempo às suas famílias, muitas famílias de pastores 
sofrem por falta de atenção e de amor. Não estamos dizendo que são todas as famílias pastorais, mas 
sabemos que há um número significativo de famílias sofrendo.

O pastor que também é marido e pai, às vezes, se envolve tanto nas exigências do ministério que 
ignora os apelos de atenção que seus filhos lhe fazem. Caro companheiro de ministério, sua família é 
um bem inalienável!Lembre-se desta advertência: família não se terceiriza, se investe.

esquecendo-se do principal

Conta a lenda que uma mulher pobre, com uma criança no colo, ao passar diante de uma caverna, 
escutou uma voz misteriosa, que lá de dentro dizia:

“Entre e apanhe tudo que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de 
uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre! Portanto, aproveite a oportunidade, 
mas não se esqueça do principal.”

A mulher entrou na caverna e lá encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs 
a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo que podia em seu avental. A voz misteriosa, 
então, falou novamente:
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“Você só tem oito minutos”.

Esgotado o tempo, a mulher, carregada de ouro e de pedras preciosas, correu para fora da caver-
na, e a porta se fechou. Ela lembrou-se, então, de que a criança ficara lá dentro e que a porta agora 
estava fechada para sempre!

A riqueza durou pouco, mas o desespero foi para a vida inteira. O mesmo pode acontecer co-
nosco.  Temos muitos anos para viver neste mundo, mas uma voz sempre adverte: “Não se esqueça 
do principal”. O principal são os valores espirituais, a oração, a vigilância, a família, os amigos, a 
vida!  Mas a ganância, a riqueza e os prazeres nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre 
de lado.  Assim, esgotamos nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial: os tesouros da alma.  
Que jamais nos esqueçamos de que a vida neste mundo passa rápido e que a morte pode chegar 
inesperadamente. E, quando a porta dessa vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações.

Portanto, que jamais nos esqueçamos do principal!
Deus está a procura de pastores segundo o seu coração. Homens compromissados como Senhor, 

o dono da igreja, compromissados com o chamado, compromissados com a família, homens que 
fazem a diferença em um mundo corrompido e desestruturado. Homens conhecidos pelas suas ati-
tudes e pelo estilo de vida, nos quais sejam visíveis os frutos do Espírito. Homens de fé e de serviço, 
exemplos para suas comunidades, e que demonstremo amor a Deus, acima de tudo. Homens que 
fogem dos estereótipos da mídia evangélica, da rotina que fadiga, do tédio e da falta de perspectivas 
de dias melhores para o povo de Deus. Homens cheios do Espírito Santo, que creem na promessa 
de Jesus: “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas 
em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”. (At 1.8)
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o projeto de Deus vai fracassar?

Dia 3 de outubro de 2014, Italvino Possa, 89, e Diva de Oliveira Possa, 80, depois de 65 anos de 
casados, morreram lado a lado, num quarto do hospital São Lucas de Porto Alegre, com 40 minutos 
de diferença. Tiveram dez filhos, quatorze netos e seis bisnetos. As mortes com menos de uma hora 
de diferença foi o mais justo para os dois, opinou a família. um dos netos, ao lamentar a morte dos 
avós, expressou em simples palavras a dependência de um pelo outro: “Eles iam sofrer muito, um 
sem o outro”. Triste, belo e cada vez mais raro.

Frente a uma realidade com dados estatísticos desanimadores, disputas judiciais, brigas por guarda 
e pensão de filhos, a história de Seu Italvino e de Dona Diva ganha ares de filme épico. Cristãos com 
passagem por vários casamentos compõem os quadros de membros em todas as denominações. Ca-
sais amigados, idem. Decepções e traições já são parte da rotina desoladora no dia a dia das igrejas.

E no mundo? O cenário é infinitamente mais decadente. Homem com homem. Mulher com 
mulher. um homem com três mulheres. uma mulher com três homens e mais um sem número de 
variações. Agora, siga a lógica da história. O quadro checado no parágrafo anterior era impensável 
na igreja de vinte anos atrás, porém era rotina no mundo. O quadro secular atual, descrito neste 
parágrafo, é impensável para a igreja de hoje, mas o será daqui 20 anos? Ou sorrateiramente, deva-
garzinho, com um passinho após outro, entrará no arraial dos santos e passará a ser normal? “Arraial 
dos Santos”? Que expressão mais antiga, será que a geração atual entende? Será que a família, este 
teimoso projeto de Deus entre nós, vai fracassar?

Uma olhada rápida no projeto

árvores exuberantes. Flores com cores e formas incríveis. Céu, sol, lua, estrelas, aves e nuvens 
de cair o queixo. Rios imponentes. Animais encantadores. Sons, cheiros, frutos, frutas, ar puro, 
saúde, leveza no coração, tranquilidade na consciência. Este foi nosso primeiro lar, o éden. Adão e 
Eva começam a história do planeta moldados pelo Autor do Projeto. A Trindade, em sua soberania, 
decide começar a aventura humana com uma família. Aí você já sabe, a desobediência provocou uma 
tragédia, que os teólogos, de forma assertiva, dão o nome de “queda”.

Desconstrução da família
Pr. Edmilson Mendes e Dsa. Regina Guimarães Longo Mendes congregam na IAP 
em Pq. Itália (Campinas, SP) e atuam no Demi – Convenção Paulista.
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Caídos, agora vão enfrentar um mundo para o qual não foram criados. um mundo no qual 
todos os erros, dores e mazelas são resultado de outra palavra que explica todas as consequên-
cias trágicas: pecado.

E os pecados ultrapassaram todos os limites e tolerâncias do céu. Deus decide destruir tudo e 
todos. Então envia o dilúvio, porém faz entrar na arca Noé e sua família. Num planeta perdido e 
condenado por seus pecados, Deus faz questão de preservar o seu projeto, a família.

O dilúvio cessa, a vida segue. Abrão é chamado para ser canal de bênção para todas as famílias da 
Terra. um novo ciclo é vivido, novas desobediências, exílios, escravidão, guerras. Até que, na pleni-
tude dos tempos, no seio de uma família, Deus envia seu único Filho, o menino Jesus.

Ele cresce e finalmente inicia seu ministério. Onde se dá esse início? Em um casamento, na 
vida de uma nova família. Na sequência, assim como o Velho Testamento, todo o Novo Tes-
tamento apresentará muitas famílias. Famílias boas e famílias más. Gente que serviu a Deus e 
gente que o negou. Mas, do início ao fim, o modelo de família é o mesmo do éden, um homem, 
uma mulher e filhos.

Desde a criação do mundo, até hoje, a cada ciclo da história, Deus interviu e recriou seu 
mundo, possibilitando novas esperanças e proteções para suas famílias. Teria Deus desistido 
do seu projeto? A família bíblica vai fracassar? Estamos próximos de um novo tempo? Enquanto 
não respondemos estas perguntas a desconstrução da família segue avassaladora, descarada, 
despudorada e violenta.

os passos da desconstrução

“Precisamos encontrar uma brecha na Lei”, já ouviu esta expressão? é quase certo que sim. Para 
o bem ou para o mal, muitos procuram uma brecha para condenar ou absolver. “Brecha” indica uma 
falha, uma abertura numa muralha pela qual é possível invadir uma fortaleza. Numa batalha, quando 
inimigos conseguem abrir uma brecha nas barreiras opositoras, vão enfraquecendo todos os siste-
mas de defesa.

Existem muitas formas de se abrirem brechas. Continuando com o exemplo das guerras, a famo-
sa estratégia do Cavalo de Tróia é um bom exemplo. Os troianos pensavam que estavam recebendo 
um belo e grandioso presente, quando, na verdade, estavam permitindo a abertura de uma brecha 
que causaria sua destruição por parte dos gregos. Daí a expressão popular que perdura até os dias 
de hoje: “presente de grego”.

um detalhe que não podemos deixar passar sobre “brechas” é que a brecha é pequena e, por ve-
zes, imperceptível. uma pequena brecha na piscina destrói toda a piscina. uma pequena brecha num 
alicerce pode comprometer toda a construção. uma pequena brecha pode romper uma gigantesca 
barragem. E, quando a destruição se apresenta, normalmente é tarde, o estrago já foi feito, restando 
juntar o que sobrou e começar um trabalhoso processo de reconstrução.

Nas últimas décadas uma brecha após outra foram abertas para destruir a família. Hoje elas es-
tão aí: minando valores, zombando dos que teimam em resistir, desqualificando todos os princípios 
judaico-cristãos, enfim, aniquilando sem piedade o modelo bíblico de família, o modelo que foi, por 
milênios, a sustentação de sociedades livres, respeitadas e ordeiras.
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Quais brechas foram abertas para a desconstrução da família judaico-cristã?

Basicamente duas: política e arte. E destas duas se derivam centenas. Os ataques são incessantes 
e incansáveis. O volume é incontrolável, simplesmente não conseguimos acompanhar as novidades 
que diariamente vêm a público. A batalha é inglória. Enquanto a igreja tem de duas a três horas por 
semana para ministrar aos seus fiéis, o mundo tem os sete dias da semana para ministrar a todos, in-
clusive aos “fiéis”. Até aquelas “duas a três horas” semanais são ameaçadas hoje em dia, pois não são 
poucos navegando com seus celulares por redes sociais enquanto “cultos enfadonhos” acontecem.

Na política, uma série de leis lideradas em grande parte por ateístas, comunistas e socialistas, via 
de regra com viés acentuadamente anticristo,  vão sendo sistematicamente aprovadas. Boa parte 
da chamada bancada evangélica, milênios depois de Esaú, continua se vendendo por um prato de 
lentilhas. Se bem que o “prato de lentilhas” atual ficou caro, custa de milhão para cima. Ensinos de-
pravantes de sexo para crianças, proibição de símbolos religiosos e de Bíblia nas escolas, projetos 
querendo aprovar ensinos do Islã nas escolas, casamentos homoafetivos, extinção de comemoração 
como “dia dos pais” e “dia das mães” para não discriminar as crianças filhas de dois pais ou de duas 
mães. E isso é só uma amostra, tem muito mais já aprovado e em aprovação em nosso Congresso.

Nas artes, Babilônia toma conta, literalmente, veja a recente novela da Globo com esse nome, que, 
na primeira semana, exibiu o beijo homossexual entre duas atrizes. As questões de gênero, de héte-
ros e homos, de espertezas e sacanagens são itens obrigatórios em todo filme, seriado, humorístico e 
novela nacionais. Nos programas ao vivo, idem. Como se diz, “tá tudo dominado”. Brinquedos, livros 
e programas infantis com conteúdo erótico não param de ser produzidos em escalas cada vez maio-
res. Drogas nas escolas e universidades ganham ares intelectualóides. A difusão da mensagem “Seja 
feliz! Você é dono do seu nariz, faça o que quiser com seu corpo, ninguém tem nada a ver com sua 
vida, pecado é invenção de um livro antigo escrito por homens, Deus não existe, nós fazemos o nosso 
destino, seja feliz aqui e agora!”, já está impregnada nas mentes de milhões. E nestes milhões constam 
não só adolescentes, mas adultos, velhos, analfabetos, doutores, filósofos, religiosos, ricos, pobres. E 
nestes milhões, infelizmente, também tem gente da nossa fé, do nosso bairro, da nossa família.

Estas brechas fazem questionamentos, outrora impensáveis, ganharem ar de legítimos: “Quem 
disse que só existe um modelo de família?”, “Por que temos de viver apenas com o modelo imposto 
por cristãos?”. O que os mentores destas novas filosofias de família não consideram é que o enfra-
quecimento da família, segundo o modelo de Deus, levará ao enfraquecimento da sociedade como 
um todo. Acho até que os mentores sabem, pois ao enfraquecer a sociedade esta passa a ser muito 
mais facilmente manipulada, além de anestesiada para reagir diante de escândalos, roubalheiras e 
depravações sem fim, como temos visto em nosso Brasil.

e a igreja, por que não reage?

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, somados católicos e protestan-
tes, somos mais de 80% da nação. Nada do que foi escrito até aqui é novidade. Tudo é passivamente 
testemunhado diariamente por essa gigante massa de cristãos que trabalha, paga impostos, gera 
riquezas e divisas para o país, estuda e... não reage! Por que?
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A olhos vistos, em muitas igrejas, em muitas famílias, em muitos ministérios, colunas e pilares estão ruin-
do, estão desmoronando. A desconstrução de valores inegociáveis para a fé cristã está ali, a um palmo do 
nariz, e nada se faz. Num “jogo” infame de cartas marcadas, as expressões revelam a frouxidão dos envol-
vidos: “não vou mexer com isso para não me queimar”, “se fizer isso desagradarei A, se fizer aquilo, com-
prarei briga com B, melhor deixar como está”. No fim, ainda que tais esquemas aconteçam em gabinetes, 
em corredores, em telefonemas, em bastidores, famílias é que são atingidas, esfaceladas e enfraquecidas.

E com tudo isso cristalino, evidente, estampado com cores vivas para quem quiser ver, a igreja 
não reage. Por que? Encontrei a resposta cavando a história de uma família que viveu centenas de 
anos antes de Cristo e que nos serve de modelo hoje. Ela começa assim:

“E prevaricaram os filhos de Israel...” (Josué 7.1).

“Prevaricar” significa ser infiel. Infidelidade é o que abre brechas para derrotas pessoais, comu-
nitárias e, às vezes, de uma nação inteira. Josué 7 narra a derrota de Israel ao tentar conquistar a 
cidade de Ai.

A derrota se deu exclusivamente por causa do pecado de Acã. Ele não resistiu e foi infiel a ordem 
do Senhor. Sua desobediência – uma brecha apenas! – derrotou todo o povo. Observe, a infidelidade 
foi de Acã, o povo nem sabia do seu ato louco, porém o início do capítulo 7 de Josué é colocado no 
plural - “prevaricaram” - o pecado de um foi a infidelidade de todos. Injusto? Reclame com Deus. 
Mas antes vamos olhar com calma essa história.

A desobediência é entendida quando lemos Josué 6.17, que descreve as condições do herem, que 
significava a destruição total de um lugar como holocausto oferecido a Yahweh e, consequentemente, 
a proibição de ser tomado qualquer despojo. Acã, embora conhecedor desta regra, tomou para si 
objetos pertencentes exclusivamente a Yahweh, praticando uma desobediência extremamente tola, 
principalmente se pensarmos que a cidade de Ai era menor e menos protegida que Jericó, portanto 
bem mais fácil de ser conquistada.

“... Poucos são os inimigos.” (Josué 7:3)

No caso de Ai, os espias orientaram que bastava parte do exército para conquistá-la, afinal “pou-
cos” eram os inimigos. uma das características do pecado entre o povo é esta: autoconfiança. A 
vitória em Jericó fez com que começassem a se achar invencíveis. Rapidamente esqueceram o ritual 
esquisito que tiveram que praticar rodeando os muros para só então conhecerem a vitória. “Bem, 
aqui não vai ser tão difícil quanto Jericó, Ai tá fácil, a gente dá conta!”

A autoconfiança é uma enorme brecha pela qual muito mundanismo tem entrado e enfraquecido 
famílias cristãs. Não se ora mais pedindo sol para os dias na praia, basta consultar a previsão meteoro-
lógica! Não tem problema o ladrão levar o carro, o seguro paga outro! Percebe? Vivemos numa cultura 
autoconfiante, com recursos mil a nossa disposição. Equivocadamente achamos que somos muito bons, 
que nos bastamos, afinal, somos ungidos, o que poderia dar errado? Mas dá! Muita coisa dá errado! A au-
toconfiança tem feito muitos correrem de medo de sua “Ai” pessoal. “é só um coleguinha de faculdade 
do meu filho, não tenho com que me preocupar.” Então, num dia qualquer, depois de notar mudanças 
irreversíveis no comportamento do filho influenciado pelo “coleguinha”, o pai senta para conversar e 
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usar seus antigos argumentos, quando percebe a munição pesada de argumentos filosóficos-ateístas-hu-
manistas impregnada na mente do filho. Argumentos que o pai não consegue rebater ou refutar.

“Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos...” (Josué 7.12)

Neste ponto do capítulo, Deus já começou a responder a causa da derrota a Josué. Acã não tinha 
sido ainda desmascarado, mas já se sabia haver um infiel no meio da comunidade. E foi por isso “que 
os filhos de Israel não puderam subsistir”.

Agora reflita. Em que mundo mesmo nós vivemos? Num mundo que prioriza a vontade de Deus? 
Num mundo que não persegue cristãos? Num mundo que apoia os valores, os princípios e os man-
damentos bíblicos? um grande NãO é a resposta. Vivemos em um mundo em constante rebelião 
contra Deus. E mesmo assim, sobre maus e bons, a graça comum continua sendo derramada. A 
ciência não para de avançar trazendo remédios eficientes para o bem de todos. As inovações tecno-
lógicas não cessam de trazer conforto e rapidez. A arquitetura fica cada vez mais criativa. O gênio 
humano surpreende com invenções fantásticas. Mas... mesmo assim... a violência, o racismo, a cor-
rupção, a guerra, a exploração e o abuso não diminuem, só aumentam. E por que? Simples. Porque 
vivemos num mundo que, obstinadamente, se opõe ao Dono do mundo.

A conclusão óbvia recai sobre todos nós: quando somos contrários à vontade, aos mandamentos e 
à direção de Deus, saímos dos limites dos favores divinos e aí tudo de ruim pode nos acontecer. Tudo. 
Atenção para o final do versículo 12: “... Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio 
de vós”. Ou seja, enquanto persistir a infidelidade no meio do povo a derrota persistirá. Situação compli-
cada. Mas as famílias que flertam com a infidelidade vivem frequentemente complicadas, não é mesmo?

“Levanta-te, santifica...” (Josué 13.1).

Duas palavras. Duas ordens. Dois imperativos. Vocês encontram-se humilhados, envergonha-
dos, derrotados... caídos, então a ordem é “Levanta-te”. Não se conforme jamais com a situação 
negativa. Não estacione jamais na posição de queda, levante-se! uma vez em pé, mude de atitude, 
santifique-se! Não continue nas práticas antigas. Antes volte para o foco do favor divino. Santifique-
se, pois é o único caminho para o Senhor novamente falar com você, lhe orientar e lhe ajudar na 
condução do rebanho.

Josué faz o que o Senhor pede e recebe de Deus orientação e revelação sobre quem foi o causa-
dor da derrota em Ai.

“E respondeu Acã a Josué: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz 
assim e assim.” (Josué 7.20).

Acã foi descoberto, revelado e denunciado publicamente. Então, e só então, fez uma confissão 
total do seu erro. Com três palavras, no versículo 21, Acã explica seu pecado: “Quando vi os des-
pojos... cobicei-os e tomei-os...”. Viu, cobiçou e tomou. A mesma sequência que levou Adão e Eva à 
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queda. A mesma sequência que ainda hoje torna fiéis em infiéis. uma olhadinha, um desejo incon-
trolável, bam!, uma queda.

O que acontece em seguida, você já sabe. Na tenda de Acã são encontradas as peças que ele 
roubou. Ele e sua família são levados ao vale de Acor e lá são apedrejados e queimados, eliminando 
assim o pecado do meio do povo. A família foi cúmplice. Embora o roubo tenha sido praticado so-
mente por Acã, a família sabia dos despojos escondidos na tenda e ficou quieta. Ou seja, o silêncio 
dos membros da família de Acã pode ter sido motivado pelo ridículo pensamento “não vou me quei-
mar” e, ironicamente, de forma literal, é como terminaram, queimados.

O versículo 25 tem um significativo jogo de palavras logo no seu início: “Por que nos turbaste? O 
Senhor te turbará a ti neste dia...” O nome Acor significa “conturbação” ou “tribulação”. Soldados 
de Israel morreram na tentativa de conquistar Ai. E morreram porque havia desobediência entre 
o povo e, por conta disso, simplesmente o Senhor retirou sua mão, o selo da vitória. A “turbação” 
causada a todo Israel causou a “turbação” à casa de Acã. Mais uma vez se cumpriu a lei da colheita, 
conforme a semeadura.

“Deus revela-se não somente através de milagres que atuam sobre a 
natureza, mas também por meio de juízos contra indivíduos e contra 
nações. Quando a humanidade aprenderá essa lição?” Joseph R. sizoo

Quantos pecados escondidos podem existir nas famílias que pastoreamos? Não me refiro a nossa 
condição pecadora, mas a pecados escondidos. Nossa condição pecadora é sabida e conhecida, somos 
ansiosos, falta-nos domínio próprio em muitas situações, gritamos quando devíamos nos calar, calamos 
quando devíamos gritar, ultrapassamos a velocidade permitida, perdemos a paciência com ovelhas mais 
fracas, enfim, nossa carne vive cedendo para o nosso orgulho, numa guerra diária entre carne e espírito.

Pecados escondidos são como o pecado de Acã. Sabe-se que são errados, mas mesmo assim, são 
praticados. Sabe-se que levarão à morte e destruição, mas mesmo assim, são praticados. Ou você 
tem notícias de uma esposa que arranjou um amante, ou de um líder de louvor que saiu praticando 
sexo com todos os jovens da uMAP, ou de casais de consagrados que resolveram partir para a tro-
ca de casais, ou de práticas promíscuas entre sacerdotes e leigos, ou de líderes desviando dinheiro 
sagrado para seus caprichos pessoais, enfim, você tem notícias como essas e que tiveram a bênção 
e aprovação de Deus? Certamente você não conhece a bênção e a aprovação do céu para o pecado 
deliberado, consciente e calculado que dramaticamente afasta o homem de Deus.

e então, o projeto de Deus vai fracassar?

Experimente digitar na pesquisa do Google o termo “Desconstrução da família”. Eu digitei e 
apareceram, num segundo, 313.000 resultados. Escolha dentre os resultados alguns textos e leia. O 
tema irá brilhar pouco a pouco como na vereda do justo, até ser dia perfeito.

Como já afirmei, os ataques são incessantes. A igreja precisa reagir. Não conheço forma mais 
eficaz do que a orientada por Deus a Josué: “Levanta-te e santifica-te”. Conquanto todo o louvável 
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esforço de muitas denominações, a nossa incluída, para objetivarmos a apresentação de uma igreja 
santa para o Deus Santo, alguns Acãs teimam em enfraquecer o exército do Senhor, causando der-
rotas e vergonhas.

O projeto de Deus não vai fracassar porque nada de Deus fracassa. Pode aparentar derrota, debi-
lidade e fraqueza. Mas é só aparência. Quantas vezes Israel, como nação, foi reconstruída? Quantas 
vezes a minha e a sua honra foram reconstruídas? Quantas vezes tentaram desqualificar os meus e os 
seus filhos e eles foram protegidos? Quantas vezes o próprio diabo tentou eliminar a minha e a sua 
família e, milagrosamente, elas foram preservadas? Em todas as situações, nacionais, institucionais, 
denominacionais ou pessoais, quem protegeu, amparou, livrou, fortaleceu, reconstruiu e deu a vitó-
ria foi o Senhor. E Ele o fez porque é o Autor e Consumador do projeto família. Ele voltará e salvará 
famílias. Expressões como a de Josué: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”, ou como a do após-
tolo Paulo para o carcereiro: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa”, não estão por acaso 
no texto sagrado, em letras garrafais e pintadas com o sangue do Cordeiro. Elas dizem: “Eu criei as 
famílias, eu amo as famílias, eu voltarei para salvar as famílias que, juntas, formam a minha família.”

Evidente que a salvação é individual e, mesmo aquelas pessoas que não tiveram o prazer de ver a 
conversão de seus familiares, viverão eternamente na plenitude da família celestial.

Não resta dúvida de que hoje, no mundo, o grupo cristão é o mais perseguido do planeta, princi-
palmente nos países comunistas e neo-comunistas, cujas lideranças são, em sua maioria, compostas 
por ateus. Famílias inteiras têm sido exterminadas por não negarem sua fé no Nazareno.

Porém, cristãos perseguidos e dizimados unicamente por sua fé em Jesus não sensibilizam a mídia. 
Não somos notícia para mais de 90% da mídia atual. E não somos porque é uma mídia compactuada 
e vendida para os esquemas políticos e as filosofias artísticas atuais.

Vivemos na América, onde se respira um pouco de liberdade ainda. Mas não se iluda, o cerco está 
se fechando e vai piorar. Em grande parte, por culpa dos próprios cristãos que, mesmo sendo maioria, 
não reagem. E não reagem porque falta moral para reagir. E falta moral porque existem pecados es-
condidos como na tenda de Acã. Ou a igreja se levanta e se santifica ou pedra e fogo é o que restarão. 

Como enfrentar tudo isso?

Mais de trezentas vezes na bíblia surge a expressão “Não temas”. Dentre os  vários motivos por-
que o Espírito usa esta expressão, para mim, o mais óbvio e que não posso deixar escapar ao meu 
entendimento é que, sim, temos muitos medos! Medos que nos inibem, nos acovardam, nos intimi-
dam, nos colocam escondidos em cavernas depressivas e humilhantes como aquela que abrigou Elias.

O “não temas” de Deus não é um convite à loucura para sairmos de peito aberto enfrentando a 
fúria e as armas do inimigo, antes é um convite à fé. O “não temas” fala mais de Deus do que de nós. 
Esta expressão quer dizer “Confie em mim! Deixe tudo nas minhas mãos! Eu Sou o que sou! Eu sei 
o que faço, como faço e quando faço! Eu sou teu Deus! Eu sou Aquele que com mão poderosa te 
tirou do reino das trevas e te transportou para o reino da luz, o meu reino! Eu sou o que te protege, 
te garante e te sustenta! Eu sou o teu Deus e luto as tuas lutas, portanto, não temas!”.

Na caverna, um sussurro doce e suave foi a voz de Deus para Elias. Se num trovão, numa uTI, num 
bosque, numa pescaria, num monte orando, numa perda total numa rodovia, numa quimioterapia, no 
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embalar de um bebê ou até num sussurro suave, não sei como e nem a forma, mas sei convictamente 
que Deus têm suas formas surpreendentes de falar conosco e de nos tirar das nossas cavernas de 
medos consumidores. E sei disso porque Ele não abandona os seus servos fiéis. Ele pode até parecer 
tardio, pode até dar sinais de que talvez tenha se esquecido de nós, mas não, nunca, jamais. Ele sem-
pre está com o coração e os ouvidos inclinados na direção de todo quebrantado e contrito de alma.

Elias saiu da caverna e seguiu seu ministério até o fim. Esta é a expressão que não pode faltar na 
memória do nosso coração: “Até o fim!”. Se existe um tempo para o “sê fiel até a morte...”, este 
tempo chegou e se chama hoje, precisamos batalhar e caminhar até o fim.

é simplesmente impossível enfrentar o que aí está sozinho. Autoconfiança, soberba, arrogância, 
messianismos e até alianças com o mal, de nada ajudarão, serão paliativos rápidos e passageiros. Ser 
fiel até a morte, segurar firme nas mãos do Cordeiro e, com fé plena confiar nEle no dia da adver-
sidade, da tribulação e da provação é o que fará toda a diferença. Nossas teologias, nossas teorias, 
nossas apostilas, nossas teses ajudarão bem pouco. E o pouco fica por conta do pouquíssimo bom 
conhecimento que nos proporcionaram, conhecimento esse que, sem a prática diária, o testemu-
nho, a obediência, enfim, a fidelidade Aquele que confiou por um tempo uma pequenina parte de 
suas ovelhas ao nosso pastoreio, de nada adiantará.

Estes são tempos difíceis e trabalhosos, tempos onde o pecado deita e rola pelas ruas, vielas e 
avenidas das menores às maiores cidades. Que pessoas nos convém ser em tempos assim? Segundo 
Paulo e Pedro, devemos querer ser pessoas que vençam o mal com o bem, que vivam em santo trato 
e piedade, que não se envergonhem da sã doutrina, que não se escandalizem com a graça demons-
trada na cruz, que, com obediência e fidelidade se preservem e se apressem para o Dia do Senhor 
quando ele descerá nas nuvens do céu com poder e grande glória.

Sim, somente com a força que vem do Senhor poderemos enfrentar a fúria destes tempos tão 
violentos e tenebrosos contra a noiva de Cristo.

a boa notícia

O projeto de Deus não só não fracassará como triunfará. Sim, o exército de Israel e o povo todo 
foi envergonhado. Mas o foi apenas temporariamente. Depois do mal revelado, confessado e des-
truído, a boa mão do Senhor voltou a comandar: “Então, disse o Senhor a Josué: Não temas e não te 
espantes; toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, e sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua 
mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra” (Josué 8.1).

é fundamental notarmos que as batalhas de Israel nunca são “de Israel”. São batalhas do próprio 
Deus. O que nos consola e nos conforta, uma vez que as perseguições contra cristãos nunca são 
“contra cristãos”, são contra o próprio Cristo. Paulo que o diga! Pensava que perseguia a igreja e 
teve de responder ao Criador do universo: “Saulo, Saulo, por que me persegues?”

Este princípio, por si só, é a segurança para nossa esperança. Os agressores selvagens das famílias 
cristãs no mundo, que atacam com a fúria das armas, as artimanhas das leis e os escrachos da arte, 
na verdade estão agredindo o próprio Deus, Aquele que não precisa de advogados ou defensores, 
apenas deseja servos fiéis, dispostos a pagarem o preço. No mais, deixemos com Ele, confiemos 
Nele e esperemos por Ele. Afinal, Ele é especialista em surpresas que surpreendem a nós, jamais a 
Ele, detentor, supervisor e autor da história.
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Precisamos crescer espiritualmente e os exemplos de outras pessoas nos  ajudam a discernir os 
desafios ministeriais. Aprendemos muito com os personagens bíblicos como Abraão, Moisés, Josué, 
Samuel, Davi, Isaías, Jeremias, Neemias, Pedro, João. Pastores históricos como Lutero, John Wesley, 
Whitefield, Carey, Moody, Spurgeon, Muller, Livingstone e tantos outros.

No entanto, para nosso modelo, escolhemos o apóstolo Paulo, pois muitos aspectos de sua vida 
desafiam o nosso ministério. Ele mesmo disse: “Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cris-
to.” (1 Co 11.1). Ele foi um pecador que passou pelo processo de regeneração. Teve muitos erros e 
sofrimentos causados por seus próprios filhos na fé. um “pastor” totalmente humano na dependên-
cia da Graça de Cristo. Vamos conhecê-lo um pouco mais?

Dados históricos
“o apóstolo te saúda”

Paulo, nome de origem hebraica que significa pequeno,1 nasceu na cidade de Tarso, região da 
Cilícia,2 importante cidade do Império Romano, portanto cidadão romano, descendente de judeu, 
da Tribo de Benjamin,3 discípulo de Gamaliel,4. Nasceu provavelmente no primeiro ano depois do 
nascimento de Cristo 5, pertencia à seita judaica dos fariseus,6 contemporâneo de Estevão7. A Bíblia 
menciona uma irmã e sobrinho8, e Andrônico e Júnias como seus parentes.9

1. Boyer (1978:475)

2. Atos 21.39

3. Filipenses 3.5

4.Atos 22.3

5. Boyer (1978:475)

6. Atos 22.6

7. Atos 7.58

8. Atos 23.16

9. Romanos 16.7

Quem você quer ser?
Pr. Elias Alves Ferreira (superintendente da Convenção Noroeste Paulista)  
e Dsa. Marilsa Alves Ferreira.
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A tradição diz que Paulo não era uma figura impressionante. Baixo, cabelos ralos, torto de pernas, 
corpo em bom estado, sobrancelhas ligadas e nariz um tanto convexo. 10 Diz ainda que sua família 
era oriunda da região da Galileia e havia se mudado ou sido levada para Tarso muito tempo antes de 
Paulo nascer. Era abastada, pois sair de Tarso e se tornar discípulo de um mestre expoente como 
Gamaliel, em Jerusalém, era para poucos.11 Por outro lado, era  poliglota e tinha a capacidade de 
dialogar com filósofos gregos epicureus e estóicos, o que deixa claro que teve uma cultura elevada 
na sua infância e juventude, quando ainda residia em Tarso.12 Foi expoente do farisaísmo de seus dias 
e membro do Sinédrio (Senado Judaico).

Para ser como Paulo é necessário ser convertido
“o senhorio de Cristo te saúda”

A conversão de Paulo foi dramática. O “capturador” de servos de Cristo foi “capturado”. Quando 
Estevão foi apedrejado, ele guardou as vestes dos apedrejadores (At 7.58). Suas palavras demonstram 
uma violência interior: “e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais 
sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões; e contra estes dava o meu voto, quando os matavam.” 
(At 26.10). Ele respirava ameaças contra a Igreja de Cristo (At 9.1). A palavra “respirava” vem do gre-
go “empneo” (literalmente, significa respirar ou soprar em ou sobre) e indica que ameaças e mortes 
eram os elementos que motivavam a respiração de Saulo.13 uma verdadeira fera desejando matar. Ele 
mesmo confessa aos Gálatas: “Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobre-
maneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava.  E, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-
me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais.” (Gl 1.13 e 14). Ele 
não somente perseguia, fazendo uma guerra fria, emocional, mas com ímpeto “caçava” para devastar. 
A palavra “devastava” no grego é “éportoun” que significa uma ação contínua que culminava normal-
mente com morte. Esta palavra já foi traduzida por “assolava”,14 “fazia de tudo para destruir”15, “fazia 
de tudo para arrasá-la”,16 “fazendo o melhor que podia para me livrar deles todos” 17.

Após pedir cartas de autorização para ir a Damasco prender os “do caminho”, caso os encontras-
sem (At 9.1), na verdade foi “encontrado” por Cristo. um resplendor celestial mais forte que a luz do 
sol o derrubou por terra.18 uma voz do céu foi ouvida por ele: “e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe 
dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, 
a quem tu persegues; mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.” (At 9. 4-6).

10. Douglas (2006:1009)

11. Idem

12. Atos 17.18

13.Vine (1985:945)

14.ARC

15. NVI

16. SBCI E P

17. BV

18. Atos 22.13
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Estava ali alguém mais forte que ele, que jamais conseguiria prender. A fera estava abatida. O tou-
ro que se rebelava contra os aguilhões, se ferindo todo, sem deixar-se domesticar, estava dominado, 
sem alternativas (At 26.14). Quantas vezes Jesus teria tentado despertar sua consciência obstinada 
sem rendição por parte dele?  Mas agora o touro viraria ovelha. O adversário virou o Senhor dele: 
“quem és tu, Senhor?”. Saiu do “caminho torto” do legalismo doentio, para ir para a “rua Direita” (At 
9.11) da graça redentora. Sem qualquer mérito por parte de Paulo, pois suas mãos estavam sujas de 
sangue, Jesus foi até ele e o alcançou. Isto se chama graça. 

Quem era autossuficiente, agora estava cego, alguém teria que guiá-lo. Teria que aguardar alguém 
vir até ele e lhe dizer o que fazer (At 9.6-8). Quem ele gostaria de eliminar da face da terra, tornou-se a 
motivação de sua vida. Quem não se emociona com suas palavras aos Filipenses e Timóteo? “Não que 
eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para conquistar aquilo para o que tam-
bém fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa 
faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,  pros-
sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” (Fl 3.12-14 - grifo nosso).

“A mim, que, noutro tempo, era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o 
fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor 
que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo para 
salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.” (1 Tm 1.13-15 – grifo nosso).

Conversão não é apenas pertencer à denominação desde que nasceu,  congregar por longo tem-
po, conhecer toda a doutrina ou ter cargos. Conversão é ter um encontro real e inconfundível com 
Cristo. uma experiência clara de regeneração, de nascer de novo.

Você é capaz de assinalar historicamente quando começou o processo da sua conversão? Você 
realmente se sente salvo?

Para ser como Paulo é necessário ter um ministério Cristocêntrico 
“o tesouro dos céus te saúda” 

A teologia paulina é vastíssima. Há detalhes profundos em suas cartas. Pedro descreve assim seus 
escritos: “... como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe 
foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas 
quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também 
deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles.” (2 Pe 3.15, 16 - grifo nosso). Porém, 
sem sermos exaustivos, faremos uma análise de alguns aspectos da “cristologia” paulina.

Paulo se identifica com Cristo no início de todas as suas epístolas (servo, apóstolo, prisioneiro) e 
as encerra abençoando sempre com a maravilhosa graça de Cristo.

Em suas epístolas derrama a palavra “Cristo”, “Jesus” (separadamente), “Jesus Cristo” ou “Cristo 
Jesus” (juntos) e “Senhor”, somando todas elas, em torno de 700 vezes. Isso significa que Jesus norteava 
a sua vida e seu ministério. Tributava o significado de sua vida ao Senhor. Estava transbordante de Cristo. 
Suas palavras sempre nos despertam: “... Estou crucificado com Cristo;  logo, já não sou eu quem vive, mas 
Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou 
e a si mesmo se entregou por mim.” (Gl 2.19 e 20 – grifo nosso).  Para ele, ser cristão é ter um encontro 
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com Cristo e com sua cruz. A cruz é sempre dolorida, onde se doa vida e sangue é derramado. Ele en-
tendeu que o único remédio para a culpa, a condenação e a morte eterna é o sangue de Jesus.  Por isso 
não dizia apenas que Cristo morreu por ele, mas sim, que permitia ser crucificado com Cristo. 

A vida que vivia não lhe pertencia mais. Porém, vivia pela fé, pela graça.19 Tudo era centralizado 
em Jesus: “E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, 
dando por ele graças a Deus Pai.” (Cl 3.17 – grifo nosso). 

Para Paulo, Jesus:

existia numa eternidade passada

Era pré-existente e eterno, ou seja, existia antes de seu nascimento:  “E ele é antes de todas as 
coisas, e todas as coisas subsistem por ele.”(Cl 1.17).  Não usurpe a glória de Deus. Celebre a glória 
divina, mas não a furte. Esvazie-se também, como fez Paulo.

Fazia parte da Divindade

Era Deus: “deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre 
todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém!” (Rm 9.5 – grifo nosso).20. Ele recebeu todo poder 
no céu e na terra, o  “nome sobre todo nome”.

Teve humanização divina

Teve nascimento sobrenatural.  “E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e 
a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será 
chamado Filho de Deus.” (Lc 1.35) O Deus da hora certa, do momento certo. Nem mais nem menos.

era o alvo da vida Cristã

Era modelo de vida e ensino. “Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos 
acolheu para a glória de Deus.” – Rm 15.7 – Grifo nosso. 21 Este “acolhimento” vem da palavra 
“proslambaneste” que significa agasalhar, receber para si mesmo, um bem-vindo interesse espe-
cial, aceitar incondicionalmente.22

19. Azevedo – Vl 1 (2012:290)

20. Refs.: Fp 2.6; Cl 2.2, 9. 

21. Refs.: 1 Co 2.16; 3.11; Ef 2,20-22; 

22. Vine, W.E. Dicionário Vine, CPAD, Rio de Janeiro – RJ, 2002 – Pg 925.
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Morreu em nosso lugar

Teve morte vicária (substitutiva).  “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter 
Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.” (Rm 5.8 – grifo nosso). 23 Não foi morte teatral. 
Sangue artificial. Não teve dublê. Foi sangue de verdade. Ele não fugiu da cruz.

Ressuscitou de forma gloriosa

Ressuscitou triunfantemente para nossa esperança: “Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de en-
tre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho” (2 Tm 2.8 – grifo nosso). 24 Cristo morreu 
e reviveu. A crença na ressurreição faz parte da salvação. Jesus não foi derrotado pela morte. Não 
existe um túmulo para alguém levar flores. Quem for ao suposto túmulo de Cristo vai se deparar com 
a expressão: “He is not here, for he is risen” que significa: “Ele não está aqui porque ressuscitou”.

subiu aos céus

Teve uma ascensão aos céus como nenhum outro: “Não há dúvida de que é grande o mistério da 
piedade: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as na-
ções, crido no mundo, recebido na glória.  (1 Tm 3.16 - NVI – grifo nosso). Ele está à direita do Pai. 
Ele intercede por nós. Ele é o SENHOR para sempre.

Voltará

Virá segunda vez. “Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, 
e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro;  depois, 
nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro 
do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor.” – (1 Ts 4.16,17 – grifo nosso). 25 
Não buscamos recompensa terrena. Nossa pátria está nos céus. Nosso Senhor voltará e estaremos 
para sempre com ele.

Diante de tudo o que foi exposto, é necessário perguntar: o que Jesus significa para sua vida e 
ministério?

23. Refs.: Rm 6.3

24. Refs.: Rm. 6.4,5; 1 Co 15. 3-7; 12-19; 

25.Refs.: 1 Co 15. 50-58
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Para ser como Paulo é necessário investir no ministério
“Corações famintos te saúdam”

O Senhor não nos chamou para a inércia. Há um lugar divinamente designado para nós, no Reino 
de Deus, pois “... ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evange-
listas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho 
do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo”( Ef 4.11, 12 – grifo nosso). 

Paulo, apesar da cultura grega que recebeu provavelmente em Tarso, os ensinamentos bíblicos 
da Escola de Hillel por Gamaliel, quando aceitou a Cristo, permaneceu três anos fora de Damasco 
(Gl 1.15-18). Wiersbe comenta assim este período: “Fez essa viagem depois de seu ministério inicial 
em Damasco (At 19.19,20). Em vez de “consultar carne e sangue”, Paulo dedicou-se ao estudo, à 
oração e à meditação. é possível que tenha passado boa parte desse período de três anos na Arábia 
(Gl 1.18) e, sem dúvida, se envolveu não apenas com o crescimento espiritual pessoal, mas também 
com trabalhos de evangelismo. Os apóstolos haviam passado três anos sendo treinados por Jesus 
Cristo e Paulo também teria sua oportunidade de ser instruído pelo Senhor.” 26

Posterior a uma breve viagem a Jerusalém (Gl 1.18-20), foi para a região da Síria e Cilícia, prova-
velmente Tarso, sua terra natal, pois corria sério perigo de vida. De acordo com os historiadores, 
permaneceu ali cerca de sete anos, até Barnabé chamá-lo para trabalhar em Antioquia (At 11.19-26).27

Então, Paulo teve, no mínimo, uma preparação de dez anos, antes de iniciar suas viagens missio-
nárias. Teoria (leitura e reflexões) e prática das coisas mais simples podem em muito contribuir para 
grandes projetos. 

A leitura e a pesquisa fazem parte do seu cotidiano?

Vida relacional

As cartas de Paulo são ricas em detalhes relacionais. Nomes, saudações, conselhos práticos, in-
centivo ao “ósculo” (beijo) que sempre foi uma prática comum dos povos orientais, e a transparência 
sobre como se encontrava no momento da carta, deixam claro que ele era próximo e afetuoso com 
os irmãos e seu relacionamento com eles não era superficial.

Quando analisamos Romanos 16 descobrimos joias preciosas de um relacionamento próximo, 
profundo e saudável de Paulo com os irmãos de Roma. Ele identifica cada pessoa, se é homem ou 
mulher, o que fez e continua fazendo pelo Evangelho e a importante posição no Reino de Deus. Seja 
parente seu ou possivelmente um escravo, como sugere o nome “urbano”, recebe a menção de 
seus nomes. Para ele não havia acepção, pois se sentia irmão de todos eles. Para o Apóstolo, a igreja 
era uma grande família. Suas palavras são cheias de amor, de desejo de paz e de vitória eterna. Ele 
estava ávido por agradar a todos. Não seria por isso que esta carta tem três encerramentos?

26. Wiersbe – NT Vol 1 (2012:900)

27. Wiersbe – NT Vol 1 (2012:900)
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Como está seu relacionamento com os irmãos do seu campo pastoral?

Visão missionária

Em suas viagens missionárias, Paulo fundou Igrejas em cidades importantes e estratégicas como 
Filipos, que era a primeira cidade (colônia) européia para quem vinha da ásia, a qual tinha o privilégio 
de isenção de impostos e era lugar de militares aposentados. Tessalônica, cidade portuária não muito 
distante de Filipos. Corinto, cidade portuária e capital da província da Acaia. Eféso, maior cidade 
da região de Lídia, capital da ásia. Galácia, imensa região central da ásia. Roma, capital do Império 
Romano. E não podemos esquecer que tinha grande desejo de ir à Espanha, que era os confins da 
terra, nos seus dias. Ele não vivia sem projeto missionário. Alguns afirmam que chegou a visitar a 
Espanha. Podemos perceber uma pessoa determinada e estratégica. Investiu em evangelizar cidades 
que possuíam estradas e comércio forte, onde havia maior fluxo de pessoas, onde a igreja ganharia 
maior visibilidade. Só o Espírito Santo o impedia (At 16.6, 7). Pensava grande para o Reino de Deus. 

Você tem um grande projeto para o Reino de Deus?

Para ser como Paulo é necessário ter uma boa vida devocional
“o coração de Deus te saúda”

Paulo não dependia de si mesmo, sua visão era para o alto, para Deus. Os irmãos de éfeso de-
veriam se fortalecer, não em si próprios, mas no Senhor. “Quanto ao mais, sede fortalecidos no 
Senhor e na força do seu poder.” (Ef 1.10 – grifo nosso). Paulo apresenta na sequencia a armadura 
de Deus, cujas partes jamais devem ser negligenciadas por nós, para vivermos, como diz o versículo 
18: “com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseve-
rança e súplica por todos os santos”. Gosto muito das declarações de Israel Belo Azevedo quando faz 
algumas antíteses acerca do poder do homem versus o poder de Deus:

O poder do homem é mais poder para o que o homem ambiciona.
O poder de Deus é distribuído a quem com ele se relaciona.
O poder do homem tem uma volúpia que nos assusta.
O poder de Deus é justiça plena que nada nos custa.
O poder do homem oprime, comprime, reprime.
O poder de Deus é simplesmente sublime.
O poder do homem se ufana, afana, engana, esgana, profana e dana.
O poder de Deus o caminho aplana, os seres irmana e o enfermo sana.
O poder do homem ameaça, amordaça, despedaça, devassa e passa.
O poder de Deus é graça que, suavemente e para sempre, nos abraça.
O poder do homem magoa, enodoa, agrilhoa, amaldiçoa.
O poder de Deus abençoa, afeiçoa, aperfeiçoa, sobretudo perdoa.
O poder do homem irrompe, interrompe e corrompe para se manter.
O poder de Deus se oferece gratuito a quem só pela fé deseja viver.
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O poder do homem revela quem o homem é.
O poder de Deus revela quem o homem pode ser.
O poder do homem no seu altar empala.
O poder de Deus na sua cruz nos saúda.
O poder do homem nos antagoniza e nos cala.
O poder de Deus nos evangeliza e nos muda. 28

Em sua declaração aos Filipenses, Paulo diz: “Estou plenamente certo de que aquele que começou 
boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus.” (Fp 1.6). Confiava convicta e plena-
mente em Deus: “Estou plenamente certo...” - que Deus havia começado graciosamente uma história 
vitoriosa e espiritual e “... que aquele que começou boa obra em vós...” – não deixaria  esta história 
inacabada – “...há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus.”  Começo, meio e fim, tudo realização 
de Deus.

Deus é realmente soberano em sua vida? 

Importância da Bíblia

A quantidade de referências do Antigo Testamento é enorme nas cartas paulinas. Então, não res-
ta dúvida, Paulo amava e cria nos textos do AT como sagrados. Aliás, a consideração aos romanos 
declara que os escritos do AT eram fonte de esperança: “Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o 
nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos espe-
rança.” (Rm 15.4 – grifo nosso).

Quando orienta Timóteo, exalta os escritos vetero-testamentários como sagradas letras, fonte 
de sabedoria, suficiente para apresentar a salvação, inspirada, útil para ensinar, repreender, corrigir, 
educar e prepará-lo para toda boa obra: “Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste 
inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem 
tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 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 Tm 3.14-17 – grifo nosso).

Mesmo idoso e numa masmorra, de onde sairia morto ou leproso, Paulo não aceitou que sua 
mente ficasse vazia e desejava a companhia dos livros e pergaminhos: “Quando vieres, traze a capa 
que deixei em Trôade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.” (2 Tm 
4. 13 – grifo nosso). 

Como você lê a Bíblia? Só para os outros, preparando sermões, ou para você também, de forma 
devocional?

28. Azevedo – Vl 1 (2012:31)



37

oração

Paulo foi um cristão que levantou alto a bandeira da oração. Na verdade, imediatamente após 
a conversão, inicia uma íntima comunhão com o Senhor: “Então, o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, e 
vai à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso; pois ele está 
orando”. (At 9.11 – grifo nosso). 

Aos Romanos: “Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha tes-
temunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações.” ( Rm 1.9, 10 
– grifo nosso). Aos Efésios – “não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas 
orações” (Ef 1.16 – grifo nosso). Aos Filipenses – “Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de 
vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações” (Fp 1.3, 4 – 
grifo nosso). Aos Colossenses - “Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando 
oramos por vós” (Cl 1.3 – grifo nosso). Aos Tessalonicenses – “Damos, sempre, graças a Deus por todos 
vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar” (1 Ts 1.2 – grifo nosso). A Timóteo – “Dou 
graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me 
lembro de ti nas minhas orações, noite e dia.” (2 Tm 1.3 – grifo nosso). A Filemon – “Dou graças ao 
meu Deus, lembrando-me, sempre, de ti nas minhas orações” (Fl 1.4 – grifo nosso). 

O seu padrão de oração não era esporádico, se desse tempo, porém, em todo tempo. Recomen-
dou assim aos Tessalonicenses: “Orai sem cessar” (1 Ts 5.17  – grifo nosso). 

uma pergunta que muitas vezes insiste: Como fazer para ter uma vida de oração mais intensa? 
Romanos 8.26 responde: “Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque 
não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemi-
dos inexprimíveis.” O mesmo Espírito que um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, 
sente as nossas fraquezas e dores, e intercede de forma inexplicável por nós ao Pai.

Mas não se esqueça: você quer pentecostes? Ele sempre vem depois da cruz. Como é a sua vida 
de oração?

Para ser como Paulo é necessário ter disposição para sofrer
“a cruz de Cristo te saúda”

Na Bíblia há uma verdadeira “Teologia do Sofrimento”. Todos os períodos bíblicos relatam tribu-
lações, tentações e provações. Sofrimento, quando bem entendido, produz glória. Refletir sobre dor 
nos faz crescer e com isso ficamos mais habilitados a responder aos irmãos que sofrem.

Há momentos alegres no ministério: almas sendo salvas, batismos, casamentos, manifestações 
poderosas de Deus na igreja, mas é bom que se diga que não é sempre assim. Ministério é como cruz 
e cruz produz dor. Temos que estar prontos para momentos de êxtase e aflições, montanhas altas 
e vales profundos, noites de sono tranquilo e noites sem sono. Assim como as estações de um ano, 
são os períodos do ministério. Ministério não é um mar de rosas no qual sempre somos vitoriosos. 
Há muita dor, perda, críticas, incompreensões, acusações, perseguições... Mas, nenhum momento é 
sem propósito. Aos Coríntios, o Apostolo Paulo fala dos propósitos dos sofrimentos no ministério: 
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“Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação; se somos confortados, é também para 
o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós 
também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois partici-
pantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação.” (2 Co 1.6, 7 – grifo nosso). 

Sofrer pelo evangelho nos identifica com as aflições de Cristo. Compreender isso nos torna mais 
maduros. Os sofrimentos devem nos levar ao louvor e à alegria. Deveríamos ser mais agradecidos e 
menos murmuradores: “Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós; e preencho o que resta das 
aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja”. (Cl 1.24 – grifo nosso). 

Para não ficarmos soberbos, devemos entender a Graça: “E, para que não me ensoberbecesse com 
a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbo-
fetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 
Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa 
vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por 
amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte.” (2 Co 12.7-10 – grifo nosso).

O sofrimento deve significar para nós força para avançar, solidez na experiência, clareza da espe-
rança e mergulho no amor de Deus pelo Espírito Santo: “E não somente isto, mas também nos gloria-
mos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança; e a perseverança, 
experiência; e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é 
derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado.” (Romanos 5.3-5 – grifo nosso).

o equilíbrio

No ministério é importante equilibrar situações externas sem abalar o interior: “Digo isto, não por causa 
da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado 
como também ser honrado; de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura 
como de fome; assim de abundância como de escassez; tudo posso naquele que me fortalece.” (Fl 4. 11-13 
– grifo nosso). Mesmo que as circunstâncias sejam quase insuportáveis, ainda assim, devemos descansar 
conscientemente nas promessas divinas: “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles 
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.” (Rm 8.28). Em Deus, o bem e o 
mal não são contraditórios. A alegria e tristeza conspiram para o nosso crescimento. O Senhor governa 
sobre tudo e tudo que passamos é por sua permissão. As aflições, com exceção às provocadas por tolices 
e erros da nossa parte, por mais incompreensíveis que sejam, são necessárias para nós.

a inevitabilidade

A lista dos sofrimentos de Paulo é grande. Há alguns parecidos com os seus? “São ministros de Cristo? 
(Falo como fora de mim.) Eu ainda mais: em trabalhos, muito mais; muito mais em prisões; em açoites, sem 
medida; em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites 
menos um; fui três vezes fustigado com varas; uma vez, apedrejado; em naufrágio, três vezes; uma 
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noite e um dia passei na voragem do mar; em jornadas, muitas vezes; em perigos de rios, em perigos de 
salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos 
no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos; em trabalhos e fadigas, em vigílias, 
muitas vezes; em fome e sede, em jejuns, muitas vezes; em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o 
que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas.” (2 Co 11.23-28 – grifo nosso).

As palavras de Dietrich Bonhoeffer deixam claro porquê e como sofremos pelo evangelho: “é 
muitíssimo mais fácil sofrer na obediência a alguma ordem humana do que sofrer na liberdade de 
uma ação responsável. é muitíssimo mais fácil sofrer em comunidade do que na solidão. é muitíssimo 
mais fácil sofrer em público e sob honras do que às escondidas e em desonra. é muitíssimo mais fácil 
sofrer pelo sacrifício material do que pelo espírito. Cristo sofreu na solidão, isolado e em vergonha 
na carne como no espírito, e desde então muitos cristãos sofrem com ele o mesmo.”29

Um drama com final feliz

Sinceramente, do ponto de vista humano, Paulo encerrou um ministério desejável, glorioso, ou 
um ministério de espinhos, desprezível?  “Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado 
o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica; Crescente foi para a Galácia, Tito, para a 
Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 
Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trôade, em casa de 
Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos 
males; o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu forte-
mente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor; antes, todos me aban-
donaram. Que isto não lhes seja posto em conta! Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, 
para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem; e fui 
libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo 
para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém!” *(2 Tm 4.9-18 – grifo nosso).

Humanamente sentia-se solitário, abandonado por alguns, prejudicado por outros, precisando 
até mesmo de agasalho. Porém, espiritualmente, contava com a companhia e a força do Senhor. A 
salvação eterna era tão certa, que a saudava com adoração.

Você tem consciência de que, muitas vezes, no ministério ocorre dor, solidão e insucesso? Qual o 
melhor caminho: ressentimento ou gratidão e louvor?

Para ser como Paulo é necessário ser perseverante
“a eternidade te saúda”

Paulo tinha uma expectativa muito grande em relação à eternidade. A possibilidade de Cristo vol-
tar em seus dias era desejada por ele. Não cria num dia distante. Escreveu assim aos Tessalonicenses: 

29. Sociedade Bonhoeffer - 2011
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“... nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o 
encontro do Senhor nos ares...” (Ts 4. 17 – grifo nosso).  Aconselhou os Colossenses a terem seus pen-
samentos ocupados com as coisas celestes: “Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, 
buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.” (Cl 3.1 – grifo nosso).  A 
certeza era tanta que quando escreveu sobre a glorificação dos salvos, a escreveu no passado, como 
ocorrida: “E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; 
e aos que justificou, a esses também glorificou.” (Rm 8.30 – grifo nosso). Concordo com John Stott 
quando comenta este versículo como “passado profético”. é a mais ousada antecipação de fé que o 
Novo Testamento contém.30

Paulo nunca negou a possibilidade de apostasia por parte dos cristãos. No entanto, tinha determina-
ção e confiança em Deus que não ficaria no meio do caminho. uma coragem enorme de cruzar a linha 
de chegada, de ir até o fim. uma fé inabalável no Senhor: “... porque sei em quem tenho crido e estou 
certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele Dia.” (2 Tm 1.12 – grifo nosso).

Os desafios terrenos eram para a glória do Senhor. Não em um otimismo cego, mas com uma fé 
consciente, não se deixava abater: “Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a exce-
lência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; 
perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não 
destruídos; levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em 
nosso corpo.” (2 Co 4.7-10 – grifo nosso).

Lá é muito melhor que aqui

Permita-me algumas perguntas. O que você mais gosta de contemplar: pôr do sol, noite enluara-
da, estrelas, montanhas, flores, florestas, animais, aves, rios, mares?

E o som que mais lhe alegra: clássico, um músico em especial, de cachoeira, de pássaros, de ondas 
do mar?

E o que mais lhe inspira: poesia, filosofia, pessoas, grandes escritores, lugares, ciência, artes?
Tem muita coisa para apreciarmos e amarmos, porém, se nos tornarmos parecidos com o Após-

tolo Paulo, vamos dizer: “mas como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não 
entraram no coração do homem, tudo quanto preparou Deus para os que o amam.” (1 Co 2. )9.  E depois, 
iremos cantar: “Passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrrestres esplendores...”

A morte para o apóstolo dos gentios era apenas uma porta para uma transformação gloriosa e 
eterna. O Espírito habitando nele era uma garantia de que a eternidade era certa: “Sabemos que, se 
a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita 
por mãos, eterna, nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da 
nossa habitação celestial; se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que 
estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para 
que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-
-nos o penhor do Espírito.” (2 Co 5.1-5).

30. Stott: (2012:306)
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A vida aqui, seu corpo e suas lutas eram apenas uma semeadura de uma colheita incomparável: 
“Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. 
Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo 
natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.” (1 Co 15.42-44).

Ele cria que haveria um ponto final no sofrimento, por isso valeria a pena perseverar: “Por isso, 
não desanimamos; pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso 
homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz 
para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se 
veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são 
eternas.” (2 Co 4.16-18 – grifo nosso).

A revelação da vinda de Cristo era simplesmente maior que tudo: “Porquanto o Senhor mesmo, 
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, 
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados 
juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre 
com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.” (1 Ts 4.16-18).

Pensando e vivendo assim, no calabouço de Roma, de onde não sairia a não ser para ser lançado 
às feras, ou torturado, mas como cidadão romano teria a honra de ser decapitado, suas últimas 
palavras ministeriais foram: “Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha 
partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça 
me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a 
todos quantos amam a sua vinda.” (2 Tm 4.6-8).

A vida eterna faz parte de suas reflexões e seus sermões?

Conclusão

Muito mais poderíamos falar deste grande homem da fé cristã. Sua vida e seus escritos possuem 
riquezas insondáveis e imitáveis. Que estas sete características de Paulo lhe desafiem. 

Juntando algumas palavras inspiradas do Apóstolo Paulo que apontam para Jesus e os tópicos de-
senvolvidos, podemos também repetir: 

“Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois se com a tua boca já confessou a 
Jesus e em seu coração creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos, está no caminho da salvação, visto 
que se alguém está nEle é nova criatura, membro do Seu corpo, da família de Deus. Lavados, santificados, 
justificados no Seu nome e no Espírito de Deus, totalmente imerso na plenitude da Sua benção. Por isso 
somos loucos e enriquecidos por Ele, ministros da nova aliança, embaixadores dos céus, uma carta lida 
por todos, um perfume excelente para o mundo, convocados a sermos santos, buscando as coisas que são 
lá de cima, sempre caminhando em triunfo, para receber a coroa da justiça.”31

31. Rm 8.1; 10.9,10; 2 Co 5.17; Rm 12.5; Ef 3.15; 1 Co 6.11; Rm 15.29; 1 Co 4.10; 1 Co 1. 5; 1 Tm 4.6; 2 Co 5.20; 2 Co 3.3; 2 Co 2.15;  

1 Co 1.2; Cl 3.1; 2 Co 2.14, 2 Tm 4.8.
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Um bem necessário

Buscando cuidar daqueles que cuidam, há alguns anos, o Departamento Ministerial da IAP 
vem se deparando com o dilema: como acompanhar de perto os 532 pastores, missionários e 
obreiros, e suas famílias, espalhados por todo o imenso Brasil, sendo que a equipe hoje é com-
posta por apenas sete casais? Mesmo com a preciosa ajuda dos Casais Ministeriais Regionais, a 
demanda continua sendo imensa. 

O desafio persistia diante de nós, inclusive no lema abraçado para este quadriênio: Kerigma – Pas-
toreando Famílias para um Ministério Santo.O cuidado efetivo sempre nos pareceu uma tarefa que 
necessitava maior eficácia,então, priorizamos os atendimentos urgentes, mas, nunca perdemos de 
vista que o trabalho de “prevenção de problemas” precisa ser estabelecido, para que, de fato, os 
pastores e suas famílias se sintam acolhidos. Sempre buscando em Deus a resposta para esta missão, 
deparamo-nos com o modelo sugerido pela Sepal(Servindo aos Pastores e Líderes), uma missão 
internacional, estabelecida no Brasil em 1963, formada por líderes sérios e comprometidos com a 
igreja de Cristo. O modelo proposto é o Pastoreio de Pastores através de Pequenos Grupos, que 
se encontram periodicamente para comunhão, apoio mútuo, encorajamento e prestação de contas.

Algumas dificuldades em nossa denominação – como o próprio desconhecimento sobre pasto-
reio de pastores e alguns conceitos distorcidos - nos levaram a concluir que a ideia precisava ser 
“amadurecida” antes de ser lançada. Prosseguimos orando neste sentido e hoje a equipe do Depar-
tamento Ministerial entende que temos o momento propício para lançamento do Projeto Pequenos 
Grupos de Pastoreio de Pastores.

um dos aspectos mais favoráveis é que a própria Diretoria Geral da IAP está empenhada na im-
plantação dos Pequenos Grupos, por entender que o modelo é propício à comunhão, ao discipulado 
e ao evangelismo. Ou seja, muitos conceitos errôneos em torno do assunto já foram superados. 

No caso dos pastores, havia dificuldades adicionais, como o medo de se expor, a dificuldade de 
abandonar o “mito” do ministério e o receio do vazamento de informações compartilhadas nos 
Pequenos Grupos. Assim, nos Congressos Ministeriais do Demi, procuramos utilizar ferramentas 
em que os casais vivenciassem os benefícios da ajuda mútua, concluindo por eles mesmos que os 
riscos valem a pena, diante dos benefícios do compartilhamento de experiências, dilemas, sucessos e 
fracassos, entre aqueles que estão na mesma lida.  Além do mais, cremos que o “amadurecimento” 
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para a questão minimiza os riscos de quebra de sigilo das informações ou julgamentos descabidos, 
fatores que não devem existir nos grupos. 

Assim, confiados na graça de Cristo e conscientes dos desafios que ainda estão à frente, lançamos 
o Projeto de Pastoreio de Pastores através dos Pequenos Grupos, sabendo que as necessidades são 
imensas e crendo que Deus deseja fortalecer esses vínculos, para que as famílias pastorais sejam 
realmente saudáveis. 

Implantação

“No Pequeno Grupo, relacionamento é a palavra-chave, ao contrário de um Grupo de Estudo 
Bíblico, cujo foco principal é o aprendizado bíblico e sistemático”, registra o livreto do DEC sobre 
a implantação dos Pequenos Grupos. A mesma publicação cita Carlito Paes, que define que Peque-
nos Grupos “são a ação estratégica que Deus planejou para que a eficiência no cuidadomútuo, na 
integração e na comunhão fosse algo real para cada membro”. Relacionamentos comprometidos e 
saudáveis são justamente nossa expectativa – e, acreditamos, a vontade de Deus - a partir dos en-
contros dos pastores e esposas.  

Entendemos que a Diretoria da Convenção Regional e os Casais Ministeriais Regionais têm papeis 
fundamentais no êxito do Projeto. À Convenção cabe apoiar a iniciativa, expressando seu apoio 
sempre que possível, e tendo sua liderança participando ativamente dos Pequenos Grupos, para que 
sirvam como exemplo aos demais. O Pastor Ministerial e sua Esposa deverão organizar a formação 
dos Grupos, em concordância com a Convenção Regional, em função da localização geográfica e 
familiaridade existente entre os pastores. é muito importante que casais que já demonstrem afinida-
des estejam no mesmo grupo, pois o entrosamento fluirá muito mais facilmente. O Casal Ministerial 
deverá prover para o Grupo a lista de contatos para que todos tenham fácil acesso entre si. 

Cada Grupo deverá ser composto por, no máximo, quatro casais, pois entendemos que um nú-
mero maior do que esse dificulta a proximidade. O Grupo deverá escolher o pastor líder, que não 
deverá apenas ser um executor das tarefas, mas antes, o responsável por agendar os encontros, 
contatar os ausentes e, sobretudo, orar pelas pessoas do Grupo, buscando em Deus a direção para 
a condução desta tarefa. O Pastor Ministerial Regional deverá ter contato frequente com esse líder, 
estimulando a realização das reuniões, auxiliando nos entraves, se surgirem, e orando por todos os 
Grupos sob sua responsabilidade. Portanto, a capacitação ministrada aos Casais Ministeriais, nos 
Simpósios promovidos pelo Demi, precisa agora se tornar palpável através de iniciativas em favor 
dos Pequenos Grupos. Se desejar, o Casal Ministerial pode organizar encontros com os líderes dos 
Grupos, para acompanhá-los ainda mais de perto. 

é recomendável que os encontros sejam em uma residência, em uma noite, durante a semana, 
pois a agenda pastoral é sobrecarregada nos finais de semana. Entendemos que os encontros, ideal-
mente, deveriam ser quinzenais, mas conhecendo a rotina de nossos pastores, propomos encontros 
mensais. é fundamental que os grupos se reúnam com esta periodicidade, ao menos, pois com uma 
frequência menor, os vínculos não serão estabelecidos e a iniciativa acabará se desfazendo.   

Pode-se alternar a residência onde os encontros são realizados mas deve-se evitar o ambiente 
da igreja, pois é o “local de trabalho” do pastor e entendemos que não propicia o informalismo e 
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a intimidade mútua que deve existir. é muito importante destacar que “o enfoque do estudo não 
é acadêmico e sim, a aplicação prática: como Deus está falando conosco e como queremos mudar 
nossa vida para aceitarmos sua Palavra”, destaca o Pr. David Kornfield, no livro “Começando Grupos 
Familiares Pastorais”

As reuniões não precisam ter um formato fechado, porém, não podem faltar tempo para o es-
tudo das lições propostas, compartilhamento ao final e o momento de oração de uns pelos outros. 
Pode-se iniciar com alguma dinâmica ou quebra-gelo, seguido de oração e louvor, conforme definir 
o líder. é interessante que os encontros tenham duração de cerca de uma hora e trinta minutos, mas 
o grupo deve ter liberdade no tempo, em função das situações que surgirem. Mais importante do 
que “cumprir” o tempo é a certeza de que Deus proporcionou um tempo de reflexão e refrigério 
para todos, num ambiente menos formal e de mais intimidade. Além do Pai, acreditamos que quem 
melhor entende a realidade da família pastoral é justamente outra família pastoral, portanto, cremos 
que os Grupos se tornarão espaços para ofortalecimento mútuo. 

Quatro princípios

Missionária da Sepal, a autora Barbara Lamp destaca a importância de quatro princípios nos Gru-
pos de Apoio e Pastoreio Mútuo:

Transparência

“O fingimento é irmão da mentira. Quando há comunicação sincera e verdadeira, podemos ar-
riscar compartilhar nossas fraquezas e podemos encorajar outros com a vitória que Deus nos con-
cedeu. Ambas as qualidades, a verdade e o amor, são essenciais para desenvolver uma transparência 
transformadora no grupo pequeno”. é importante notar que “tirar a máscara” não significa que va-
mos mostrar todos os nossos sentimentos e pensamentos com qualquer ouvinte. Por isso, entende-
mos que os Pequenos Grupos são ambientes propícios pois, ali, “estamos todos no mesmo barco”. 
Além disso, falar o tempo todo não é uma amostra de que a pessoa está, de fato, sendo transparente. 
é importante que o líder intervenha sempre que algum participante ocupe muito tempo em suas 
falas e sempre recoloque a pergunta: “em quais pontos o que estamos estudando tem a ver com sua 
vida?”. Falar genericamente é uma forma de se “esconder”, mesmo num Pequeno Grupo.

Prestação de contas

Quando alguém compartilha uma necessidade conosco, devemos nos lembrar de orar e pergun-
tar depois como está a situação, qual a resposta de Deus. “Para desenvolver prestação de contas 
num grupo, precisamos anotar os pedidos”, sugere Barbara Lamp. 

“Estabelecer a prestação de contas como prioridade do grupo encoraja a obediência cristã e o 
crescimento espiritual. Quando um membro do grupo vive uma situação complicada, os outros po-
dem ajudá-lo a fazer um plano de ação em resposta ao problema”. Todos já passamos por situações 
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difíceis em que não sabíamos por onde começar a agir. O Grupo pode ser uma ajuda valiosa nesses 
momentos, ajudando-nos a refletir sobre os caminhos que podemos tomar.

Confiança

“Quando queremos apoiar o crescimento espiritual e a amizade transparente com as demais pessoas 
do grupo pequeno, é essencial que o relacionamento seja de confiança.”, diz Barbara Lamp. Sabemos 
que, infelizmente, pessoas no ministério já foram feridas porcompartilharem algo a alguém que acabou 
repassando o segredo a outros. Isso não deve ocorrer nos Pequenos Grupos de Pastores. é importante o 
líder frisar a importância do sigilo absoluto das confissões, para que a confiança se estabeleça. 

Compromisso

Para Barbara Lamp, “os encontros precisam ser uma prioridade na agenda de seus membros. A 
confidência e a confiança são resultados desse cumprimento. Se houver troca de membros e ausên-
cias frequentes, será impossível progredir na prestação de contas.” Mesmo que haja dificuldades, o 
líder deve persistir pois o seu compromisso fará com que o grupo persista. Sem um compromisso 
firme, o crescimento em todas as áreas será impedido.

Os Pequenos Grupos deverão valorizar a transformação de vidas e não dar ênfase na alegria 
temporária. Além do crescimento espiritual, cremos que os Pequenos Grupos serão uma ferramen-
ta importante para fortalecer os laços de amizade e minimizar a sensação de solidão, muitas vezes 
enfrentada no ministério, pelo pastor e sua esposa. O cuidado pastoral deverá se revelar em cada 
momento, mas especialmente, nos momentos de compartilhamento das necessidades e intercessão 
de uns pelos outros. Em I Coríntios 12, em que o apóstolo Paulo assemelha o corpo de Cristo ao 
funcionamento do nosso próprio corpo, fica clara nossa interdependência mútua. Nos Pequenos 
Grupos de Pastoreio de Pastores, estaremos reunidos com pessoas que têm o mesmo chamado, as 
mesmas dificuldades e lutas, as mesmas alegrias com o ministério, enfim, há muitas similaridades. 
Cremos que os relacionamentos de confiança que surgirão serão indispensáveis para exercermos de 
forma ainda melhor os dons que Deus nos confiou.
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Lição 1 – Fome da presença de Deus

“1Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. 2 Reuniu-se ao seu redor uma 
multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou 
na praia. 3 Então lhes falou muitas coisas por parábolas... 10Os discípulos aproximaram-se dele e pergun-
taram: “Por que falas ao povo por parábolas? 11”Ele respondeu: “A vocês foi dado o conhecimento dos 
mistérios do Reino dos céus, mas a eles não.12A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. 
De quem não tem, até o que tem lhe será tirado.

13Por essa razão eu lhes falo por parábolas: ‘Porque vendo, eles não vêem e, ouvindo, não ouvem nem 
entendem’. 14Neles se cumpre a profecia de Isaías: ‘Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca en-
tenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão.

15Pois o coração deste povo se tornou insensível; de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecha-
ram os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o 
coração e converter-se, e eu os curaria’.

16Mas, felizes são os olhos de vocês, porque vêem; e os ouvidos de vocês, porque ouvem. 17Pois eu lhes 
digo a verdade: Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o 
que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.” (Mateus 13. 1-3a; 10-17)

1. O que mais chama sua atenção, diante desta leitura?

2. Jesus disse que os que têm fome e sede das coisas de Deus são bem-aventurados (Mt 5.6). 
Você tem tal fome? Acredita que sua fome de Deus deva aumentar?

3. Seu tempo de leitura da Bíblia, meditação, oração, jejum e outras práticas devocionais de-
monstram sua fome de Deus?

4. Quem está mais próximo do Reino de Deus: o líder da igreja que “sabe tudo” e parou de 
aprender há tempos ou o novo convertido cheio de perguntas, desejando aprender tudo o 
que pode?

5. Deus já lhe tirou algo por você não aproveitá-lo ou desenvolvê-lo?

6. Podemos nos tornar como as pessoas dos versículos 13-15a, se conhecermos a verdade e não 
a praticarmos?

7. Em qual área da sua vida você investe mais: conhecimento ou prática?  

Anexos
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aplicação

Como você pode aumentar sua fome de Deus neste próximo mês? Anote suas ideias e orem uns 
pelos outros. 

(Adaptado do livro “Procurando Mais a Deus”, de David Kornfield, Editora Sepal)
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Lição 2 – Francamente falando

“25 Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos 
somos membros de um mesmo corpo.

26 “Quando vocês ficarem irados, não pequem”. 27 Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não 
dêem lugar ao diabo.

29 Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, 
conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.

30 Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 
31 Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.

32 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como 
Deus perdoou vocês em Cristo.”

(Efésios 4. 25-27; 29-32 - NVI)

1. é possível falar a verdade com amor, mesmo quando o assunto é polêmico ou delicado? Você 
tem praticado isso em seu casamento? 

2. Num conflito, você estabelece a verdade, perguntando qual foi a motivação de seu cônjuge 
para agir ou falar de determinada maneira, ou forma sua opinião pelo que julga ser a verdade?

3. Apaziguar a ira antes que o sol se ponha (v. 27) significa que todo o conflito poderá ser resol-
vido no mesmo dia?

4. Segundo Pr. Alan Rocha, em artigo na revista O Clarim, “a expressão com a palavra torpe 
poderia ser traduzida assim: ‘Toda palavra apodrecida de sua boca, não a deixe que saia’. O 
termo ‘torpe’ é também muito revelador. Refere-se a frutos podres ou carne estragada. Isso 
significa que certas palavras têm o poder de contaminar e de destruir a saúde emocional do 
outro.” Isso tem acontecido em seu casamento? O que você faz quando erra neste ponto?

5. é mais fácil edificar a vida do cônjuge com palavras ou criticá-lo? O que você faz com maior 
frequência? 

6. A amargura está relacionada a ressentimentos, dívidas não perdoadas. Quando ofendido(a) 
você prefere se calar e guardar a mágoa, ou expõe seus sentimentos abertamente?

7. Quando vocês, como casal, se agridem por palavras ou ações, vocês praticam o perdão de 
Cristo, confessando o erro e perdoando-se mutuamente?
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aplicação

Com nossas palavras, podemos ferir o cônjuge, entristecer o Espírito Santo e dar lugar ao diabo. 
Mas, com boas palavras, podemos edificar nosso marido ou esposa e alegrar a Deus. Você está dis-
posto a pedir ao Espírito Santo que lhe mostre quando errar e lhe ajude a melhorar em sua comuni-
cação?  Compartilhem suas conclusões e orem uns pelos outros. 
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Lição 3 – A intimidade do casal

“1Sou uma flor de Sarom, um lírio dos vales. 2Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre 
as jovens. 3Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer 
em sentar-me à sua sombra; o seu fruto é doce ao meu paladar. 4 Ele me levou ao salão de banquetes, e 
o seu estandarte sobre mim é o amor. 5Por favor, sustentem-me com passas, revigorem-me com maçãs, 
pois estou doente de amor. 6O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito 
me abrace... 16O meu amado é meu, e eu sou dele; ele pastoreia entre os lírios.” (Cânticos 2. 1-6; 16)

1. Qual a sua compreensão sobre esse texto?

2. Você consegue ver santidade no relacionamento sexual descrito neste livro?

3. Numa escala de 0 a 10, para você, qual a importância do relacionamento sexual no casamento?

4. Sobre o ato sexual no casamento, você acredita que, quanto menos o casal pratica, mais ele 
está voltado à santificação de suas vidas?

5. Você acha importante o casal discutir sobre os problemas sexuais? Você e seu cônjuge fazem 
isso abertamente?

6. Qual a importância da criatividade no leito conjugal? Para você, isso é apenas um detalhe, pois 
o que conta é a atração física?

7. Segundo o Pr. Jasiel Botelho, no livro “Sensato Coração”, “o marido lei cobra, o marido graça 
sugere. O marido lei compara sua esposa, o marido graça a admira. O marido lei age com 
regras rígidas, o marido graça age com bom senso.” Você tem sido um marido lei ou graça? 
Esposa, como você avalia seu marido? 

aplicação
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para sua vida amorosa. Se vocês, como casal, não 

desfrutam de um relacionamento sexual no qual ambos chegam ao prazer e que culmina na intimi-
dade em todos os sentidos – física, emocional e espiritual – estão dispostos a pedir ao Senhor? Se 
desejarem, façam este propósito de oração diante de Deus. Orem uns pelos outros. 
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Lição 4 – Lidando com a tentação

“1Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 2Depois de jejuar 
quarenta dias e quarenta noites, teve fome.

3O tentador aproximou-se dele e disse: “Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se 
transformem em pães”.

4Jesus respondeu: “Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que pro-
cede da boca de Deus’”.

5Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse:
6”Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: ‘Ele dará ordens a seus 

anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra’”.
7Jesus lhe respondeu: “Também está escrito: ‘Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus’”.
8Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o 

seu esplendor.
9E lhe disse: “Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar”. Jesus lhe disse: 10”Retire-se, 

Satanás! Pois está escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto’”.
11Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram.” (Mateus 4:1-11- NVI)

1. O Espírito Santo não tenta ninguém. Porém, segundo o versículo um , o Espírito pode levar-
-nos a um lugar de tentação ou teste. Quais podem ser os motivos dele ao fazer isso?

2. uma forma de identificar as três tentações é:

a. A tentação de provar que sou independente, podendo me cuidar sem a ajuda de ninguém. 
Desejando ser autossuficiente, confio em minhas próprias habilidades para me dar bem ou 
para me exibir, duvidando da fidelidade, amor e cuidado de Deus.

b. A tentação de procurar atenção e fama, de ser conhecido e reconhecido. Desejando ser po-
pular, uso Deus para me exaltar, usurpando sua glória. 

c. A tentação de satisfazer meus desejos de forma ilícita, mesmo me escravizando a Satanás. De-
sejando poder “aqui e agora” , pulo fora do processo de amadurecimento, ordenado por Deus. 

3. Quais tentações (essas ou outras) mais afligem você?

4. Jesus refutou cada tentação usando as Escrituras (vv. 4, 6 e 10). A Bíblia nos afasta do pecado 
ou o pecado nos afasta dela. O que você pode fazer para melhor resistir às tentações?
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5. Conhecer bem a Bíblia é o suficiente para resistir às tentações? 

6. Você acha que o jejum ajudou ou enfraqueceu Jesus diante das tentações? Qual sua experiên-
cia em jejuar?

7. Qual foi a pior tentação que você já enfrentou? Deu para perceber Satanás por trás da situação?  

aplicação

Como você pode implementar o que discutiu aqui, durante este mês? Compartilhem seus pensa-
mentos e orem uns pelos outros. 

(Adaptado do livro “Procurando Mais a Deus”, de David Kornfield, Editora Sepal)
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Lição 5– Vivendo com o que se ganha

“2Então ele o chamou e lhe perguntou: ‘Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da 
sua administração...

...10Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto 
no muito. 11Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, 
quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? 

12E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? 
13Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e 

desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro.” (Lucas 16:2, 10-13- NVI)

1. Nesta parábola do mordomo infiel, Jesus conta a história de um homem desonesto, para ensi-
nar uma lição. O Mestre constata, no v. 8, que, muitas vezes, os filhos deste mundo são mais 
prudentes com suas coisas, do que os filhos da luz, em relação às coisas materiais. Podemos 
cair neste erro? Exemplifique.

2. Se o seu orçamento não está equilibrado, você acredita que o problema é o quanto você 
ganha ou o quanto você gasta?   

3. Você acredita que a maneira como você administra o dinheiro, revela muito a seu respeito?

4. O dinheiro que está em suas mãos pertence a Deus! Isso é uma verdade palpável em sua vida 
ou você tem dificuldades em acreditar que Deus deseja ser o Senhor também das suas finan-
ças, intervindo nesta área?

5. A cobiça pode ser uma forma de, sorrateiramente, sermos levados a amar o dinheiro?

6. Você se incomoda em conviver com membros da igreja com situação financeira melhor do 
que a sua? 

7. Como o amor ao dinheiro pode ser prejudicial ao ministério pastoral?

aplicação

Não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro (I Tm 6.10). Porém, a área 
financeira é parte intrínseca da nossa vida. é um engano pensar que uma situação financeira caótica 
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não prejudica nossa espiritualidade e o exercício do ministério. um passo importante para ter as 
finanças em ordem é visualizar o quanto se ganha e o quanto se gasta, através do controle mensal 
de despesas. Você está disposto a envolver sua família e iniciar essa prática,  durante este mês? 
Compartilhem opiniões e orem sobre este assunto. 

(Adaptado das Lições Bíblicas para Pequenos Grupos – Série Sob Controle – elaboradas pelo Departa-
mento de Educação Cristã da IAP)
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Lição 6 – O rebanho que está dentro de casa

“Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.”
(Efésios 6:4 - NVI)

“Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a 
seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, 
quando se deitar e quando se levantar.”

(Deuteronômio 6:6-7)

1. Não são apenas os filhos que podem irritar os pais. Os pais podem irritar os filhos, de acordo 
com esta advertência. Que atitudes nossas podem levar a isso?

2. Sabe-se que a correção sem proximidade gera rebelião, porém, a correção com proximidade 
gera transformação. Você tem proximidade com seu filho para corrigi-lo?

3. Na igreja, seu filho se comporta de maneira adequada ou sempre o envergonha, com palavras 
e comportamentos. O que é mais difícil para você: lidar com essa “rebelião” ou lidar com as 
cobranças por parte da igreja?

4. Quanto do seu tempo e atenção você dedica aos seus filhos, semanalmente? Acredita que está 
se dedicando o suficiente ou precisa melhorar?

5. Vocês, como casal, conversam sobre a vida dos filhos, os problemas que enfrentam e como vão 
ajudá-los, ou cada um (pai e mãe) lidam da sua maneira, de acordo com seu temperamento?

6. Você aproveita os momentos cotidianos para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos?

7. Você lê a Bíblia com seus filhos regularmente? Eles apreciam este momento ou fazem apenas 
por obrigação? Como esse tempo pode ser melhor desfrutado?

aplicação

Todos sabemos que os filhos são os discípulos que temos dentro de casa, o rebanho mais precioso que 
Deus nos entregou para cuidar. Porém, da teoria para a prática, há um caminho que deve ser trilhado. O 
que vocês, como casal, podem melhorar no relacionamento com seus filhos? Listem algumas atitudes que 
podem ser mudadas e se esforcem para isso a partir deste mês. Orem uns pelos outros. 
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Lição 7– Servindo ao rebanho de Cristo

“Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos! Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho?
Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho.
Vocês não fortaleceram a fraca nem curaram a doente nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de 

volta as desviadas nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade.
Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e, quando foram dispersas, elas se tornaram 

comida de todos os animais selvagens.” 
(Ezequiel 34:2-5)

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser 
igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se 
semelhante aos homens.”

(Filipenses 2:5-7)

1. Cuidar do rebanho é o esperado para um pastor, mas, Deus falou pelo profeta Ezequiel que 
isso não estava ocorrendo. Que motivos podem levar um pastor a abandonar o rebanho, nos 
dias de hoje?

2. Sabemos que fortalecer a fraca, curar a doente e enfaixar a ferida não é um trabalho fácil, 
demanda tempo, dedicação, misericórdia e paciência, entre outras virtudes. Você acredita 
que as “doentes” atrapalham o bom andamento da igreja e, portanto, não deve-se dar muito 
a elas, senão, acostumam a sempre pedir mais?

3. é possível exercer autoridade sem ser duro e brutal? As ovelhas respeitam um pastor amável?

4. Jesus se esvaziou e a Palavra nos manda a agir da mesma forma. Como exercer a liderança 
servil, quando somos afrontados e desrespeitados?

5. As ovelhas que você pastoreia sentem-se à vontade para conversar com você os mais variados as-
suntos, desde pecados até sugestões para a igreja, ou as informações chegam até você por outros?

6. Qual é o papel da esposa no “apascentar o rebanho de Deus”? 

7. Quando você, esposa, percebe o marido (pastor) se distanciar das ovelhas, qual é sua reação? 
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aplicação

O modelo de Jesus nos inspira e desafia. Não podemos jamais nos esquecer que foi Ele quem deu 
a vida pelas ovelhas, portanto, elas pertencem a Ele, jamais a nós. Jesus espera que cuidemos do re-
banho com amor, sabedoria, misericórdia, justiça e zelo, o que só recebemos quando pedimos a Ele. 
Você acredita que o seu pastorado possa melhorar? Está disposto a orar e ter novas atitudes neste 
sentido, a partir deste mês? Compartilhem o que concluíram e orem uns pelos outros. 
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Lição 8– Cuidando do corpo e administrando o tempo

“Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.”(1 Coríntios 6:20)
“Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida...”. (Efésios 5:29)
“Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.” (Salmos 90:12)

1. Nosso corpo foi criado, comprado e é morada do Espírito Santo. Como você pode glorificar 
a Deus no seu corpo?

2. Sabemos que exercícios físicos, alimentação equilibrada e repouso adequado são fundamen-
tais para que o nosso corpo esteja saudável. Como você se avalia nestes cuidados?

3. Visitas periódicas ao médico também fazem parte dos cuidados com o corpo. Você realiza os 
exames de rotina prescritos para sua idade? Por que? 

4. A preocupação de Moisés no Salmo 90.12 deve ser a nossa preocupação. Mas nos tempos 
pós-modernos, em que tudo é muito rápido, muitas vezes somos “engolidos” pelo turbilhão 
da vida. Como é possível, nos dias de hoje, orar como Moisés?

5. Você acredita que um pastor consiga planejar seu dia, para definir as prioridades, ou sua atividade é 
tão atípica, na qual tudo é imprevisto e ele deve ir “apagando os incêndios” à medida que surgem?

6. Qual o papel da esposa para melhorar a organização da agenda pastoral?

7. Quais são as áreas de sua vida que estão sendo negligenciadas em cuidado e tempo?

aplicação

Nosso corpo e nosso tempo são preciosos para Deus, e para nós! Se negligenciamos o corpo, 
adoecemos. Se não planejamos como utilizar nosso tempo, somos “engolidos” por tantas atividades, 
que podem ser importantes mas não urgentes. A partir deste mês, quais atitudes você pode – e deve 
– começar a mudar? Compartilhe com o grupo e orem uns pelos outros.

(Adaptado das Lições Bíblicas para Pequenos Grupos – Série Sob Controle – elaboradas pelo Departa-
mento de Educação Cristã da IAP)
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