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Para quem está à  
frente do rebanho

O pastor exerce uma liderança diferente de todas as outras que possam existir, pois seu 
chamado é divino. Deus o convida para a missão, capacita-o, mas deseja que ele cresça 
no ministério, buscando santificar sua vida, sua família, seu exercício pastoral, a cada dia. 

Este livro pretende ser um auxílio importante nesta caminhada por santificação.
A primeira parte aborda “O Chamado do Pastor: a Eleição”, ou seja, o que significa ser comissio-

nado por Deus. O convite se dá pela misericórdia divina, não por quesitos humanos, como se Deus 
tivesse um “banco de currículos”. O pastor jamais pode perder de vista sua dependência em relação 
ao Sumo Pastor, mesmo que, como líder de uma igreja, ele tenha certos privilégios como testemu-
nhar a transformação do evangelho de Cristo nas pessoas e ser modelo para o rebanho.

Os relacionamentos devem ser foco de atenção constante na vida de um pastor, pois ele lida com 
pessoas, em todo o tempo. Sua família deve merecer cuidado especial, afinal, “se alguém não sabe 
governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?” (I Tm 3:5). Portanto, não há ministério 
saudável sem uma família saudável. A parte 2 deste livro enfoca “A Família do Pastor: a Vida”, dedi-
cando capítulos específicos para a esposa e os filhos do pastor. 

Ainda sobre relacionamentos, há uma minuciosa análise sobre “A igreja e o Pastor: o Alvo”. A res-
ponsabilidade de cuidar da igreja, a noiva de Cristo, é, ao mesmo tempo, desafiadora e apaixonante, 
dificílima, mas compensadora. Para conduzir o rebanho de Cristo como a Bíblia ensina, o pastor deve 
buscar em Deus o amor pelas ovelhas, para que seus cuidados não sejam apenas frutos de uma obriga-
ção, mas, de fato, uma missão. Como exercer a autoridade com amor, como estimular o trabalho em 
equipe e como formar sucessores são alguns dos temas analisados na terceira parte desta obra.

“O Pastor e o Mundo: o Desafio” encerra o livro, enfocando assuntos complexos, inerentes ao 
ministério. Como encarar os tempos pós-modernos? Como a era digital influencia a vida das ovelhas? 
Como enfrentar a realidade das drogas? Como lidar com temas como sexo e política? São todos as-
suntos com os quais o pastor se depara, diariamente, que devem ser enfrentados com informação, 
preparo, oração e Bíblia na mão. 

Vivemos tempos difíceis, mas o Senhor da igreja continua sustentando seu povo e capacitando-o, 
mesmo em circunstâncias adversas. Pastor, desejamos que esta leitura avive a palavra de Deus em 
seu coração e seja um incentivo a buscá-lo mais intensamente.

Pr. Aldo Cesar silva de oliveira
Diretor do Departamento Ministerial - Geral
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Prefácio

Pastores, provavelmente estamos enfrentando um dos tempos mais hostis ao ministério pas-
toral bíblico. Pastorear com a Bíblia na mente e na mão está cada vez mais difícil. As novas 
e modernas concepções sobre ministério pastoral são cada vez mais parecidas com a vida e 

as ações de grandes profissionais, executivos, administradores, homens de negócios. 
Pastores, no mundo dos negócios, as vendas são cada vez mais feitas com agressividade, os em-

presários se aperfeiçoam na competitividade, as empresas buscam a excelência não apenas pela 
qualidade do produto, mas, também, pelo fortalecimento de sua marca e imagem, por intermédio 
de propagandas espetaculares. Esta maneira de operar do mundo contamina a igreja que, por sua 
vez, já atua com evangelismo agressivo, com pastores treinados a ter excelentes resultados em curto 
prazo, com igrejas superestruturadas e famosas.   

Pastores, está ficando cada vez mais raro vermos pastores cuja natureza espiritual e moral é 
inspirada na fonte de vida, que é Cristo Jesus. Vão se extinguindo as igrejas, cujas fragilidades são 
explícitas na Bíblia, sobretudo, no Novo Testamento, e cuja força estava exclusivamente em Deus. 

Pastores, está ficando difícil vermos pastores tornando-se como crianças (Mt 18:3), pastores 
compassivos (Ef 4:32), pastores ansiosos por Deus (Sl 42:1). Está ficando raro ver pastores chorarem 
por seu próprios pecados (Tg 4:9), pastores prosseguindo para o alvo apenas motivados pelo prêmio 
da vocação e do chamado divino (Fp 3:14), pastores esmurrando o corpo e o reduzindo à escravidão 
para não serem reprovados (I Co 9:27).

Pastores, cada vez menos vemos pastores negando a si mesmo e tomando a cruz ensanguentada to-
dos os dias (Lc 9:23), crucificando sua vida com Cristo e vivendo pela fé nele, que os amou e os chamou 
(Gl 2:20). A tendência é diminuir o número de pastores cheios do Espírito (Ef 5:18), pastores “de barro” 
onde habita o santo evangelho, a fim de que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa (II Co 4:7).

Pastores, cada vez mais seremos pressionados pela visão ministerial mundana a sermos diferen-
tes do que realmente Deus quer que sejamos; poderemos perder lentamente a consciência de que 
somos perseguidos, mas não desanimados; perplexos, mas não desesperados; afligidos, mas não 
abandonados; abatidos, mas não destruídos. Podemos fraquejar e esquecer que trazemos sempre 
em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele seja revelada em nosso corpo (II Co 4:8-11).

Pastores, acreditem, podemos nos esquecer que Deus “nos pôs por últimos, como condenados à 
morte; pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos, e aos homens.” Podemos esquecer que nós 
“somos loucos por amor de Cristo, e vós [as ovelhas] sábios em Cristo; nós fracos, e vós [as ovelhas] 
fortes; vós [as ovelhas] ilustres, e nós vis”. Podemos esquecer que até “esta presente hora sofremos 
fome, e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, 
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trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos; somos perseguidos, e sofre-
mos; somos blasfemados, e rogamos; até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e 
como a escória de todos.” (I Co 4:9-13).

Pastores, Deus quer que sejamos o que sua palavra diz que devemos ser. O conteúdo deste livro 
busca resgatar essa base ministerial imutável. Todavia, ele vai além da visão bíblica sobre o chamado 
pastoral: agrega a visão bíblica sobre a família do pastor, sobre as ações corretas do pastor na igreja 
e a maneira adequada para ele lidar com as constantes inovações e tendências culturais do mundo.  

Acreditamos que a reflexão sobre estes pontos importantes da vida e do ministério do pastor, 
regados com jejum e oração, contribuirão para que nós, pastores promessistas, tenhamos a cada dia 
“Um ministério santo para o Deus santo”. 

Estamos seguros de que esta publicação pode ser uma bênção em nossas vidas, ainda que tenha-
mos que enfrentar muitos adversários (I Co 16:9) e, ainda que em alguns momentos, nosso pastora-
do seja uma mistura de vida e morte (II Co 2:15 e 16). No fim de nossas vidas ou na volta de Cristo, 
seremos absolutamente vitoriosos por causa do triunfo dele. 

Todavia, enquanto esse fim não chega, pastores, esforcem-se e preparem-se para apascentarem “o 
rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem por torpe 
ganância, mas de ânimo pronto; nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exem-
plo ao rebanho. E, quando aparecer o Sumo Pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. (I Pe 5:2-4).

A Jesus Cristo, Senhor absoluto de nossa vida e pastorado, toda honra e glória!

Pastor José Lima de Farias Filho 
presidente da Igreja Adventista da Promessa.
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“No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado  
sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.

Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas: com duas cobria o rosto,  
com duas cobria os seus pés e com duas voava.

E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo  
é o SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.

As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então, disse eu: ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um 

povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos!
Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva,  

que tirara do altar com uma tenaz;
com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios;  

a tua iniquidade foi tirada, e perdoado, o teu pecado.
Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia:  

A quem enviarei, e quem há de ir por nós?  
Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.”  (Is. 6: 1-8) – RA

Capítulo 1 
Um chamado divino 

O pastor tem um chamado peculiar, sobrenatural – ele tem um chamado divino. Para cumprir a 
vontade daquele que o chamou, o pastor precisa conhecer  intimamente quem é Deus. O Senhor o 
criou. Em Ne 9:6,  Cl 1: 16-17 e Hb 11: 3, lemos que tudo o que existe sua origem em Deus, pois 
ele fez todas as coisas do nada. Deus criou os céus, a imensa expansão do universo, onde revela sua 
majestade e manifesta sua glória. Criou a terra, fez o solo fértil e manifestou seu poder. Criou todos 
os elementos da natureza e encerrou sua obra com a criação do homem, revelando o ápice de seu 
amor (Gn. 1: 26–28). Ao iniciar a criação, logicamente Deus estava pensando neste último passo: 
Deus criou o homem para o louvor da sua glória (Is 43:7).

O Senhor o redimiu. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos redimiu 
da escravidão do pecado e nos deu o direito de viver uma vida plena, isto é, uma vida regenerada 

Parte 1
Pr. Efraim Silvino Teixeira e Dsa. Deusa de Oliveira Teixeira

O chamado do pastor: a eleição
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e transformada (Ef 1:7; Hb 9:11, 12; Ap 5: 9). Somos dele, pois ele nos comprou com seu sangue (I 
Pe 1:18,19). Não podemos nos esquecer que tudo é do Senhor: nossa capacidade física, mental e 
emocional, nosso tempo, nossos afetos e nossa consciência pertencem a Deus e devem ser usados 
em harmonia com a vontade dele. 

O Senhor o chamou. Deus chama pessoas que estejam dispostas a um envolvimento em sua obra 
(Mt 4:18-19). Ele não faz isso de forma aleatória, sem sentido. Quando ele chama o pastor para o 
ministério, ele tem um propósito, a mais nobre missão na face da terra: divulgar as boas novas para 
outras pessoas e depois apascentá-las (Mt 28:19-20; Jo 21:15-19). Que prazer saber que Deus está 
confiando aos pastores uma tão grande tarefa, então é preciso ter pleno conhecimento da vontade 
de Deus e entender o significado do chamado.

O Senhor o usa. Somos cooperadores do Senhor, sem a ajuda de Deus, fracassaremos (II Co 3: 4-6; 
Romanos 12: 4-6). Não somos nada, não temos nada, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Deus usa 
pessoas comuns, pessoas que sejam fiéis, obedientes, e que dedicam tempo e talento à obra do Senhor, 
pessoas que têm prazer em servir. Temos o exemplo de Jesus, que não iniciou seu ministério com pro-
fissionais, mas com homens simples e voluntários, que, capacitados por Deus, revolucionaram o mundo. 

Dependência de Deus

O pastor deve levar aos homens instrução e conhecimento de Deus (Ml 2:7), sempre na presença 
e na vontade do Senhor (II Co 8: 5). Por isso, o homem só pode ministrar algo espiritual, verdadeiro 
e aceitável na presença de Deus, por intermédio de Jesus Cristo (II Co 12:19). Sendo assim, enten-
demos que o pastorado pertence ao Senhor, a gloria é dele e somente nele está todo o prazer de 
Deus (Ef 1:6) O ofício é nosso, mas a glória é de Deus. 

Deus tem um chamado pessoal e específico para cada um dos seus escolhidos, assim é conosco e 
assim foi com os personagens bíblicos. 

o chamado de Abraão (Gn 12:1-3). Abraão estava vivendo com sua família, seus amigos e, 
provavelmente, estava morando na mesma terra onde havia crescido. Ali era o seu lar, o lugar onde 
havia se casado, onde vivera momentos felizes e tristes, era sua terra. Ele certamente acreditava que 
era o melhor lugar do mundo para se viver. Mas um dia Deus o chamou para sair dali. Na situação 
de comodidade em que ele se encontrava, foi um desafio feito por Deus e aceito por esse homem, 
hoje considerado “o pai da fé”. 

o chamado de Moisés (Ex 3:1-10). Deus nos chama pelo nome e nos chama para a santidade. Ele 
nos chama a libertar os cativos e nos capacita a cumprir nosso chamado, pois ele é soberano. Ele nos 
permite uma preparação para exercermos o ministério. Foi assim com Moisés. Nos primeiros 40 anos 
de sua vida, vemos Moisés recebendo uma esmerada formação, tanto religiosa, por parte de sua mãe, 
como secular, no palácio de Faraó. Depois, encontramos Moisés vivendo outros 40 anos como pastor 
das ovelhas de seu sogro, na terra de Midiã. Ali, Deus o chamou, no Monte Horebe. Moisés reconhe-
ceu sua incapacidade, mas se submeteu à vontade de Deus e foi o grande líder libertador de Israel.

o chamado de Josué (Js 1:1-9). O chamado de Josué foi num momento muito difícil, pois Moi-
sés havia acabado de morrer e o povo não havia chegado ainda à terra prometida. O povo devia 
estar em completo desânimo e insegurança. Foi assim que Deus chamou Josué, talvez olhando para 
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o seu coração e vendo seu desespero, mas o fez lembrar das promessas que havia feito a Moisés e 
sua fidelidade em cumpri-las. Deus anima Josué e mostra o caminho: “Você nunca será derrotado. Eu 
estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso porque você vai 
comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte 
e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a Lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se 
desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for.” (Js 1:5-8) Não deve ter sido 
fácil para Josué aceitar o chamado, em substituição a Moisés. Porém o Senhor promete estar com ele 
em todas as circunstâncias, como havia estado com Moisés, desde que ele mantivesse o equilíbrio e 
não se apartasse da palavra de Deus. 

o chamado de samuel (I Sm 3:1-21). Samuel já estava vivendo e trabalhando no templo quan-
do Deus o chamou, precisou chamá-lo por quatro vezes, para que Samuel entendesse quem o cha-
mava. Ele poderia ter respondido a Eli na primeira vez, mas seu coração levou-o a Eli, seu mestre 
e líder. Quantas vezes somos levados a ouvir homens em vez de ouvir Deus! Felizmente, Eli teve o 
discernimento de que era Deus quem queria falar com Samuel e o instruiu. O chamado é sempre do 
Senhor, e é pessoal e inteligível, quando temos a humildade de ouvi-lo. “Fala Senhor que o teu servo 
ouve” (v.10) é uma expressão de entrega, de subordinação aos apelos de Deus. Assim devem ser 
todos os que têm estendido as mãos e dito ao Senhor: “Eis-me aqui”. 

o chamado de Davi (I Sm 16:1-13). Quando a pessoa começa a ter um relacionamento íntimo 
com Deus, consegue amá-lo de todo coração e procura fazer a sua vontade. Então, está pronto para 
receber o chamado. Vemos isso na vida de Davi, que passava despercebido pelos homens, mas era 
temente a Deus. Davi era um pequeno pastor de ovelhas, o menor da sua família e ninguém dava 
nada por ele. Mas Deus, que não olha aparências (“eu vejo o coração” – v. 7), viu o interior daquele 
pequeno pastor.  

Uma das coisas mais fascinantes da Bíblia é que ela mostra que Deus se relaciona diretamente e 
pessoalmente com os seus escolhidos. As relações com Deus se dão de forma pessoal. Deus não nos 
vê como um número nas estatísticas celestiais. 

o convite vem de Deus

Nenhum homem pode tomar por si mesmo a honra de ser pastor, a não ser “quando chamado por 
Deus, como aconteceu com Arão” (Hb 5: 4).  O convite sempre vem do Senhor.

Deus convida Pedro (Lc. 5: 1-11). Jesus estava à beira do lago e viu aqueles homens desaponta-
dos pelo fracasso da pesca. Primeiro, pediu para usar o barco para falar com a multidão que estava 
na praia e depois pediu para que levassem o barco mais para dentro do mar e lançassem as redes. 
Simão disse que eles tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nenhum peixe. E como 
pescador experiente que era, seria inútil lançar novamente as redes, no entanto, obedeceu a Jesus. 
Pescaram tanto peixe que precisaram de ajuda para retirarem a rede do lago. Simão Pedro, maravi-
lhado, prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: “Senhor, retira-te de mim. Porque sou pecador” (v. 8). E 
Jesus disse: “Não temas; de hoje em diante serás pescador de homens” (v. 10). E deixando tudo, barcos, 
redes e peixes, seguiu a Jesus.

Pedro seguiu a Jesus chegando a jurar que jamais o deixaria, e que ficaria com ele até a morte, se 
assim fosse necessário. Pedro era sincero no que dizia, ele não queria negar a Jesus. Mas diante das 
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circunstâncias, Pedro se sentiu acuado e amedrontado, e acabou negando o Mestre. No entanto, o 
olhar de Jesus fez com que Pedro sentisse todo o amor de Cristo por ele. Deus não nos chama para 
o fracasso, mas para o sucesso, ainda que, em alguns momentos, fraquejemos. Jesus deu outra chan-
ce para Pedro, quando conversou com ele longamente e o fez refletir sobre o que significava segui-lo 
e fazer sua vontade (Jo 21: 15-19). Pedro se tornou um dos maiores pregadores do evangelho. No 
livro de Atos, no capítulo 2, a Bíblia relata que, em um só dia, Pedro foi usado pelo Espírito Santo e 
levou à salvação três mil pessoas, no dia de Pentecostes.

Deus convida Levi (Lc 5:27-29). Levi era o candidato mais improvável para um chamado ao 
discipulado. Primeiro, ele foi chamado da banca de coletor de impostos, considerados ladrões 
pelos rabinos. Eles eram considerados usurpadores, notoriamente desonestos e odiados univer-
salmente,  especialmente por serem judeus que defraudavam seus compatriotas e  defraudavam 
também o governo.

Que surpresa que alguém com esse caráter e essa reputação tenha sido chamado por Jesus para 
o discipulado! O chamado de Cristo para Levi mostra que sua salvação é universal, seu reino é inclu-
sivo e ele está disposto a oferecer a cada um a oportunidade da salvação.

Levi, também chamado Mateus, tinha um bom emprego, uma confortável  situação financeira, 
casa própria, amigos, mas deixou tudo isso para seguir a Jesus, porque reconheceu que havia sido 
chamado pelo Filho de Deus. 

Deus convida Paulo (At 9: 1-6). O próprio Senhor Jesus se mostrou a Saulo de Tarso, o perse-
guidor da Igreja de Cristo. Saulo ia para Damasco, para prender pessoas convertidas ao evangelho 
de Cristo. Nesse caminho, Jesus se manifesta de uma forma sobrenatural e diz “Saulo, Saulo, por que 
me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões” (v. 4).

Saulo era um fariseu dos mais devotados e, na sua visão, um judeu que se tornava seguidor de 
Jesus cometia um crime. No entanto, o próprio Jesus veio até ele para mostrar que Saulo esta-
va enganado, para colocá-lo sob seu jugo (At 26: 16-18). Nessas palavras, o Senhor revelou sua 
vontade para Saulo, de quem mudou o nome para Paulo. Na vida de cada um de nós, existem 
acontecimentos que se tornam decisivos e que têm enormes consequências. Foi assim com Paulo, 
aquele encontro mudou a sua vida e deu um novo rumo à história do cristianismo. Paulo colocou 
Jesus no centro da sua existência e isso se tornou a mola mestra de sua existência, ele deixou tudo 
pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus (Fl 3:4-11). O chamado de Paulo nos mostra 
que devemos responder ao chamado de Deus sem reservas e com muita generosidade, pregando 
o evangelho não somente em palavras mas com a própria vida, tendo a grande responsabilidade 
de anunciar o nome do nosso Senhor e Salvador. 

  
ser pastor é um privilégio 

Pregar o Evangelho de Cristo é o mais alto privilégio do ser humano. Somos colaboradores de 
Cristo, ele deixou homens e mulheres com essa tão nobre tarefa, de levar pecadores ao conheci-
mento do evangelho. 

o privilégio de conduzir pessoas a Cristo (Jo 1: 40-42; 45-49).  André foi o primeiro discípulo 
a levar uma vida a Jesus, pois antes de qualquer outra coisa, ele anunciou Cristo para seu irmão, Pe-
dro. É nítido que, no primeiro contato de Jesus com André, algo extraordinário aconteceu e ele quis 
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que outros também conhecessem o Mestre. O mesmo aconteceu depois com Felipe, que foi buscar 
seu amigo Natanael. Falar de Cristo, do seu evangelho, do gozo da salvação, é um grande privilégio 
que o pastor tem em seu ministério.  

o privilégio de ter um tesouro eterno para compartilhar, mesmo sendo barro (II Co 4:7). 
Homens que se colocam à disposição do Senhor como vasos de barro passam a conter um grande 
tesouro para que o propósito de Deus seja alcançado. O pastor deve ter certeza de sua insignificân-
cia, lembrando que não é o recipiente que importa, mas o conteúdo, não permitindo que o orgulho 
se torne um problema para o nosso ministério. Seres celestiais poderiam ter sidos escolhidos para 
tão nobre missão, mas Deus escolheu frágeis humanos para isso. Quando o ministro expõe a mensa-
gem, é o Espírito Santo quem convence o pecador. Por si mesmo o homem não tem valor (II Tm 2: 
19-20). A presença de Deus é que faz a diferença, seu poder determina o valor do homem, por isso 
não podemos permitir que algumas qualidades humanas, como a sabedoria, eloquência ou habilidade 
com o público, venham a ofuscar a obra de Deus. 

Pregar o evangelho é uma tarefa singular, pois trata de encaminhar pecadores aos braços de Jesus. 
É uma tarefa que leva os homens a assuntos eternos,  não efêmeros.

o privilégio de exercer a mais honrada missão de um ser humano (I Tm 5: 17; Hebreus 13: 
17). Homens que se dedicam ao ministério da Palavra com zelo e respeito devem receber o apoio 
das ovelhas por ele guiadas. São tratados com respeito e apreço todos aqueles que amam ao Senhor 
e se colocam com responsabilidade para levar pessoas ao encontro de Jesus. 

Ser pastor é ter uma posição de destaque perante a congregação, mas não se pode esquecer que, na 
presença de Deus, ser pastor é ser levado a uma posição de grande responsabilidade, sacrifício e amor.

o privilégio de ser modelo para o rebanho (I Pe. 5:1-3). Na vida do pastor, nada se compara 
a ver Deus transformando perdidos em salvos e realizando milagres na igreja. Esse é um privilégio, 
mas é também muita responsabilidade para quem está à frente dessa luta, caminhando na depen-
dência de Deus. Ouvimos e falamos em nome de Deus e no seu poder exortamos e consolamos o 
povo. Como afirma um pensamento muito disseminado entre os cristãos, “é um grande privilégio 
ser pastor, mas a responsabilidade é na proporção do privilégio”.  

o chamado é baseado unicamente na misericórdia divina 

Deus designa ministros para sua igreja (I Tm 1: 12; Hb. 5: 4). Ministério é uma vocação dada por 
Deus, por isso ninguém se auto convida, mas é o Senhor quem chama. Um chamado de Deus re-
quer dedicação e entrega total. Não somos chamados por algo de especial em nós, mas por graça e 
misericórdia do Senhor. 

A capacitação vem de Deus

Deus capacita o pastor e Cristo o sustenta (Sl 16). Devemos adorar o Senhor e nos deleitar em 
sua palavra, porque ele tem cuidado para conosco e tem nos sustentado em todas as coisas. Deus 
é o nosso refúgio, não podemos ter medo, antes devemos ter esperança e fé, pois ele é fiel. O sal-
mista diz que devemos entregar nossos caminhos ao Senhor, pois ele tudo fará por nós. Ele nos livra 
do mal e, quando estamos firmados na obediência, nada pode nos assustar, pois ele está suprindo 
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e sustentando nosso ministério. Quando Cristo nos chama, ele nos provê do que precisamos. Ele 
nos capacita com integridade moral, inteligência, bom senso, habilidades no ensino e nas relações 
interpessoais. Deus não deixa seu ministro à mercê das circunstâncias, mas está sempre junto dele, 
dando-lhe força, ânimo e coragem. O Espírito Santo renova suas forças, a graça de Deus nunca se 
aparta do bom ministro e o ajuda para que o ministério seja próspero, com muitos frutos para o 
Reino de Deus.  Os que são verdadeiramente chamados por Deus são capacitados por ele.

um conceito pastoral bíblico    
  

Segundo a palavra de Deus, ser pastor é abraçar a excelente obra do ministério. É gastar toda a 
energia e vida ao lado do Bom Pastor. Ser pastor é viver para as ovelhas que Cristo coloca sob nossa 
responsabilidade, enfrentando lutas, dificuldades e incompreensões, mas procurando compreendê-
las e ajudá-las. Ser pastor é viver aprendendo a ser dependente de Deus para fazer uma obra que 
está muito além das forças humanas. 

David Fisher, no livro “O Pastor do Século 21” (p. 27), declara: “A igreja de Deus é uma família e como 
tal precisa de pai e mãe”. O amor familiar é tão fundamental e tão profundo em nós que desafia qualquer 
descrição. Mas certamente o conhecemos quando o temos! E se há uma coisa certa nesse planeta peca-
dor, cheio de incertezas e promessas desfeitas, é que mãe e pai amam seus filhos. Os pastores, portanto, 
como pais na casa de Deus, assumem uma profunda responsabilidade paternal. Existimos para fazer com 
que os filhos de Deus alcancem a maturidade. Primeiro como mãe, aquela que transmite ternura, gentile-
za e graça e chega ao ponto de dar a vida pelo filho. Depois como pai, aquele que transmite misericórdia, 
é paciente, compreensivo e encorajador. Segundo Fisher, quando cursava o seminário, ele ouviu o prega-
dor Malcolm Cronk dizer, categoricamente: “Se vocês não amam as pessoas, fiquem fora do pastorado!”. 

Aquele que é despenseiro de Cristo (I Co 9:17). A vida de um cristão autêntico é demonstra-
da pela atitude de um simples despenseiro. A despensa é o local da casa, do palácio, da escola ou do 
hospital onde se guardam os mantimentos. O despenseiro é o encarregado que cuida da despensa. 
Ele é o responsável pelo controle dos gêneros armazenados, fornecendo os víveres sempre que 
forem requisitados. A Bíblia pontua as características de um bom despenseiro: 

a) Fidelidade (Ne 13:13; I Co 4:1,2) - um bom despenseiro é aquele que é achado fiel, que saiba 
administrar bem o que tem para que não falte a ninguém.

b) Liberalidade (Sl 112:9 e Rm 12:8) - o ministro de Deus é liberal, não é mesquinho e nem dissi-
pador de bens, tem responsabilidade e sabe como fazer.  

c) Diligência (Pv 10:4, 22:29). Temos no livro de Provérbios orientações sábias para exercer o 
ministério com zelo, cuidado, sempre pronto e ativo na obra do Senhor (Pv 12: 24,27, 13:4, 21: 5).

Aquele que anuncia Cristo. O pastor deve ser um “arauto”, isto é, a pessoa que apregoa. Na 
monarquia moderna, o arauto apregoa casamentos reais ou aclamações dos reis. Na Idade Média, 
fazia as publicações solenes, proclamava a paz e declarava a guerra. Os textos de Mateus 24: 14 e 
Marcos 13: 10 indicam que os proclamadores das boas novas do Reino de Deus agiriam como arau-
tos, anunciando o evangelho de Cristo a todos os homens.

Aquele que testemunha de Cristo (At 1:8) A expressão grega “martyria” designa o testemu-
nho ou testemunha; alguém convocado para oferecer,  perante o povo e as autoridades, o relato do 
que viu em relação ao que está sendo julgado. A testemunha deve estar disposta a garantir a todo 
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custo, inclusive com a própria vida, a verdade de seu testemunho. Desta expressão ou do correlato 
“martys”, procede em nossa língua portuguesa, o termo “mártir”. Pois no mundo grego-romano, no 
tribunal, a testemunha garantia a verdade com a própria vida, e poderia perdê-la se, com seu teste-
munho, alguém fosse incomodado. Testemunho é contar algo que você viu ou ouviu, que ocorreu 
com você ou com outra pessoa. 

Quando falamos do evangelho de Cristo Jesus e usamos o termo “testemunha”, não estamos ape-
nas falando em pregar ou evangelizar. Quando os líderes religiosos do judaísmo tentaram proibir os 
apóstolos de falarem sobre Jesus, a resposta que eles deram mostra que eles entendiam muito bem 
o significado de ser uma testemunha de Cristo: “Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que 
temos visto e ouvido” (At. 4: 20). Para eles não se tratava simplesmente de pregar, mas sim de contar 
tudo o que viram e ouviram. É isso que uma testemunha faz! 

Ser testemunha de Cristo é obedecer a uma ordem dada a nós, em Atos 1: 8. É também um ato 
de amor (I Ts 2:8; Ef 3:1,2). Para que o pastor seja uma verdadeira testemunha, é necessário primeiro 
ter um coração aquecido pelo poder do Espírito Santo, ter certeza da sua salvação, ter integridade 
de uma vida limpa, transparente e ética e ter conhecimentos básicos das verdades bíblicas.

Na visão de Jesus, ele não considerou seus discípulos aptos a testemunhar somente pelo fato de 
o terem visto ressuscitado. Isso tinha muito peso, mas não bastava. Se testemunha de Cristo fosse 
apenas quem o viu ressuscitado, então a maioria dos crentes jamais poderia cumprir este papel, pois, 
como declarou o apóstolo Pedro: “A quem [Jesus], sem o terdes visto, amais; no qual, sem agora o 
verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória”. (I Pe 1:8). Ele disse: “recebereis poder 
ao descer sobre vós o Espírito Santo” (At 1:8).  

Aquele que serve a Cristo (Cl 3:22-25) A ocasião em que mais nos parecemos com Deus é 
quando amamos “Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor” (I Jo 4: 8)  Jesus foi o maior 
exemplo de amor. Se definitivamente o imitarmos, o curso da história será mudado. O apóstolo Pau-
lo, em Gálatas 5: 13, disse que fomos chamados para a liberdade, mas não devemos usar esta liberda-
de para dar vazão aos nossos desejos egoístas, mas sim para servir uns aos outros mediante o amor.   
Neste sentido o serviço cristão é: submeter-se à vontade do nosso senhor, Jesus Cristo. É obedecê-
lo mesmo que tenhamos que perder nossos direitos e negarmos a nós mesmos. É estar disposto 
a carregar a nossa própria cruz. É servir ao próximo porque é isso que Deus espera de nós, e não 
porque nós esperamos obter algum benefício.  

David Fisher, em “O Pastor do Século 21” (p. 275), destaca que “Servir a Cristo é saber primeira-
mente quem somos e quem é o Senhor: somos ajudantes de Cristo chamados e capacitados por Ele. 
Ele é o Senhor que, com sua presença e o seu poder, realiza sua obra através de nós.” 

o pastor precisa crescer à semelhança de Cristo. Jamais seremos iguais a Deus, somos criaturas, 
jamais seremos o Criador. O que ele deseja é que sejamos santos. A completa perfeição dos cristãos será 
na manifestação de Cristo Jesus. Não somos apenas herdeiros de Deus, mas também co-herdeiros com 
Cristo, “Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados” (Rm 8:17). Essa glorificação 
dos cristãos ocorrerá junto com a manifestação do Senhor Jesus. É exatamente isso que Paulo nos ensina 
em Cl 3: 4: “Quando Cristo que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele, 
em glória”. A glorificação é voltar à perfeição com a qual fomos criados por Deus, é voltar à imagem de 
Deus. Este é o propósito último de nossa redenção. Esta perfeição da imagem será o auge, a consumação 
do plano redentor de Deus para o seu povo. E isso só é possível em Cristo.
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O pastor cristão precisa ser uma pessoa segundo o coração de Deus, e para tanto, deve buscar a 
semelhança com Cristo, para a glória de Deus Pai. 

 o pastor precisa ter Jesus como modelo de serviço (Jo 13:1-17). Um dos piores serviços de 
uma casa era feito por um escravo – lavar os pés. Jesus se esvaziou, deixando a glória do céu, para servir 
aos homens (Fl 2:5-8). Ele mostrou que nós devemos nos humilhar para servir aos outros. Como ele 
lavou os pés dos seus discípulos, nós devemos procurar oportunidades para humildemente servir uns 
aos outros. Quando temos um relacionamento íntimo com Jesus somos motivados a fazer o que ele 
fazia, nosso egoísmo diminui e nosso amor cresce. Quem tem prazer no ministério, tem prazer em 
servir e sente um grande prazer em ocupar um lugar, por mais humilde que seja no trabalho do Mestre. 
Jesus viveu para servir, para ser benção, para amar. Gostar de servir é gostar do ministério.

o pastor precisa ter Jesus como modelo de sacrifício (João 10: 11; I João 3: 16). Ser ministro 
de Cristo é viver a vida do seu Senhor, é estar envolvido todo o tempo com o trabalho do pastoreio. 
Vários fardos são colocados nas costas do pastor, dificuldades tão grandes que, às vezes, ele pensa 
que não pode suportar, mas então ouve a voz do sumo-pastor: “Vinde a mim todos os que estais 
cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei” (Mt 11:28). É necessário viver dentro dos propósitos de 
Deus e um dos seus propósitos é que nossas vidas edifiquem a Cristo.

o pastor precisa ter Jesus como modelo de fidelidade (I Co 4:2). A fidelidade é um dos 
atributos de Deus e a infidelidade é característica do homem pecador. A fidelidade de Deus é o que 
nos dá segurança para alcançar a vida eterna. Quando olhamos para os homens e somos decepcio-
nados, nosso olhar deve se voltar para Cristo, aquele que nunca falha e não nos deixa confundidos 
(Sl 34:5). Somos seus filhos, comprados com sangue, portanto, devemos ser fiéis a Deus, que jamais 
faltará em fidelidade para conosco! Isso é o que ele requer de nós como mordomos de Seus bens. 
Pouco importará quando morrermos, se tivemos riquezas e honras neste mundo, mas importará 
grandemente se fomos fiéis ao nosso Redentor. E assim como Deus é fiel e cuida dos seus (Sl. 37: 
28) devemos também ser fiéis e cuidar do rebanho do  Senhor. 

o pastor precisa ser mentor para os fiéis. No dicionário Aurélio, mentor é: “orientador de 
um jovem; autor intelectual; responsável pela idealização ou pelo planejamento de alguma coisa, 
para cuja execução influencia o comportamento de outrem; conselheiro”.

Deus chama homens segundo seu coração, homens que entendam que esse chamado é espiritual 
e que é uma resposta à iniciativa do Senhor. Isso faz com que o ministro entenda a grande responsa-
bilidade que assume e coloque Cristo no centro de seu ministério. 

Deus chama mentores. Mentor não é aquele que apenas transfere informações, antes é aquele 
que tem experiência de vida, de fé e caminhada ao lado das pessoas, fazendo com que elas cresçam. 
Deus coloca pessoas ao nosso lado, que precisam de apoio, sabedoria, exemplos, sorriso, abraços, 
repreensão, um ombro para chorar.

No livro “Aprenda a Mentorear”, o escritor Howard Hendricks cita o exemplo de mentoria no 
relacionamento entre Elias e Eliseu (I Re 19: 19-21). Ele analisa que Elias foi o mentor de Eliseu. Antes 
que o mundo influencie as pessoas, o ministro, através do evangelho de Cristo e no poder do seu Santo 
Espírito, é chamado a influenciar. O mentor toma a iniciativa, assim como Elias, que foi em busca de 
Eliseu. O mundo está à espera de alguém que estenda as mãos para ajudá-lo a sair da situação terrível 
em que se encontra. Elias sempre se mostrou disponível a Eliseu. Os dois caminharam juntos, con-
versavam “olho no olho” e foi isso que criou um impacto na vida do profeta Elizeu. E o melhor, Elias 
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serviu de modelo para Elizeu. Dizem que as pessoas esquecem comfacilidade do que falamos, mas não 
esquecem do que fazemos. Elias deu a Elizeu a oportunidade de observá-lo em ação (Hb 13: 7). As 
pessoas precisam aprender por nosso intermédio, aprender a orar em todos os momentos, a dedicar 
momentos de meditação na Palavra de Deus, a vencer as crises na confiança do Senhor, aprender a 
fidelidade conjugal, a ter uma conduta cristã seja na igreja, nos negócios, no trabalho ou no lar.     

o pastor precisa ter certeza absoluta da existência de Deus.  Elias não tinha dúvida da 
existência de Deus, pois disse: “Tão certo como vive o Senhor (I Rs 17:1). É preciso que o pastor deixe 
que a luz de Deus brilhe através de sua vida, no seu olhar, nas suas atitudes, para convencer  homens 
e mulheres de que Deus existe. No livro “Aprenda a Mentorear”, pg. 14, o escritor declara: “Deus 
é vivo e o profeta Elias não tinha dúvidas sobre isso e quando Acabe e seus comparsas achavam que 
haviam acabado com o culto a Jeová, cometeram um grande erro pois esqueceram de um único 
homem, e é o que basta para que Deus transforme uma nação. Basta uma pessoa completamente 
comprometida com Deus na certeza da sua existência. O mundo não se impressiona com nossa 
eloquência, nem com explicações complicadas que tentamos dar a respeito de Deus. O mundo quer 
ver a realidade de nossa vida. O mundo nota aquilo que ele não pode fazer; uma vida transformada 
pela justiça, e somente Deus pode efetuar essa transformação. Mostremos ao mundo alguma prova 
concreta de Deus em nossas vidas.”

o pastor precisa estar convicto de que é um representante divino. Deus não escolheu os 
anjos para pastorearem seu santo rebanho, mas homens. Deus usa pessoas comuns em um mundo 
de pessoas, para alcançar propósitos divinos. O mundo sofre com sede de respostas e o ministro não 
pode ficar de braços cruzados. O grande mandamento é esse: 

“Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a 
todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E 
lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.” (Mt 28:18-20). 

Conhecer Jesus e exaltá-lo perante o povo é o principal meio para ganhar almas 

o pastor precisa ter certeza de que o poder de Deus está a sua disposição (Mt 28:18). Toda 
autoridade (poder) foi dado a Cristo no céu e na terra. Contudo, Jesus a compartilha com todos aque-
les que ele chama por sua misericórdia e graça. O poder de Deus é sempre acessível, ele fará sempre 
aquilo que prometeu, basta uma vida de comunhão através da Palavra e da oração. A preparação de 
sermões requer tempo para estudo da Bíblia e oração. Nunca alimente outros com o que já não tenha 
alimentado sua própria alma. Só isso, porém, não é suficiente. Deve ser dedicado algum tempo devo-
cional para conhecer Jesus por si mesmo, e não apenas para comparti lhar com outras pessoas.

o pastor precisa ter intimidade com Deus pela bíblia (Sl 119:105; I Tm 4: 13-16).  Não 
existe pastorado cristão sem Bíblia. O pastor tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Para 
tanto, é necessário ter uma vida devocional para manter-se íntimo com Deus. A leitura e o estudo 
da Palavra de Deus ajuda manter a intimidade e o conhecimento correto da pessoa de Deus. Deve-
mos ler a Bíblia como um compromisso diário, em um lugar fixo (se possível), com uma caneta em 
mãos, ler de forma sistemática e devocional e sempre em espírito de oração. Pedindo a Deus para 
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falar conosco. A leitura da Bíblia ajuda-nos a purificar os pensamentos, aumenta a eficácia da oração, 
estreita nossa comunhão com Cristo. 

o pastor precisa ter intimidade com Deus pela meditação (Sl 1:1,2). Meditar é ouvir Deus, 
é pensar em Deus. Isso aumenta a fé, a confiança e o amor por Jesus e sua igreja. Oração é um di-
álogo, a meditação se concentra em ouvir. É Deus quem fala, o ministro vai ouvindo e entendendo 
as razões do seu ministério. Meditar é também  pensar em Jesus e no preço que ele pagou naquela 
cruz. É pensar no porvir, nas promessas maravilhosas do Senhor, no dia do seu regresso, na multidão 
dos fiéis subindo com seu Salvador. Enquanto isso, é bom pensar também nos propósitos que Deus 
tem pra sua vida e para sua igreja. 

o pastor precisa ter intimidade com Deus pela oração (I Ts 5:17). Orar é conversar com 
Deus, elogiar Deus, confessar pecados, submeter-se totalmente a Deus. Aprendemos muito a orar 
se atentarmos para a vida de Jesus, ele sabia da importância e da eficácia dela. A oração alegra nosso 
coração, aumenta nossa fé, tranquiliza nossa alma e nos prepara para momentos difíceis no pasto-
rado. Lembre-se sempre que seus momentos de oração a sós com Deus não devem ser feitos com 
generalidade, mas com um coração contrito sempre objetivo, pessoal e específico. 

 
um relacionamento que agrada a Deus

o pastor precisa ter bons relacionamentos. O pastorado tem na sua essência o cuidar de 
pessoas, logo, é imprescindível saber ouvir, conversar, aconselhar e ministrar os conselhos divinos 
e assim, levá-las a um relacionamento profundo com Cristo. A palavra do pastor tem que criar um 
impacto no ouvinte de forma que o leve a considerar seu relacionamento com Jesus. Muitos prega-
dores fazem isso através de apelos emocionais ou com uma argumentação convincente, mas o que 
conta mesmo é a relação que o pastor tem com sua congregação. O interesse maior do pastor deve 
ser pelas pessoas, caso contrário, o ministério será um fracasso.  Os relacionamentos interpessoais 
e suas atitudes contam muito para que o pastor tenha um ministério próspero, pois as ovelhas que 
estão aos seus cuidados valorizam muito o caráter e o calor humano oferecido a elas.

o pastor precisa amar as pessoas (I Jo 4:7,8). O pastor deve amar as pessoas e demonstrar 
interesse, sem acepção. Deve amá-las ao ponto de dar sua vida pelo rebanho. Jesus disse: “Nisto 
conhecerão todos que sois Meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.” (Jo 13: 35). E disse mais, 
colocando-se como nosso maior exemplo: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 
O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e 
foge; então o lobo as arrebata e dis persa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com 
as ovelhas.” (Jo 10: 11-13). O amor pelas pessoas deve estar sempre no coração do pastor, sem se 
importar a condição, se é pobre ou rico, jovem ou idoso, importante ou mais humilde. Não se pode 
usar pessoas com o objetivo de alcançar algo maior, isso quem faz é o mercenário, o verdadeiro 
pastor ama e dá sua vida pelas ovelhas.

A tarefa mais difícil é amar as pessoas com alto nível de complexidade espiritual, emocional e intelectu-
al. O pastor deve estar preparado para amar e suportar o peso dos desafios que tais pessoas lhe imporão. 
Deve perdoar seus erros e compadecer-se de suas fraquezas, apontando como Cristo pode auxiliá-las. Je-
sus ministrava a grandes multidões cheias de problemas e se compadecia delas: “Vendo Ele as multidões, 
compadeceu-Se delas, porque estavam aflitas e exaus tas como ovelhas que não têm pastor.” (Mt. 9:36).   
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o pastor precisa ter amigos sinceros (Mt 17: 1; 26: 37; Jo 13: 23).  Pastores precisam de 
amigos sinceros, achegados. Jesus tinha amigos bem próximos (Pedro, João e Tiago). Amigos verda-
deiros ajudam o pastor a ter uma visão mais realista de si mesmo, de suas qualidades, habilidades, 
potencialidades, mas, também de suas deficiências e limitações. Amigos são aqueles com quem  te-
mos a coragem de nos abrir para contar nossos medos, frustrações e fracassos. O primeiro amigo 
é o cônjuge, com quem o ministro deve se comunicar livremente sem barreiras. Depois deve ser 
aqueles que estão por perto, acompanhando seu serviço pastoral: seus líderes, colegas de ministério, 
alguém que esteja pronto a ajudar, mesmo que seja só para ouvir. 

Porém, é necessário cautela, cuidado, para que o compartilhamento das necessidades pessoais 
não chegue à igreja de forma desconfortável, e esta perca a confiança na autoridade espiritual do 
pastor. Outra coisa, não permita que a ligação com seus amigos mais íntimos crie uma parcialidade 
com outros, mantenha limites claros entre amizades e ministério. 

o tempo do pastor 

O pastor deve aproveitar bem o tempo que Deus lhe dá para viver. Eis aqui um grande desafio 
para quem tem uma agenda sempre apertada, como é o caso do pastor. Um dos segredos de quem 
consegue ter um pastorado frutífero, com qualidade e quantidade, é saber usar o tempo à frente da 
obra do Senhor. O pastor precisa ter cuidado com a conhecida “tirania do tempo”. O tempo passa 
rápido e tem sido a desculpa de muitos que não conseguem realizar um bom trabalho para Deus. É 
preciso saber administrar para que o trabalho aconteça com mais eficácia.  

Uma boa ferramenta é fazer um planejamento do tempo que se tem. Planejar aumenta a eficiên-
cia das ações. John Haggai, em seu livro “Seja um Líder de Verdade”, mostra que para alcançarmos 
um ministério eficiente devemos dar três passos importantes: 

Ter uma visão - é uma imagem clara de algo que o ministro quer que sua igreja seja ou faça. Uma 
visão trará mais entusiasmo e dará base e sustentação aos planos pastorais.

Atuar em função da visão, isto é, a missão - é o que vamos fazer com a visão, é a dedicação para 
que a ação resulte na realização, transformando-a em realidade;

Para o cumprimento da missão é necessário estabelecer uma série de passos mensuráveis e especí-
ficos, chamados de metas – “a visão é importante, mas nunca vai se tornar uma realidade, a menos que 
se tenha como missão essa realização e se estabeleça um programa de metas e que ele seja fielmente 
cumprido. Sem abraçar a missão e sem um programa de metas a visão não passa de um sonho.” 

A administração do tempo sempre tem sido um problema para os cristãos em geral, e para os 
pastores, em particular. Evidentemente, isso era verdade até mesmo no primeiro século, quando 
Paulo escreveu: “Portan to, vede prudentemente como andais, não como néscios, e, sim, como sá bios, 
remindo o tempo, porque os dias são maus.” (Ef 5: 15 e 16).

Para tanto, é fundamental aprender a priorizar as ações pastorais, tendo o cuidado para que as 
tarefas “urgentes” não se sobreponham sempre às mais “importantes”.  Priorize, pastor. Faça aquilo 
que é importante e necessário, depois as demais coisas.

Procure também planejar bem sua semana, tenha dias especificos para cada função: tempo e lazer 
com a família (obedeça a folga semanal, às segundas-feiras, estabelecida pela Diretoria Geral da Igre-
ja Adventista da Promessa), dias para estudos bíblicos, visitação de membros, reuniões, preparação 
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de sermões e outros compromissos. Não deixe o planejamento muito rígido, porque vão aparecer 
situações de emergência, que vão alterar a rotina.  

A saúde do pastor

A missão do pastor é promover a religação do homem com Deus. Todavia, Deus não deseja apenas 
redimir seus filhos da enfermidade espiritual. Ele quer que sejamos sãos no espírito, na alma e no corpo. 

O pastor deve cuidar da saúde física fazendo exames periódicos, conforme determinado pela Di-
retoria de sua região. Deve se alimentar bem e ter tempo para o lazer e descanso. Atividades físicas 
também são importantes. 

Ele deve desfrutar de seu dia de folga e de suas férias. Precisa aproveitar para meditar, contemplar 
e renovar suas forças; afinal, somos templos do Espírito Santo. 

Pastor, não seja viciado em trabalho, isso pode acarretar problemas físicos, mentais e familiares. 
Durma bem, de preferência oito horas de sono; tire momentos para meditação e nos cultos regu-
lares; tenha momentos de deleite na presença do Senhor, tendo isso como uma disciplina para se 
restabelecer física e espiritualmente.  

O pastorado é desgastante, estressante, cansativo, e não raro, provoca esgotamento dos ânimos. 
O pastor trabalha com pessoas e pessoas, às vezes,  provocam desgastes emocionais. O pastor 
sempre tem mais coisas para fazer do que é capaz, sempre há a pressão da congregação, de sua 
liderança e dele mesmo. Por isso, a pausa para o descanso ajuda a restabelecer as forças e dar novo 
ânimo. O auxílio de um amigo também é extremamente positivo. Sobretudo, cultivar a intimidade 
do relacionamento com Cristo, mantendo sua fé nele, em suas promessas e em seu perdão, previne 
um esgotamento mais sério.

um ministério amparado pela família

A família participa do ministério do pastor e o faz orando, auxiliando, compreendendo e amando. 
Nunca se deve deixar existir uma competição entre igreja e família. Na escala de prioridades, a famí-
lia está à frente da igreja. Sua família deve ser seu primeiro rebanho. Que o tempo dedicado a ela seja 
de qualidade, com muita atenção, bom humor e respeito. Ouça sempre sua esposa e seus filhos, mas 
ouça amorosamente, sem julgar, e valorize o papel deles. Procure sempre estar junto de sua esposa 
de mãos dadas e, de preferência, sentem-se juntos quando for possível, nos momentos de culto. 

Em casa, o pastor é sacerdote do seu lar e não deve negligenciar o papel de responsável pela 
família. Deve promover o culto doméstico, como um momento de comunhão entre a família, e 
valorizar cada um de seus membros. Uma família bem ordenada trará benção e multiplicará a 
eficiência de seu ministério.

 
Pr. Efraim Silvino Teixeira reside em Maringá (PR) e tem dois filhos: Filipe e Fernanda. É superintendente da Região Paranaense, 
ao lado de sua esposa, Dsa. Deusa de Oliveira Teixeira.
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Capítulo 1 
A família do pastor
Pr. Elias Pitombeira de Toledo e Ir. Neide Mendes Toledo

 
“Os costumes de um povo são como a honra de um homem: é um tesouro que se tem de conservar, mas 
que nunca se recupera quando se perde”. (Jean-Jacques Rousseau)

Como igreja que busca a santificação, a IAP está seriamente comprometida com a edificação das 
famílias dos pastores, sabendo que a vida familiar de um pastor é a vida de seu ministério. É triste 
constatar um aumento no número de casos de consagrados envolvidos em crises familiares, com 
sérias consequências para os mesmos, suas famílias, a igreja e o reino de Deus.

Segundo dados da Câmara Disciplinar, de 2005 a 2008, foram disciplinados 22 consagrados 
promessistas, entre pastores e presbíteros, pela quebra do VII mandamento da Lei de Deus, 
sendo 80% pastores de dedicação integral. No mesmo período, foram disciplinados sete con-
sagrados por conduta imprópria (no que for aplicável, nessa área) ou por assédio sexual, sendo 
igualmente 80% pastores de dedicação integral. Durante esses quatro anos, a IAP também 
contabilizou, lamentavelmente, quatro casos de consagrados que sofreram sanções estatuárias 
por separação conjugal / divórcio resultante da incompatibilidade de gênio ou por outro motivo 
diferente do adultério. 

Amor, uma carência humana

Todos sabemos que o ciclo de vida dos seres vivos (homem / animal / vegetal) consiste em nascer, 
crescer, alimentar-se, reproduzir-se, envelhecer e morrer.  Porém, o psicólogo norte-americano 
Abraham Maslow (1908-1970), considerado o “pai do humanismo” na psicologia moderna, defen-
dia que as necessidades de um indivíduo são bem mais complexas do que parecem. Sua “Teoria da 
Hierarquia das Necessidades”, conhecida como Teoria de Maslow, explica as razões da motivação, 
segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, numa hierarquia 
de importância e influenciação. 

Parte 2
A família do pastor: a vida
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Assim, todos temos necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, 
necessidades de autoestima e necessidades de autorrealização. Na base da “‘pirâmide”, estão as 
necessidades mais primitivas (necessidades fisiológicas), e, no topo, as mais refinadas (necessida-
des de autorrealização). 

As necessidades fisiológicas constituem o nível mais baixo de todas as necessidades huma-
nas, mas de vital importância. Neste nível, estão as necessidades de alimentação, de repouso, 
de abrigo, de sexo etc. Estas necessidades estão relacionadas à sobrevivência do indivíduo e à 
preservação da espécie. São necessidades instintivas, que já nascem com o indivíduo. São as mais 
prementes de todas as necessidades humanas: quando alguma delas não está satisfeita, determina 
fortemente a estrutura comportamental do homem – uma pessoa com seu estômago vazio não 
tem preocupação maior do que se alimentar. 

Quando todas as necessidades humanas estão insatisfeitas, a maior motivação será a satisfação 
das necessidades fisiológicas, e o comportamento do indivíduo tem a finalidade de encontrar alívio à 
pressão que essas necessidades produzem sobre seu organismo. 

Assim, a Teoria de Maslow pressupõe, entre outros aspectos, que somente quando um nível 
inferior de necessidades está satisfeito ou adequadamente atendido é que o nível imediatamente 
mais elevado surge como determinante do comportamento. Podemos concluir que o sentimento de 
amor permeia todo o conjunto de necessidades, a partir das necessidades fisiológicas, e a maneira 
como um indivíduo se sente amado – ou não – determina seu comportamento como um todo. 

AUTORREA-
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Conhecendo e compartilhando o amor

Antes da queda humana, Deus realizou o primeiro casamento. Assim, nasceu uma das instituições 
mais sagradas e mais nobres que existem: a família. 

“Sim, eu a recebo como minha esposa”; “Sim, eu o recebo como meu marido”. Com essas palavras, o ca-
sal torna-se protagonista da mais linda história de amor que dois seres humanos podem experimentar. Nesse 
momento, no altar, nasce um novo lar, que deverá ser construído sobre os alicerces da fidelidade, da paciên-
cia, da compreensão mútua, do respeito, da comunicação e da constante devoção de um para com o outro. 

No casamento, “deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne” 
(Gn 2:24 - BT). Neste versículo, três verbos – deixar, unir e tornar – indicam três propósitos do casamento: 

a)  Deixar – envolve a separação dos pais, e implica numa união legal, uma verdadeira responsabi-
lidade entre marido e mulher. 

b)  Unir – significa aderir ou juntar. De forma ideal, o casal se dedica a amar-se e permanecer fiel 
um ao outro. 

c)  Tornar-se uma só carne - significa que duas pessoas, marido e mulher, além de seus corpos, tam-
bém compartilham seus pensamentos e emoções, suas alegrias e sofrimentos, suas esperanças 
e temores, seus sucessos e fracassos. 

Um interessante pensamento define: “Assim como, pela criação, Deus, de um, fez dois, pelo 
casamento, de dois, ele fez um.” E outro, assevera: “Casamento é mais do que encontrar a pessoa 
certa; é ser a pessoa certa.” 

Deus vê o casamento como uma bênção na vida do homem e da mulher. Salomão escreveu 
que aquele que acha uma mulher “alcançou a benevolência do Senhor”; e que dele “vem a mu-
lher prudente.” (Pv. 18: 22)

O casamento deve ser olhado como único e perene, para toda a vida. Indagado pelos fariseus se 
era lícito ao homem repudiar, ou seja, rejeitar sua mulher por qualquer motivo, Jesus concluiu: Qual-
quer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério; e 
o que casar com a repudiada também comete adultério. (Mt 19:9 - BT- versão) O apóstolo Paulo segue 
a mesma linha, ao responder aos crentes de Corinto: Aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que 
a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o 
marido; e que o marido não deixe a mulher. ((I Co 7: 10 e 11 - versão)

Segundo pesquisa divulgada em dezembro de 2007 pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, o número de divórcios no Brasil, em 2006, aumentou 7,7% (11.550 casos) em relação 
ao ano anterior (2005), quando ocorreram 150 mil divórcios e 100 mil separações judiciais. 

É assustador. Quantas famílias desfeitas! A taxa de divórcios no Brasil registrou em 2006 seu re-
corde histórico, representando quase o triplo do que foi verificado duas décadas antes, em 1984. 
É triste também saber que alguns casais cristãos não estão superando as dificuldades da sociedade 
moderna, deixando de manter firmes os propósitos de uma aliança construída diante de Deus. 

Para alguns especialistas, o individualismo, o narcisismo excessivo (vaidade exagerada) e o imedia-
tismo são alguns dos fatores determinantes contra a união conjugal. O próprio Cartório de Registro 
Civil foi transformado, agora, em lugar de dissolução do pacto nupcial. Mas a palavra de Deus, que 
não muda, instrui: Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais 
Deus te deu debaixo do sol. (Ec. 9: 9) 
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As bodas em Caná

A realização de uma festa de casamento, em Caná da Galileia (Israel), há quase dois mil anos, 
ainda hoje tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, ali estava um convidado que não pode ser 
esquecido, quando se nutrem os mais nobres sentimentos de amor, e dá-se o devido valor aos prin-
cípios espirituais e morais do casamento: Jesus. 

Com Jesus presente, o casamento supera os tempos difíceis. Ainda que, surpreendentemente, 
venha faltar alguma coisa, como o vinho que acabou no meio daquela festa, a solução estará bem 
perto, no coração dos cônjuges, dentro de casa. 

Entretanto, quando Maria, mãe de Jesus, advertiu: Eles não têm mais vinho (Jo 2: 3), o Mestre res-
pondeu: Ainda não é chegada a minha hora (v. 4). Muitas vezes, Deus nos leva a um esforço necessário 
para o nosso amadurecimento, como nos ensinando “valorize o que você tem”, mostrando-nos que 
nem sempre a melhor resposta, a que nos instrui e faz crescer, é aquela encontrada no self service 
das saídas prontas e baratas. 

Nessas horas difíceis, a melhor decisão é seguir fielmente o conselho: Fazei tudo o que ele vos dis-
ser, como orientou Maria. Ele espera que cada um faça a sua parte. Diante da ordem de Jesus: Enchei 
de água as talhas (v. 7), os serventes as completaram totalmente; quando ele determinou: Tirai agora 
e levai ao mestre-sala (v. 8), eles atenderam prontamente. 

O resultado da obediência foi inimaginável: Jesus realizou o seu primeiro milagre naquele casa-
mento, transformando água em vinho. Quando o mestre-sala provou a água feita vinho, chamou o 
noivo e lhe disse: Todos costumam por primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, servem 
o inferior; tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. (v. 10)

Um dia, resolvemos nos casar, e Jesus foi convidado. A vitória dos bons anos até aqui vividos 
juntos, bem como de tantos outros que ainda poderemos conquistar, segundo a vontade de Deus, 
passam, certamente, pelo segredo já revelado por aquela que foi um grande exemplo de serva do 
Senhor, a esposa de José e mãe de Jesus, Tiago, José, Simão, Judas e de algumas filhas: Fazei tudo o 
que ele vos disser (v. 5). 

Deus espera, caros pastores e líderes, que o “bom vinho” de nossas vidas, guardado até aqui, 
jamais acabe. Alguns conselhos são indispensáveis para o sucesso contínuo no casamento:  

a) Distinção – o cônjuge deve ser considerado especial; pessoa de muito valor;
b)  Companheirismo – o casal deve viver sempre como grandes amigos,  precisam exercitar uma 

permanente comunicação; 
c) Sinceridade – ter sempre bons atos, para ser verdadeiro;  
d)  Respeito – inclui muitas coisas, principalmente os sentimentos; compreensão das individualidades; 
e) Participação –tomar decisões sempre em conjunto; 
f)  Paciência, humildade e perdão – indispensáveis todos os dias; devem ser vistos como virtudes 

que não se esgotam;
g) Grande amor – extensivo aos filhos, “herança do Senhor”, aos filhos dos filhos, a toda a família; 
h)  Temor a Deus – fonte permanente de bênção, tendo Cristo como centro do lar. A oração em 

família produz equilíbrio e força espiritual; faz da casa um porto de descanso e um lugar de 
refrigério, tornando-a um santuário de adoração ao Senhor.
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Conflitos pessoais

O médico neurologista tcheco Sigmund Freud (1856 – 1939), considerado o “pai da psicanálise”, afir-
mou que a um instinto do indivíduo opunha-se outro; portanto, proibições sociais bloqueavam impulsos 
biológicos. Ele tentou ordenar esse “caos aparente”, propondo três componentes básicos estruturais da 
psique1 humana: o id (impulsos), o ego (elemento equilibrador) e o superego (elemento censor). O id cons-
titui a fonte dos impulsos ou tendências de uma pessoa; o ego é uma espécie de “relações públicas” entre 
o ser, seus impulsos e a sociedade; e o superego representa os educadores (pais, professores, igreja etc.). 

a)  Id (isso) – parte mais profunda da psique. Constitui o reservatório da energia psíquica, onde se 
“localizam” as pulsões.2 Formado por instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes, é re-
gido pelo princípio do prazer, que exige satisfação imediata. É a libido (instinto ou desejo sexual). 

b)  Ego (eu) – é a parte mais superficial do indivíduo. Ele ajusta os impulsos do id às exigências do 
superego. Quando o ego se submete ao id, torna-se imoral e destrutivo. 

c)  Superego (supereu) – é inconsciente. É a censura das pulsões que a sociedade e a cultura im-
põem ao id, impedindo-o de satisfazer plenamente os seus instintos e desejos. É a repressão, 
particularmente, a repressão sexual. Manifesta-se à consciência, indiretamente, sob forma da 
moral, como um conjunto de interdições e deveres; e por meio da educação, pela produção do 
“eu ideal”, isto é, da pessoa moral, boa e virtuosa. Age, inconscientemente, sobre o ego contra 
as pulsões suscetíveis de provocar sentimento de culpa.

o ato sexual e a realização pessoal

O ato sexual não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas como o complemento de um 
relacionamento maduro, respeitoso, carinhoso, de ajuda mútua e de permanente felicidade, vivido 
diariamente pelo casal.

Deus tem prazer no relacionamento conjugal de acordo com o que está estabelecido em sua 
palavra (Ec 9:9). O casal deve ter uma convivência sábia, não permitindo que desentendimentos 
prejudiquem o seu relacionamento e impeçam o relacionamento com Deus (I Pe 3.7). No relaciona-
mento cristão, o casal só pode se abster do ato sexual por “consentimento mútuo por algum tempo, 
para vos aplicardes à oração” (I Co 7: 5). A expressão por algum tempo remete à ideia de um período 
não muito longo, justamente para que Satanás não tente o casal à infidelidade, como adverte a parte 
final do versículo. 

Pr. Elias Pitombeira de Toledo e Ir. Neide Mendes Toledo residem em São José dos Campos (SP) e têm três filhos: Davi, Ruth, e 
Marcos Paulo. É pastor da IAP naquela cidade. 

1. A estrutura mental ou psíquica de um indivíduo 

2. Instintos (no sentido freudiano) na medida em que compelem a agir.
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Capítulo 2
A esposa do pastor
Dsa. Marta Olívia de Oliveira Santos

“O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor” (PV 18: 27 – RA). 

Para uma melhor compreensão do papel da esposa de pastor, é fundamental relembrarmos os 
verdadeiros propósitos de Deus ao criar a mulher. Em Gn 2: 18, encontramos a declaração do próprio 
Deus: Não é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda (Gn. 2: 18 
- NVI). Vemos que o plano original de Deus, ao criar a mulher, foi proporcionar ao homem o compa-
nheirismo, a ajuda, o auxílio à altura. Portanto, o Senhor criou a mulher perfeitamente capaz. Como 
auxiliadora do homem, ela assume o papel de parceira, ou seja, igual, semelhante. Assim, homem e 
mulher equivalem-se em personalidade. Foram ligados pelo ato da criação, em carne e sangue, à ima-
gem de quem os criou. 

A mulher foi criada por Deus para encorajar o homem, que, aos olhos do próprio Deus, estava sen-
tindo-se só e um tanto entediado. Nem superior, nem inferior, a mulher representa o perfeito comple-
mento do homem. Desde o início, então, a mulher, como ajudadora e companheira, recebeu um lugar 
que lhe conferiu honra e distinção. Por mais que, em algumas culturas, até hoje, continue sendo con-
siderada inferior ao homem, ela tem a sua dignidade e o seu valor afirmados nos papéis fundamentais 
que lhe são conferidos por Deus: na união entre o marido e a mulher e na multiplicação das gerações. 

Diante dessas considerações sobre a criação da mulher, compreendemos com mais clareza o seu 
papel de parceira do esposo, papel esse imposto por Deus em relação à importante tarefa de obe-
diência a ele e ao domínio sobre a terra. 

A Bíblia afirma que encontrar uma esposa é sinal do favor do Senhor: O que acha uma esposa acha o 
bem e alcançou a benevolência do Senhor (Pv 18:27 – RA). A expressão de Adão ao receber do Criador 
aquela que o completava e preencheria por completo o vazio de sua alma denota que ele compreendera 
o propósito divino para aquela união: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne (Gn 2:23). 

Parceria confortável

Cremos que a dor e o sofrimento de muitos casamentos destruídos tem sua origem na falta de 
compreensão sobre o conceito de tornar-se uma só carne (Gn 2:24). Em todas as épocas, e, nos 
dias de hoje, com maior intensidade, Satanás tem levado mulheres a ambicionarem uma posição de 
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destaque na sociedade. Deparamo-nos com mulheres que entram em pânico, só de pensar na pos-
sibilidade de ser considerada inferior ao homem, incluindo seu esposo. 

Só o milagre da compreensão do significado de tornar-se um, através do casamento, confere à 
mulher a confortável sensação de parceria, de ser participante em todas as áreas da vida de seu 
esposo. Algo maravilhoso que o apóstolo Paulo menciona em Efésios 5:22-33, especialmente no 
último versículo: “Não obstante, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a 
mulher trate o marido com todo o respeito (NVI). Só a mulher que é capaz de despir-se do sentimen-
to de inferioridade enxerga no esposo o papel de cabeça, o que transmite segurança e aconchego. 
Só essa mulher é capaz de, com tranquilidade, ousar ser quem verdadeiramente é, sem necessi-
dade de provar a ninguém, e muito menos ao esposo, que é superior a ele, e também de deixar 
claro que o ama exatamente como ele é. 

As Sagradas Escrituras afirmam que os maridos devem amar suas esposas e que essas devem ser 
submissas a seus maridos (Ef 5:22).  Se os conceitos de uma só carne e submissão estiverem claros, 
não será difícil entender por que achar uma esposa é sinal do favor do Senhor. 

A mulher do pastor, apesar de ser vista por muitos – e até por si mesma – como alguém sem 
nome, é uma privilegiada, pois foi escolhida por Deus para caminhar ao lado de um ministro. Sendo 
disponível para acompanhá-lo, cuidando da casa e dos filhos, ou ainda trabalhando fora de casa, a 
esposa do pastor foi chamada para servir a Deus junto de seu marido. 

unidade entre o casal

É fundamental, porém, que haja unidade entre o casal (Am 3:3). É preciso um só coração e uma 
só visão do reino de Deus. Uma esposa de pastor bem sucedida e feliz no seu papel precisa, antes 
de tudo, buscar de Deus uma vida equilibrada. Isso é possível com um estilo de vida simples e na 
comunhão diária com Deus e com sua palavra. 

A esposa de pastor, por receber a pressão gerada pelo próprio ministério pastoral, deve ser 
alguém que experimenta, diariamente, estar aos pés do Senhor, numa submissão consciente e pra-
zerosa, como descrita no Salmo 131 (NVI): 

“Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas 
grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como 
uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança (v. 1-2)

Vivemos num mundo extremamente materialista. O consumismo tem abalado casamentos, cau-
sado doenças físicas e emocionais e, em muitos casos, destruído sonhos de ministérios bem sucedi-
dos. Não é raro pastores felizes e cheios de planos abandonarem o ministério por não conseguirem, 
com o seu salário, acompanhar o grau de consumismo da esposa. O resultado é muita frustração, 
endividamento e dor para toda a família. 

Em alguns casos, a família tinha um padrão sócio-econômico mais elevado e a esposa não con-
segue se ajustar à nova realidade. Em outros, a mulher, no papel de esposa de pastor, começa a se 
sentir inferiorizada, em relação às outras, quanto ao vestir, calçar, etc. Neste caso, é comum vermos 
esposas de pastor exigindo mais do que o esposo pode oferecer. 
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Mesmo a esposa que ganha seu próprio salário pode prejudicar o orçamento da família, em fun-
ção do consumismo, afetando a vida ministerial do esposo. Chegamos a ver esposas exigindo que 
o padrão de vida da família acompanhe o padrão dos demais líderes da igreja, algo, muitas vezes, 
incompatível com a realidade do pastor. Para satisfazer seus sonhos de consumo, mergulham no 
excesso de trabalho, o que acaba gerando problemas de abandono do lar, de relacionamento en-
tre mãe e filhos, marido e esposa, quando não adquirem uma doença emocional ou mesmo física, 
em função do estresse. 

Toda mulher tem o direito de desejar vestir-se bem, cuidar-se, investir na aparência, de um 
modo geral. Isso não é pecado; pelo contrário, é natural e até saudável, mas não pode lhe faltar 
o bom senso de contentar-se com o que possui. Existem as prioridades, que não podem ser ne-
gligenciadas. A palavra de Deus nos adverte: Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um 
grande tesouro onde há inquietação (Pv 15:16). 

A esposa que deseja ser verdadeiramente valorizada, elogiada pelo esposo e pelos filhos deve, an-
tes de tudo, manter vivo o temor ao Senhor. Não dá para deixarmos de notar o estrago que Satanás 
tem causado na sociedade em relação à autoestima das mulheres. Na igreja, não é muito diferente. 
Há um constante e insaciável desejo de se destacar, de se sobressair e, em se tratando da mulher do 
pastor, isso pode representar um perigo, pois, sem que se perceba nitidamente, ela pode sentir-se 
pastora também. Muitas esposas, pelo próprio dinamismo, pela capacidade, pela desinibição, so-
mados ao temperamento, acabam por assumir o papel do próprio esposo, gerando problemas no 
ministério e no casamento. 

Se os conceitos relacionados aos papéis do homem e da mulher estiverem claros e houver 
aceitação desses papéis, com sabedoria e humildade, como ordenanças divinas, não haverá pro-
blemas. Caso isso não ocorra, corre-se o risco de marido e mulher tornarem-se concorrentes, 
competindo no ministério e dividindo as forças. Acabam as palavras de incentivo e motivação, 
entram em cena as críticas destrutivas e aparecem as rivalidades, inclusive em relação aos dons 
e à espiritualidade.

Num mundo tão competitivo e ambicioso, o diabo tem colocado no coração de muitas mulheres 
cristãs o desejo de ter um ministério próprio, paralelo ao de seu esposo. Quase sempre a motivação 
é uma autoestima diminuída, que acaba permitindo uma brecha para o inimigo agir. 

A escritora Bárbara Sullivan, em seu livro A mulher que eu quero ser (pág. 101 e 102), aborda este 
assunto: 

“Um erro comum entre as mulheres cristãs é o de acharem que somos mais ‘espirituais’ que nossos ma-
ridos. É provavelmente verdade que para nós é mais fácil aceitar os aspectos sobrenaturais da fé cristã 
e que passamos mais tempo em atividades religiosas (mas não necessariamente espirituais). O que nos 
falta, contudo, é discernimento. Está na hora de enfrentarmos os fatos: desde o princípio nosso sexo tem 
sido mais facilmente enganado”. (p. 101)

 
E vai mais longe quando diz:
 

“Precisamos ter cuidado para não nos envolvermos com atividades que nos levam a sentirmo-nos espiri-
tuais sem exigir uma transformação íntima. É bem humilhante para a esposa cristã perceber que, apesar 
de toda a sua beatice, a vida do marido pode dar um testemunho melhor que o dela”. (p. 102) 
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Quando marido e esposa são capazes de submeter suas vidas e o ministério à palavra de Deus, 
glorificam a ele, completando-se mutuamente e servindo ao reino mais alegremente, experimentan-
do, dia após dia, as bênçãos dos céus. 

A mulher que evangeliza e aconselha

A esposa que se deixa adaptar ao modelo bíblico apresentado em Tito 2:3-5, sem dúvida, virá a 
ser benção em seu lar, no ministério do seu esposo e alegria na igreja onde Deus os colocar: 

“Semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não 
serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. As-
sim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes 
e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. A fim de que a 
palavra de Deus não seja difamada”. 

O ensino contido nestas palavras de Paulo a Tito é por demais importante e atual. As últimas 
palavras do versículo 5 ganham, hoje, um significado singular: ... a fim de que a palavra de Deus 
não seja difamada. 

A mulher moderna tem ampliado consideravelmente seu convívio social. Mesmo optando por 
permanecer mais tempo em casa cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos, a mulher de hoje 
tem a facilidade de relacionar-se com um maior número de pessoas. A busca pela formação escolar 
e pela formação profissional também tem contribuído para que a mulher se sinta mais segura para 
ministrar um estudo bíblico e participar, de alguma forma, do ensino da palavra de Deus. E também 
através do seu testemunho, a mulher de hoje está em evidência na sociedade. 

Onde quer que atue, a mulher cristã é notada; portanto, pode tanto pregar como difamar a 
palavra de Deus, por seu testemunho de vida. Seja no consultório médico, no supermercado 
ou na companhia das amigas de trabalho, a mulher cristã é atalaia do evangelho de Cristo, e o 
versículo 5 a convida à prudência, à pureza, à organização da casa e à  submissão ao esposo, se 
desejar atrair pessoas a Cristo. Como, porém, pode vir a ser uma verdadeira luz nas trevas, sem 
ter aprendido, sem que alguma mulher, movida de sabedoria e de muito amor, tenha comparti-
lhado seu conhecimento? 

Em resumo, a vida da mulher deve ser movida pelo conhecimento de Deus e da sua palavra, para 
influenciar vidas. Deus nos chama a sermos conselheiras. Não há uma idade estipulada para isso; 
basta conhecer bem o que se deseja ensinar. Paulo inicia sua lista de conselhos a Tito ressaltando que 
a base do ensino deve ser a palavra de Deus (Tt 2: 5). 

Hoje, há fartura de conselheiros. Nos programas de TV, nas rádios, nas revistas, nos jornais, na 
internet etc. Nunca se compartilharam tantas dicas, tantos conselhos, mandamentos para isso ou 
para aquilo, e nunca houve tantos conselhos errados. 

A necessidade de conselhos é tão certa na vida do homem, em todas as épocas, que a própria 
Bíblia nos lembra: ... na multidão de conselheiros está a vitória (Pv 24:6 - RC). E a mulher recebe de 
Deus o dever de aconselhar, de ensinar o que é bom (Tt 2: 4 - NVI). 
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Mulheres atentas e conselheiras

Existe algo nas palavras de Paulo que não pode passar despercebido, que Tito deveria ensinar as 
mulheres a serem conselheiras umas das outras. Paulo, como bom evangelista, cuidou de orientar 
para que o evangelho de Cristo fosse promovido, e não prejudicado. No que se refere a mulheres 
aconselharem mulheres, Paulo demonstra um cuidado todo especial para com Tito, e que deve ser 
observado com muito zelo pelos nossos pastores, hoje. 

O conselho de Tito 2 é para todas as mulheres: que busquem viver com moderação, com 
equilíbrio quanto à bebida, à fala, ao seu papel de esposa e mãe, à obediência à palavra de 
Deus. Enfim, que sejam prudentes, ponderadas, comedidas, reverentes, puras, submissas ao 
esposo etc. Trazendo nosso foco para a esposa do pastor, entendemos o conselho de Paulo 
como um cuidado do próprio Senhor da igreja. Ao contrário dos dias de Tito, quando não era 
tão comum um homem e uma mulher sem vínculos familiares ficarem a sós, nos nossos dias, 
tem aumentado, consideravelmente, em nossas igrejas, o número de mulheres solteiras ou 
divorciadas. Cada vez mais, mulheres com problemas em sua vida emocional pedem socorro, 
buscando, na igreja, um pouco de atenção e afeto. Muitas encontram, no evangelho de Cristo, 
o resgate do significado de suas vidas. Porém, nesse terreno, às vezes, o diabo se infiltra, para 
distorcer as aparências, levando ministros do evangelho bem intencionados, mas desatentos, 
a caírem em suas armadilhas. 

Basta um pouco de tempo a sós, certo vínculo de amizade se forma e um comentário, até des-
pretensioso, pode ser o suficiente para que se estabeleça um clima propício para um adultério. E o 
fim pode ser um pesadelo para o ministério do pastor e para a igreja. 

Com base em tudo que foi considerado e que faz compreensiva a preocupação de Paulo, é fun-
damental que as esposas de pastores atentem para a necessidade de buscarem de Deus o discer-
nimento para tais situações e que tenham a disponibilidade para acompanharem seus esposos nos 
aconselhamentos a mulheres. Melhor ainda será buscarem em Deus as características descritas em 
Tito, para que se tornem conselheiras de mulheres crentes e não crentes, para que o diabo não 
tenha vitória e a palavra de Deus não seja difamada. Muitas esposas de pastores que começaram 
acompanhando os maridos perceberam a necessidade de que fossem também conselheiras.

A todo o momento, pessoas carentes de afeto e simpatia procuram, nas igrejas, o ombro amigo. Po-
dem ser mulheres que resolvem abandonar a prostituição, adolescentes que não encontram, na família, 
o acolhimento para retornarem, homossexuais, entre outros; todos esperando atenção e carinho. 

Como homens, os pastores não são menos suscetíveis ao impulso sexual, à paixão: estão expos-
tos às mesmas tentações que outra pessoa qualquer. Quando a esposa do pastor está atenta a esses 
riscos, usará de discernimento e sabedoria para que tal pessoa encontre o bem-estar que o evan-
gelho proporciona, sem, interferir no seu próprio bem-estar e no de sua família, preservando seu 
casamento e o ministério do esposo. 

Como agir, então, diante de tamanho perigo? Buscando, marido e esposa, ser prudentes, fugindo da 
aparência do mal “ para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada a dizer a seu 
respeito, ... Para que assim se torne atraente, em tudo, o ensino de Deus nosso Salvador. (Tt 2: 8, 10 - NVI). 

Na verdade, tudo o que diz respeito ao papel da esposa junto ao esposo, em especial, a esposa de 
um pastor, deve ser buscado à luz da palavra de Deus. A Bíblia deve ditar a verdadeira postura que 
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essa mulher deve adotar para permanecer bíblica e socialmente dentro dos padrões estabelecidos 
pelo próprio Deus. 

Alterações no perfil da esposa

Hoje, pelo fato de a mulher ter buscado sua realização profissional, ter a oportunidade de estudar 
e trabalhar, o perfil da esposa de pastor acabou por sofrer consideráveis alterações. Há alguns anos, 
não lhe era cobrado mais do que acompanhar seu esposo às visitas, manter em ordem o templo 
– já que muitos pastores residiam nas próprias dependências dos templos –, fazer-se presente nos 
cultos e programações, além de ser esposa e mãe exemplar. Se tivesse uma aptidão musical, fosse 
professora de crianças, pregasse ou dirigisse cultos, era, com certeza, a esposa de pastor que toda 
igreja sonhava ter. 

Mas os tempos são outros e os olhos sobre a esposa do pastor também ficaram mais atentos e 
exigentes. O olhar mais abrangente procura sempre alguém que possa contribuir melhor com o 
trabalho cada vez mais difícil do pastor. A cada dia, o “currículo” da esposa de pastor precisa ser 
mais completo. Sem perceber, muitas vezes, algumas igrejas acabam quase exigindo uma pastora 
juntamente com o pastor, não apenas uma esposa de pastor. 

Mas, mulher de pastor é “pastora” também? O chamado para o marido significa que a esposa 
também foi chamada? Se por um lado, como já mencionamos, muitas mulheres sentem-se verda-
deiras pastoras, sem o serem (por seu temperamento), por outro lado, não é raro nos depararmos 
com mulheres com sérios problemas de saúde, inclusive, em virtude da cobrança da igreja para que 
exerçam ministérios na igreja, sendo que não precisa obrigatoriamente servir à igreja em tempo 
integral. Essa pressão acaba forçando as mulheres a buscar capacitação nas mais diferentes áreas. 
Muitas igrejas acabam por exigir dessas mulheres que atuem como psicólogas, palestrantes etc. 

Como lidarmos, então, com tal cobrança? Será que o Senhor coloca tal responsabilidade nos om-
bros dessa mulher que escolheu para ser a esposa do pastor? A palavra de Deus diz em I Co 11: 11 
(NVI): No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. 
Homem e mulher são iguais na natureza, são interdependentes na sociedade, na igreja e na família. 

Como pode a esposa de pastor apoiar o ministério do marido, sem perder a identidade? 
Toda mulher precisa estar ciente do seu papel de mulher, tendo em mente o propósito de Deus ao 
criá-la. Com esse conhecimento, estará mais preparada para administrar diversas situações do dia-
a-dia e favorecer o trabalho do seu esposo, sem perder a sua individualidade ou se sentir vítima da 
comunidade pastoreada pelo marido. 

Muitos problemas relacionados ao ministério de pastores poderiam ser evitados, se os conselhos 
do apóstolo Paulo, em Tito 2, fossem colocados mais rigorosamente em prática nas igrejas. Só a 
palavra de Deus é capaz de promover o evangelho, sem o qual nenhuma mulher alcança sua poten-
cialidade. No servir, através do papel idealizado por Deus para mulher, concentra-se a saúde, física, 
emocional e espiritual da mulher. 

Mas, talvez, algumas esposas de pastores não tenham entendido, desde o início, o que significa 
esse papel. Pelo contrário, algumas nunca se imaginaram nessa tarefa e chegam a dizer: “Eu, mulher 
de pastor? Jamais!”. Outras insistem em afirmar que casaram com o marido, mas não com o pastor. 
Sendo assim, é fundamental que a igreja se preocupe em conscientizá-las do que é ser esposa de um 
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pastor, em lembrá-las que sua influência sobre as demais mulheres do rebanho é real, em função do 
lugar que ocupa.  

A esposa do pastor precisa portar-se de forma humilde e elegante, correta e amorosa, além de 
ser engajada, tanto espiritual quanto socialmente, para que contribua positivamente para o sucesso 
do ministério do marido e se sinta bem consigo mesma. Isso lhe trará reconhecimento e valorização, 
não só da parte do marido, mas também do rebanho, que a terá em alta estima e consideração.  

Tempo para o casal

Concluímos que três fatores são fundamentais em relação à esposa do pastor para que o chama-
do pastoral seja compreendido e tenha êxito, abençoando e sendo abençoado como pastor, esposo, 
pai, enfim, na esfera humana, mas, sobretudo, como cidadão do reino. 

O primeiro fator é a unidade. O casal deve manter o olhar voltado à mesma direção. Um casal 
dividido perderá o rumo e, inevitavelmente, a visão do reino, o que levará à morte do ministério. An-
tes de ser pastor, ele é homem, o esposo escolhido por Deus para ser o companheiro dessa esposa, 
por toda a vida. Foi ele quem Deus colocou ao lado dela para estar presente em todos os momen-
tos bons, de saúde, realizações pessoais, profissionais, familiares, ou ruins, de provações, doenças, 
frustrações. A mulher, por sua vez, representa o porto seguro do esposo, quando este retorna para 
casa. Jamais deverá faltar a alegria da companhia, principalmente do reencontro, depois de uma ex-
periência desgastante, física, emocional e espiritual, no ministério pastoral. 

Muitas vezes, principalmente quando os filhos ainda são pequenos, é impossível a esposa acom-
panhar o marido, mas isso não é impedimento à unidade. O casal deve tomar todo o cuidado 
para que não se perca de vista o objetivo frente a todas as situações que envolvem o trabalho do 
Mestre. Deve manter sempre o contato, ainda que não estejam juntos fisicamente, mas a esposa 
deve estar unida a ele em intercessão. O casal deve compartilhar as necessidades e alegrias, tanto 
pessoais como do ministério. 

Sabemos que muitas esposas, hoje, têm a necessidade de trabalhar para ajudar no orçamento do-
méstico. Nesta situação, há o perigo de faltar tempo para as prioridades, o que pode ser algo desas-
troso, especialmente na família do pastor. Uma esposa que exerce sua atividade profissional precisa 
ser sábia em relação ao tempo para o marido e para os filhos. Não é raro encontrarmos pastores e 
esposas que não têm tempo para estarem a sós e conversarem sobre eles, sobre os filhos e sobre 
assuntos do trabalho ministerial, sendo ela a última pessoa a saber dos assuntos relevantes. Muitas 
vezes, a liderança e os demais irmãos conhecem melhor o pastor do que a própria esposa. 

É muito importante que o casal tenha tempo para si, para o relacionamento conjugal. Quando o 
casal obedece à palavra de Deus em relação ao casamento, Deus cuida para que o restante também 
seja abençoado e o seu nome seja glorificado. Muitos casais, cuidadosa e amorosamente, cultivam 
o hábito de separar um dia e horário na agenda para estarem a sós, o que contribui muito para a 
qualidade de vida e do próprio ministério do casal. 

Nesses encontros, o objetivo maior deve ser o cuidado com o relacionamento marital, a atenção de 
um para com o outro, visando ao bem-estar físico, mental, emocional e, consequentemente, espiritual. 
Uma saudável avaliação da vida do cônjuge, após ouvi-lo pacientemente, levará a uma autoavaliação, 
frente ao comportamento do outro, o que, certamente, contribuirá para a geração de mudanças. In-
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vestimos tempo no que é prioridade para nós; portanto, o relacionamento precisa receber esse cuida-
do. Se o casal negligencia sua própria vida, a casa pode ser dividida e vir a desabar (Mt. 12:25).  

O sucesso do ministério de um pastor, bem como de tudo o que envolve a sua vida, depende da 
importância que ele próprio dá a sua esposa e aos seus filhos. O apóstolo Paulo adverte sobre isso, 
em I Tm 5: 8 (NVI): Ora se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos de sua própria casa, 
tem negado a fé e é pior que o descrente. 

Esse cuidado envolve investir tempo na família, o que gera afinidade, conhecimento, intimidade 
e equilíbrio que, por sua vez, produz saúde em todas as áreas da vida. Uma família afetivamente 
saudável é capaz de resistir aos ataques de Satanás, que deseja abalar as estruturas, sobretudo, as 
espirituais. Uma família que não valoriza a afinidade e o amor entre seus membros, acaba experi-
mentando sentimentos de rejeição, problemas de baixa auto estima, falta de perdão, que destrói a 
comunhão espiritual da família, com consequências sobre o ministério pastoral. Portanto, um minis-
tério vigoroso e, consequentemente, frutífero precisa passar pela escola da unificação de propósitos, 
mentes e corações.

Comunicação na família

O segundo fator importante para o êxito do trabalho pastoral é a comunicação da família. A ma-
neira como os membros de uma família se comunicam entre si e com as demais pessoas revela o 
grau de intimidade com Deus e com sua palavra. Estamos tratando de educação e respeito no trato, 
mas também de afetividade, humildade, apreço e interesse pelo outro. O respeito e o amor são ma-
nifestos na maneira de um falar com o outro, em qualquer lugar em que estejam, porque a boca fala 
do que está cheio o coração (Lc 6:45). 

A Bíblia também diz que a língua dos sábios é medicina e capaz de curar (Pv. 12: 18b). Quantas 
doenças seriam evitadas, se a palavra de Deus fosse levada mais a sério em muitos lares! Refletirmos 
sobre um problema, a fim de termos maior compreensão sobre ele, continua sendo uma boa prática 
e um excelente conselho da palavra de Deus: Quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitarem-
se, reflitam nisso e aquietem-se. (Sl. 4: 4 - NVI). Muito sofrimento poderá ser evitado, se o casal 
buscar a hora certa para conversar sobre os problemas envolvendo a família, a igreja, enfim, sobre 
as questões que nem sempre são simples de serem solucionadas na vida de um pastor.  Mas buscar 
a hora certa não significa adiar indefinidamente, pois o apóstolo Paulo aconselha que os assuntos que 
causam desconforto, que provocam sentimento de ira, não demorem a ser resolvidos: Quando vocês 
ficarem irados, não pequem, coloquem-se em paz antes que o sol se ponha (Ef. 4: 26 - NVI). 

É muito importante que marido e esposa orem, antes de conversar sobre algum assunto que os 
aflige, para que sejam capazes de ouvir um ao outro, sem interrupções. É importante, também, que, 
além de ouvirem com paciência, tentem se colocar no lugar do que está falando, tentando compre-
ender os sentimentos do outro. Devemos levar em consideração o que o cônjuge está experimen-
tando naquele momento e os seus sentimentos em relação ao assunto conversado. 

Em um momento de tensão, é comum marido e esposa entrarem numa competição para ver 
quem consegue convencer o outro de que está com a razão, respondendo antes de ouvir toda a 
pergunta, antes de compreender o que motivou a questão abordada. A Bíblia ensina que há tempo 
de calar e tempo de falar (Ec 3:7b) e orienta que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar 
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(Tg 1:19). Mas, às vezes, os casais se calam para não lidar com as dificuldades, quando, ao contrário, 
deveriam conversar e esclarecer questões obscuras e distorcidas que, muitas vezes, foram colocadas 
pelo próprio diabo, que age com dissimulação e mentiras. Quando somos sensíveis, é possível nos 
mantermos humildes e exercitarmos o perdão.

O pastor deve ser modelo para o seu rebanho, no trato com a esposa e os filhos, expressando 
sempre gratidão e afeto, primeiramente, àqueles que o servem e o auxiliam de perto, no ministério, 
e são responsáveis, em maior peso, pelo seu sucesso e bem-estar. Deus espera dele tal atitude. A 
família do pastor é colocada em evidência e a forma como se comunica, o grau de respeito e atenção 
que cada um dispensa ao outro podem ser imitados pela família maior, a igreja. 

vida devocional

Para que não faltem a unidade e a paz que a comunicação edificante promove na família, o tercei-
ro fator deve estar presente: a vida devocional. Só uma família que tem sua vida devocional em alto 
apreço produz o aprimoramento do caráter cristão, gerando entre seus membros atos de compai-
xão, humildade e perdão. 

A devoção diária em família e o culto doméstico nos fazem perceber a presença da viga nos pró-
prios olhos, antes de reparar no cisco que está no olho do outro (Mt 7:3). A nossa misericórdia para 
com os demais membros da família é proporcional ao tempo que separamos para estar a sós com 
Deus, orando, lendo e meditando na sua palavra. Quando cultivamos uma vida devocional satisfató-
ria, somos capazes de ouvir com empatia, de compreender o que realmente significa: Alegrai-vos com 
os que se alegram e chorai com os que choram (Rm 12:15). 

Pastor e esposa precisam plantar e regar diariamente a vida devocional: orar juntos, ler a Bíblia e 
conversar sobre ela, compartilhar suas experiências espirituais. Precisam expor, com sinceridade de 
coração, suas lutas e tentações. Devem orar com propósitos definidos, visando ao fortalecimento 
espiritual. Entender o que o outro está vivendo depende de buscarmos em Cristo a capacidade de 
ouvir sem ansiedade, pré-julgamentos ou temores. 

Quando surgirem os problemas, marido e mulher devem continuar mantendo a quietude aos 
pés do Senhor, pois, mesmo que a situação se prolongue por certo tempo, a paz que experimentam 
através da comunhão com Deus e entre si, lhes dará condições de aguardar no Senhor, sem prejuízos 
ao ministério. Atitudes de misericórdia, transparência, bom senso e perdão devem ser constantes 
também no relacionamento entre pais e filhos. O desprendimento e a capacidade de renúncia em 
benefício do outro fortalecem os vínculos familiares (Cl 3:14). 

Os pais devem tomar cuidado para não inverter as prioridades, pois, mesmo para os pastores, a 
ordem deve ser: Deus, família, igreja e, depois, as demais áreas. Que o nosso Pai, criador do homem 
e da mulher, idealizador do papel que cabe a cada um, na formação dos filhos, na contribuição para 
com a sociedade e na edificação da igreja de Cristo, nos ajude e nos conduza em vitória, até a vinda 
do Senhor Jesus Cristo. Amém. 

Dsa. Marta Olívia de Oliveira Santos e Pr. José Vital dos Santos residem em Guarulhos (SP) e têm um filho: Yuri. 
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Capítulo 3
Os filhos do pastor
Pr. José Vital dos Santos Neto

“Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem” (Dt 6:7 – BLH)

Discorrer sobre os filhos do pastor concorrerá para que se reconheça que o adolescente nessa 
posição é um ser em formação, que carece de atenção e de cuidados, como todos os outros de sua 
faixa etária.Importa, também, refletir sobre o que a comunidade pastoreada e os pais esperam dele, 
propiciando que compreendam a legitimidade ou não desses anseios e os capacitem a lidar positiva-
mente com essas expectativas.

Atitudes de misericórdia, transparência, bom-senso e perdão devem ser  constantes no relacio-
namento entre pais e filhos. O diálogo, com amor e sabedoria (Pv. 12: 18b) faz com que problemas 
e adversidades do ministério, que são típicos dos tempos em que vivemos (II Tm 3: 1-5), sejam en-
carados com  mais serenidade. 

Para falarmos acerca dos filhos de pastor, é bom que conheçamos, pelo menos, em parte, suas 
opiniões, para buscarmos uma compreensão e capacitação para lidarmos positivamente com suas 
expectativas e seus anseios. No site de relacionamento Orkut, numa comunidade chamada “Filhos 
de Pastor IASD”, no fórum que fez o seguinte questionamento: “O que é mais difícil na vida de um 
filho de pastor? uma adolescente escreveu:  

“O mais difícil? Bom, pelo menos na minha vida, é a cobrança que existe em cima de nós. Tenho um 
irmão gêmeo... E as pessoas vivem observando cada passo que damos. Na escola existe a pressão 
para sermos bons alunos. Na Igreja temos que ser líderes exemplares. Tudo bem que sejam apenas 
coisas boas... mas somos seres humanos como qualquer um. Pecamos, caímos, falhamos. E por me-
nor que seja o nosso erro, as pessoas aumentam... fofocam... fazem um escândalo e por que? Porque 
somos filhos de pastor... Daí começa: Mas a filha do pastor fez isso? Até uma hora que dá vontade 
de chutar o balde. Mas graças a Deus, já me acostumei com essa vida... e procuro ser sim, a melhor 
filha de pastor que eu posso ser... mas não pelos outros e sim, para Deus. O mais importante: não 
ligue para o que os outros dizem, desde que você esteja certo. Se preocupe em ser a melhor pessoa 
que você pode, para DEUS! Nem Jesus agradou a todos. Agradem a Deus e todos aqueles que O 
amam de verdade, gostarão de vocês!” 

É um testemunho que deixa subentendido que essa adolescente responde com maturidade o 
anseio de muitos outros e podemos concluir que o pai, pastor, lhe deu a instrução necessária e a 
segurança da qual ela e seu irmão necessitam. 
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Na Bíblia, temos vários exemplos de pais que não deram a importância devida à formação de seus 
filhos, dando menor importância a eles em relação à comunidade, podemos citar Jacó e Davi.  Todos 
conhecemos suas histórias e o que aconteceu com seus filhos.

Sem dúvida, os tempos em que vivemos fazem parte do aviso de Jesus – “E, por se multiplicar a 
iniquidade, o amor se esfriará de quase todos” (Mt 24: 12 – RA), o que o apóstolo Paulo ratifica atra-
vés de sua carta a Timóteo (II Tm 3: 1 – 5). Sabendo disso, os pastores devem, como ministros do 
Evangelho de Jesus Cristo, desenvolver o “ministério de pais”, conduzindo e acompanhando seus  
filhos pelos caminhos da salvação. Não por serem filhos de pastores, mas porque são “herança do 
Senhor” (Sl 127: 3).

 
Filho de pastor, pastorzinho é?

Desejamos iniciar este tópico utilizando mais um depoimento de uma jovem, sobre a pergunta “O 
que é mais difícil na vida de um filho de pastor?”, no site de relacionamento Orkut:

“Tudo começa aí... Acho que o mais difícil é aceitar que, mesmo sem ter escolhido, você é um filho de 
pastor... e vai ter que passar por tudo o que o seu pai escolheu, pois já sabia como seria. Até você en-
tender, aceitar, e de certa forma... “escolher” levar a vida que seu pai escolheu... as coisas ficam bem 
piores e mais difíceis”.

 
Outro jovem, na mesma “comunidade virtual”, diz o seguinte: 

“... o pior é você ter que escutar – ‘você não pode fazer isso...’ – Mesmo que não seja nada errado, você 
não pode fazer!!! Sei que temos que ser exemplos, mas não santos!!! Tento não fazer coisas erradas, mas 
quando não consigo evitar já vem gente falando: ‘Você!!! Filho de pastor!! Que vergonha!!! Você deveria 
ser exemplo!!!” – e no final, o adolescente desabafa: “AHHHHHHHH!! Não sou de ferro”. 

A grande maioria reclama a mesma coisa, principalmente com relação a uma responsabilidade 
que apenas o pai possui e assumiu. Nos depoimentos, os adolescentes reivindicam de sua congrega-
ção o reconhecimento de que pastores são apenas os pais, não os filhos. 

Antes de o adolescente ser um filho de pastor, ele é um adolescente, e anseia por ser tratado 
dessa maneira. Inúmeros testemunhos de filhos de pastores de diversas denominações revelam uma 
frustração acerca das expectativas dos membros das comunidades, com relação ao comportamento 
que deveriam ter, mesmo que não façam nada de errado.

Diante disso, os pastores devem lembrar que, antes de serem pastores, são pais. Este é o primeiro 
ministério deles. Nenhuma cobrança em relação ao comportamento deve ser diferente daquela diri-
gida a qualquer criança ou jovem da igreja. A criança deve aprender, segundo a Palavra de Deus, que 
o seu comportamento deve ser exemplar, não por ser um filho ou filha de pastor e que este ficará 
envergonhado ou humilhado, dependendo de suas ações, mas porque é um filho de Deus e que seu 
testemunho pessoal poderá levar outras pessoas à salvação, a uma experiência sincera e verdadeira 
com Cristo, seu Salvador.
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Pastor ou pai, o que deve vir primeiro?

“Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem.” (Dt 6: 7 – 
BLH). “Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os 
aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros.” (II Tm 2: 2 – BLH). Estes 
dois textos são semelhantes e indicam a mesma coisa, o mesmo comportamento. Embora Paulo se 
sentisse como pai de Timóteo (I Tm 1: 18), lembrou, em II Tm 1:3 – 5, dos ensinamentos dados pela 
mãe e avó de seu discípulo, os quais são novamente lembrados em II Tm 3: 14, 15. 

As palavras de Jesus, registradas por Lucas em Atos 1: 8, ordena que sejamos testemunhas a faça-
mos discípulos primeiramente em Jerusalém, isto é, no próprio lar. Judith Kemp, em seu livro “Meu 
filho, Meu Discípulo” (p. 28), diz que “não podemos nos arriscar a pensar que só pelo fato de nossos 
filhos estarem na igreja se tornarão crentes”, e completa dizendo que “Isto é tão tolo quanto pensar 
que, ficando na garagem, vou me tornar um carro!”.

Instruir a criança no caminho em que deve andar pode não ser uma promessa, mas uma advertên-
cia. Dessa forma, o que devo ser primeiro? Pai ou pastor? Sendo apenas pastor, meu filho crescerá 
sem um pai. Então estarei permitindo que ele escolha seus próprios caminhos e, fatalmente, algum 
dia se encontrará comigo no gabinete para pedir um conselho pastoral, uma vez que “seu pai” não 
lhe ensinou o caminho em que deveria andar, e agora está em apuros.

Sendo pai, terei condições de prestar contas a Deus, da mesma maneira como fez Jesus no Getsê-
mani: “porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente 
conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste ... Eu lhes tenho dado a tua palavra” (Jo 17: 8, 14).

Nenhuma criança ou adolescente deseja um pastor ao seu lado durante as 24 horas do dia, basta 
observarmos os testemunhos citados. A grande maioria reclama pela companhia paterna e pelo re-
conhecimento de sua condição de “‘aprendiz’” pois são como qualquer outra criança, adolescente 
ou jovem da igreja.

Se eu tenho que ser primeiramente pai, depois pastor, é óbvio que nossos filhos necessitam ser 
tratados como tais, e não como ovelhas. Para que eles assim procedam, recebendo as bênçãos pro-
metidas, eles também precisam ver a verdade da Bíblia refletida em nossas vidas.

A importância dos elos entre pai e filho

No livro de Deuteronômio, encontramos esta orientação: “Guardem sempre no coração as leis que 
eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de 
casa, quando se deitarem e quando se levantarem.” (Dt 6:6-7 – BLH). Essa ordem foi dada a todo pai, 
e, além de um convite, senão uma intimação a se ensinar os mandamentos do Senhor, traz também 
a necessidade do relacionamento entre pai e filhos. Repetir as “leis em casa e fora de casa, quando 
se deitarem e se levantarem” representa um relacionamento intimo que resultará em confiança e 
cumplicidade, pois está escrito “Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo?” (Am 3: 3 – RA).

O quinto mandamento do decálogo ordena o respeito dos filhos para com os pais, e todos sabe-
mos, é um mandamento com promessa, mas o elo da amizade, do companheirismo e da confiança 
deve ser construído com o relacionamento sadio do dia-a-dia. Por isso, Paulo adverte “Pais, não 
tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados” (Ef 6: 4 – BLH)
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Qual é a maneira de se deixar uma criança ou um adolescente irritado? E deixá-lo sem qualquer 
relacionamento com o pai? Não lhe fornecer um parâmetro, um referencial. Por isso a Bíblia nos diz 
que, além de orarmos por eles, devemos nos responsabilizar por evitar que eles entrem pelo mau 
caminho. Provérbios 23: 13 e 14 nos ensina que a vara da disciplina, além de não matar nossos filhos, 
os livrará  da destruição.

O mesmo livro de Provérbios nos alerta que a criança estará sempre tentando fazer o que é er-
rado (Pv 22: 15), e aquele que não disciplina o filho, também não o ama (Pv 13: 24). O salmista diz 
que a vara e o cajado de Deus o consolam, pois ele sente a demonstração de amor do Pai enquanto 
o corrige. Por isso, a disciplina aplicada com amor, na medida e no momento certos, trarão paz e 
comunhão entre pai e filho.

Como estabelecer e cultivar laços afetivos

Provérbios 22:6, texto muito conhecido, fala em “instruir a criança”, cuja referência está apoiada 
no discipulado. Andar juntos é o segredo de toda convivência. Como adultos, não devemos nos es-
quecer de como fomos quando mais jovens, isso nos ajuda, e muito, a entender conflitos que nossos 
adolescentes estão passando em determinadas fases de suas vidas.

Além da instrução e do testemunho pessoal, estabelecemos e cultivamos laços afetivos com nos-
sos filhos quando oramos por eles e com eles. As famílias que têm experimentado a devoção matinal, 
a oração em família todas as manhãs, ao pôr-do-sol das sextas-feiras e dos sábados, têm testemunha-
do das bênçãos do Senhor em seus lares, além de experimentarem a verdadeira comunhão familiar.

Mesmo porque, nossos filhos estão confiados aos cuidados do Senhor, e eles são conscientes 
de que os temos como “herança do Senhor”. Dessa forma, sabem que terão proteção e provisão. 
Pedindo provisão, aprenderão que a vida é feita de pequenas coisas, de simplicidade, que Deus se 
preocupa com os detalhes das suas vidas e, a partir dessa consciência da escala de valores divinos, 
poderão até conseguir grandes coisas, sendo que o mais importante será a comunhão familiar.

Manter a comunhão familiar é o que a Bíblia ensina quanto à “preservar a unidade” (Ef 4: 3). Novamente, 
utilizando as referências dadas por Judith Kemp, no livro “Meu filho, meu discípulo” (p. 55), a preservação da 
unidade se dá quando edificamos uns aos outros (Rm 14:9), suportando uns aos outros (Ef 4: 2), instruindo 
uns aos outros (Cl 3: 16), encorajando uns aos outros (Hb 10: 24, 25), exortando uns aos outros (I Ts 2: 11, 
12), orando uns pelos outros (Tg 5: 16), dando preferência aos outros (Rm 12: 10), levando as cargas uns 
dos outros (Gl. 6: 1, 2), confortando uns aos outros (II Co 1: 3-7), servindo uns aos outros (Mt 20: 27 – 28), 
perdoando uns aos outros (Ef 4: 32), sofrendo e regozijando uns com os outros (I Co 12: 26).

Como já vimos, as instruções de Deus são para serem praticadas “primeiro em Jerusalém”, 
isto é, primeiramente em nossa própria família, pois ela é a representação da igreja local, devendo 
ser o ambiente ideal para que todos os membros experimentem relacionamentos saudáveis. Se 
a família do pastor for assim, como será prazerosa essa comunhão, e quão fortes serão os laços 
afetivos. Não para que o restante da igreja observe, mas para a glória de Deus. Com esse grau de 
comunhão, não aparecerão os julgamentos precipitados (Rm 14: 4), nem as maledicências (Tg 4: 
11), nem as mentiras (Cl 3: 9, 10).

 
Pr. José Vital dos Santos Neto. Ele é pastor da IAP em Vila Rio de Janeiro (Guarulhos - SP). 
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Cristo, a igreja e o pastor
Pr. Elias Alves Ferreira e Miss. Marilsa Ferreira

“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos  
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo”. (Ef 4:15 – NVI)

Com certeza, você já prestou atenção nos detalhes de um casamento. As testemunhas e pa-
jens com penteados impecáveis e vestes brilhantes. Flores, arranjos, passadeiras e iluminações, 
criando um clima de celebração. O noivo todo arrumado, mas tenso para o início da cerimônia. 
Porém, há um momento especial e esperado por todos: a entrada da noiva. Quando ela surge no 
corredor, os olhos de todos são atraídos. A música especial é tocada, o noivo sorri, as pessoas 
ficam em pé, os flashes brilham... Sabe por quê? Porque o sonho de um homem e uma mulher 
está se tornando realidade. 

Quando pensamos em Cristo como noivo e na igreja como a noiva, nossas mentes vagueiam pela 
fé. Podemos entender a declaração de amor do noivo feito na cruz, derramando sua vida pura em 
sangue, de forma extravagante, para comprar a escrava e transformá-la na noiva gloriosa. Sua vida e 
seus ensinos são nada mais que revelações de planos que visam a uma vida eterna juntos. Isso está 
claro na carta de Paulo aos Efésios.

No entanto, mais interessante ainda é que, quando estudamos a palavra de Deus, podemos per-
ceber a saudade e a pressa que Jesus tem de encontrar sua eterna amada, a escrava resgatada com 
seu sangue, a noiva banhada nas águas da palavra e sem defeito, para viver ao seu lado. Já está tudo 
preparado. Por que demorar em se arrumar para a festa?

 
Curiosidades sobre Éfeso

O nome Éfeso significa “desejável”, “gloriosa”, “propósito pleno”. O apóstolo Paulo, embora 
tenha tido uma passagem rápida em Éfeso, na segunda viagem missionária (At. 18.18-21), fundou a 
igreja nesta cidade em sua terceira viagem missionária (At. 19). Paulo encontrou ali 12 varões que 
haviam sido batizados no batismo de João, mas que não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Após 
oração com imposição das mãos do apóstolo, o Espírito Santo os encheu poderosamente, sendo 

Parte 3
A igreja e o pastor: o alvo
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que, além do batismo no Espírito Santo, foram agraciados por outros dons. Paulo permaneceu ali por 
dois anos, quando ensinou na Escola de Tirano, que era, provavelmente, um filósofo daquela região. 
Em Éfeso, seu ministério foi intenso e ocorreram muitos milagres, conversões e libertações, e, por 
não haver tempo hábil, até mesmo seus lenços e aventais foram levados e muitos foram transforma-
dos. Mas ali também sofreu perseguições e enfrentou a fúria dos adoradores da deusa Diana. Quanto 
à sua carta aos Efésios, vejamos alguns argumentos teológicos:

“Éfeso era uma próspera cidade, perto de porto marítimo na Ásia Menor. Era uma colônia romana 
na costa ocidental e constituía-se rota obrigatória de caravanas para o Oriente. De Éfeso, partiam 
estradas que davam acesso às grandes cidades pertencentes àquela província. A cidade estava situ-
ada a quatro quilômetros de distância do mar Egeu, junto ao rio Caister, naquele tempo navegável 
e com saída para o mar [...] Geograficamente, Éfeso tornou-se ponto estratégico também para o 
trabalho missionário de Paulo na Ásia [...] Data – Não há uma data específica, mas provável para 
período em que foi escrita a carta. Talvez tenha sido entre 61 e 63 d.C., quando o apóstolo estava 
preso em Roma; por isso, a carta é considerada uma das “cartas da prisão”. No ano 64, ocorreu o 
incêndio de Roma, e, provavelmente, na primavera de 63, Paulo foi liberto da prisão.1

Paulo Escreve esta carta da prisão, provavelmente em Roma. Como os leitores da região de Éfeso, 
da Ásia Menor, deveriam saber, ele foi preso sob a acusação de ter levado um “gentio ao Templo” 
(Atos 21.28, 29; 28.16). A divisão racial ou cultural entre judeus e gentios era um assunto de grande 
importância na igreja de Éfeso (cf. At. 19.17), e Paulo era um dos escritores mais bem qualificados 
da Antiguidade para escrever aos dois lados, inteligentemente. De sua detenção pelas autoridades 
romanas (provavelmente em Roma), Paulo está também alerta quanto a possibilidade de persegui-
ção iminente e a necessidade de que a igreja seja uma boa testemunha na sociedade. Ele está pre-
ocupado também com o conflito da igreja em relação ao passado dela nas práticas ocultas da Ásia 
Menor: magia (At. 19.19), astrologia e os esforços para escapar do poder astrológico do destino.2

Sob muitos aspectos, Efésios parece mais um sermão – e, em algumas partes mais uma oração ou 
uma vigorosa doxologia – do que uma carta escrita para atender a alguma necessidade especial de 
determinada igreja ou de um grupo de igrejas. Parece um sermão sobre o mais excelente e mais 
amplo de todos os temas para o cristão – o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo 
por meio de Seu Filho Jesus Cristo e vem executando na Igreja e através dela.”3

1. Cabral, Elienai. Comentário Bíblico: Efésios. 3 ed. Rio de Janeiro: CPAD, 1999, pp. 8-9.

2. Kenner, Craig S. Comentário Bíblico Atos: Novo Testamento. Belo Horizonte: Atos, 2004, p. 560.

3. Foulkes, Francis. Efésios: Introdução e Comentário. 2 ed. São Paulo: Edições Vida Nova, 1983, p. 13.
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Capítulo 1 
O Cristo da igreja 

A pessoa de Cristo – “eis o noivo”

“E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu 
em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensa-
ção da plenitude dos tempos”. (Efésios 1:9-10) 

Cuidar de vidas é uma tarefa árdua e somente a suporta quem para ela recebeu um chamado 
especial; porque mais que ter profissionalismo ou conhecimento na área de relacionamento inter-
pessoal, administração, ou mesmo uma boa cultura bíblica, é preciso conhecer a Pessoa, o Dono, o 
Noivo da Igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. 

Jesus não foi apenas um bom homem, um líder político ou religioso. Ele foi, é e sempre será Deus, 
criador e sustentador de todas as coisas (Jo 1:1-3). A carta aos Efésios contém: 49 vezes a palavra 
“Cristo”, 20 vezes “Jesus”, 8 vezes “ele”, 7 vezes “nele”, 5 vezes “dele”, 2 vezes “Amado”, 1 vez 
“Filho”, sendo todas elas referências diretas a Jesus. 

Cristo é o centro da história, da Bíblia e do universo. Não importa o tamanho da igreja, da qua-
lidade material do templo em que servimos. O que devemos saber é que todas as coisas começam, 
sobrevivem e se concluem em Cristo. “O Mandato Apostólico não foi para construir ministérios ou 
até igrejas, mas para trabalharmos até que Cristo seja formado no Seu povo.”4 Mas, mais do que 
saber o que ele faz, precisamos saber quem ele é. 

“... muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa 
mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas 
debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a 
plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância”. (Efésios 1:21-23)

Cristo está acima de tudo e todos. Ele recebeu todo poder no céu e na terra (Mt 28:18). Nada 
neste universo está à deriva. Jesus é o governante supremo. Todas as grandes construções antigas 
deveriam ter uma pedra principal de onde o tamanho, o esquadrinhamento e a sustentação deriva-
vam. Jesus é a pedra em que nossas vidas, famílias e ministérios devem ser construídos. Não somos 
pedras individuais, mas pedras “cimentadas” pela ação do Espírito Santo. O testemunho e o ensino 

4. Joyner, Rick. Mensagem à Igreja Gloriosa. São José dos Campos: Shofar, 2003, p. 32.
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dos apóstolos e profetas devem fazer parte da nossa cultura, como líderes no corpo de Cristo. 
Quanto mais tivermos esta noção, mais perceberemos quem governou e governa a história, e então, 
estaremos aptos para crescer, por que de igual forma, Cristo será o nosso alvo. “Jesus é aquele pelo 
qual e para o qual todas as coisas foram criadas.”5

A idealização da igreja: “o sonho acordado do noivo apaixonado”

“Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em 

amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, 

Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propó-

sito da sua vontade”. (Ef 1:4,5,11) 

A igreja não surgiu por acaso, por uma necessidade social, embora cultive também a sociabilidade. 
Não foi por uma idealização humana, embora seja composta de seres humanos. A Bíblia fala de um 
projeto que antecedeu a criação do mundo. Antes de todas as coisas, fomos escolhidos especialmen-
te por Deus para vivermos separados do pecado. Ele nos predestinou para vivermos em amor. Para 
sermos filhos, pelo maravilhoso sacrifício de Cristo na cruz. 

Com isso, não estamos defendendo o direcionamento “calvinista”: “uma vez salvo, sempre salvo” ou 
“graça irresistível”. A Igreja Adventista da Promessa, embora não esteja atrelada a nenhum pensamento 
teológico ou filosófico, traz um posicionamento mais “arminiano” no assunto, ou seja, mesmo que Deus 
saiba tudo e todas as coisas antecipadamente, numa eternidade passada, embora, para ele, passado, pre-
sente e futuro sejam uma coisa só, ainda assim, respeitará sempre o nosso “livre arbítrio”. 

O posicionamento de Elienai Cabral lança a seguinte luz sobre este assunto: “Entendemos a 
vontade soberana de Deus para fazer e desfazer, salvar ou deixar de salvar, escolher ou não o 
que lhe apraz, mas não podemos aceitar a idéia de que Deus possa, por causa de sua soberana 
vontade, rejeitar um pecador arrependido. A vontade soberana de Deus tem seu princípio na 
justiça, e a escolha dos crentes é feita segundo a obra expiatória de Cristo Jesus, seu Filho, que 
cumpriu a justiça exigida para dar oportunidade a todos quantos o aceitam por Salvador e Se-
nhor. Assim como a pregação do Evangelho engloba todas as criaturas na face da terra, também 
é global o alcance da vontade soberana de Deus na escolha dos salvos”. 6 Esse “dom” maravi-
lhoso pode ser visto no quadro abaixo: 

5. Idem, p. 113

6. Cabral, Elienai. Comentário Bíblico: Efésios. 3 ed. Rio de Janeiro: CPAD, 1999, p. 19.
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A igreja foi idealizada para sobreviver a todas as dificuldades, inclusive a morte (Mt 16:18). A 
história mostra a igreja sob pesados ataques, mas, até hoje, sobreviveu porque quem a comanda 
é o Senhor dos Exércitos – Iahveh Sabaoth (Sl 24:10). Governos, impérios e grandes empresas não 
chegam nem mesmo à terceira ou quarta geração, após a morte de quem as governa. A igreja tem 
vencido todos os obstáculos e, com certeza, estará “viva”, até a volta de Cristo.

o sacrifício pela igreja – “o tesouro a céu aberto”

“Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as rique-
zas da graça de Deus” – (Ef. 1: 7).

Livre arbítrio

•  Podemos escolher entre salvação e perdição - “Hoje invoco os céus e a terra como 
testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção 
e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam” – Dt. 30.19 
– “Se, porém, não lhes agrada servir ao SENHOR, escolham hoje a quem irão servir, 
se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos 
amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos ao 
SENHOR.” – Js. 24.15.

•  Deus deseja salvar a todos - “Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que 
deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.” - I Tm 
2: 3,4. “Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.” - Tito 2.11.

•  Deus não quer que as pessoas se percam - “O Senhor não demora em cumprir a sua pro-
messa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que 
ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.” - II Pe 3: 9.

•  Somente após receber Jesus nos tornamos Filhos de Deus - “Contudo, aos que o receberam, 
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus” - Jo 1: 12.

•  A graça salvadora é para quem quiser – “O Espírito e a noiva dizem: “Vem!”E todo aquele 
que ouvir diga: “Vem!”Quem tiver sede, venha; e quem quiser, beba de graça da água da 
vida.” -  Ap. 22: 17.

•  Deus ama a todos, mas a salvação depende de uma disposição individual para crer – “Por-
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna” - Jo. 3: 16. “Eles responderam: 
“Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa.” – At. 16:31.

•  Os salvos estão suscetíveis à queda – “Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para 
que não caia!” – I Co 10: 12. “Venho em breve! Retenha o que você tem, para que nin-
guém tome a sua coroa.” – Ap. 3:11.

•  Deus nos destinou para a salvação - “Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para 
recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.” – I Ts 5: 9.
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Quando Jesus morreu na cruz, estava oferecendo gratuitamente o mais lindo tesouro do alto 
da montanha mais feia, chamada “caveira”. A igreja sobrevive e cresce, não por esforços humanos, 
embora tenhamos a alegria de participar, temporariamente, da sua história, como pastores e líderes. 
A igreja existe e cresce porque o sangue de Jesus foi derramado, o Espírito Santo convenceu o peca-
dor, e a graça é derramada nos corações. As riquezas da graça são o que tornam o pecador um santo, 
um santificado e não o esforço humano da nossa parte. A glória sempre deve ser dada ao Senhor. 

Através do Sangue de Jesus somos chamados a ser povo de Deus, Israel de Deus, igreja do Deus 
Vivo. O sacrifício de Cristo na cruz sempre impactou e impactará a história com o seu sangue ino-
cente: por amor, o Filho de Deus morrendo por nós, para nos libertar de todas as tragédias, dores e 
pecados. As riquezas da graça são infinitas. Ele nos encontra mortos e nos coloca nas regiões celes-
tiais em Cristo (Ef 2:1-10). Tudo que temos e somos advém dos tesouros da graça de Deus. Quanto 
mais tiramos, mais temos. 

A grandeza da ressurreição de Cristo para a igreja -  
“quando o noivo se vestiu de glória”

“Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, 
nas regiões celestiais” (Ef 1:20).

O grande poder é conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Tudo é feito em Cristo: cultos, 
curas e obras. Por mais eficientes que sejamos, nada é tão eficiente quanto o Cristo vivo. “Deus não 
é um autor que escreveu apenas um livro e depois se aposentou! (...) Seu nome não é ‘Eu fui’ ou ‘Eu 
serei’ mas ‘EU SOU’”.7

Houve dois instantes na história de riqueza incomparável. O paradoxo do Calvário e do túmulo 
vazio é uma fonte inesgotável de reflexão, celebração e vitória. Na cruz está o esvaziamento; na res-
surreição, o preenchimento. Na cruz, está o dia que se fez noite; na ressurreição, a noite que se fez 
dia. Na cruz, houve um despir; na ressurreição, um revestir. A cruz foi amor e glória; a ressurreição, 
foi glória e amor. Na cruz, foi homem; na ressurreição, foi Deus. A cruz foi doação; a ressurreição, foi 
devolução. A cruz foi melodia cantada na noite escura; a ressurreição foi melodia cantada na luz do 
dia. A cruz foi grito de dor; a ressurreição foi grito de alegria. A cruz foi tempestade; a ressurreição foi 
arco-íris. A cruz foi adeus; a ressurreição foi reencontro. A cruz foi dor e espinho; a ressurreição foi 
bálsamo e carinho. A cruz foi morte; a ressurreição, vida. Na cruz, foram vestes rasgadas; na ressurrei-
ção, foram lenços dobrados. A cruz foi túnica sorteada; a ressurreição, foram vestes gloriosas. A cruz 
foi uma vitória escarnecedora dos soldados; a ressurreição foi uma queda vergonhosa dos soldados. Na 
cruz, foram rostos entristecidos para baixo; na ressurreição, foram frontes erguidas para o alto. 

Ninguém subiu tão alto, porque ninguém desceu tão baixo quanto o Filho de Deus. Ninguém é 
tão glorioso porque ninguém amou como o Jesus, o Nazareno. Ninguém é tão cheio de vida, por-
que ninguém morreu como o Lírio dos vales. Ninguém é tão rico, porque ninguém se fez tão pobre 
quanto o Príncipe da vida. Ninguém é tão poderoso como o Leão da tribo de Judá porque ninguém 
se fez Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

7. Joyner, Rick. Mensagem à Igreja Gloriosa. São José dos Campos: Shofar, 2003, p. 46. 
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Capítulo 2
A igreja de Cristo 
Pr. Elias Alves Ferreira e Miss. Marilsa Ferreira

o que é igreja? – “A paixão do noivo”

“Cristo amou a igreja e entregou-se por ela”. (Ef 5:25)

Jesus possui um amor especial pela igreja. Descrevê-lo totalmente é impossível, porém, podemos 
afirmar, categoricamente, que é: uma paixão imensurável, incondicional e eterna. Se ele se deu por 
ela, qual declaração seria maior? Por isso, um temor vem sobre nós, por estarmos com a responsa-
bilidade de zelar por essa noiva.

Etimologicamente, é simples definir. O título “igreja” deriva da palavra ekklésia do grego, que sig-
nifica uma assembleia.1 Davis também define: “Os escritores sagrados empregam esta palavra para 
designar uma comunidade que reconhece o Senhor Jesus Cristo como supremo Legislador, e que 
se congrega para adoração religiosa”.2 A igreja surgiu a partir de um grupo discipulado por Jesus. O 
solo primário foi judaico. Mas, a partir das perseguições e das viagens missionárias, a mensagem se 
espalhou para as nações. As pessoas que tinham suas vidas transformadas pela obra de Cristo eram 
inflamadas em amor, e levavam as boas novas, o evangelho, para outros. Basicamente, a igreja é uma 
“comunidade de salvos”. Vejamos como Paulo descreve a salvação: 

“Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam 
a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que 
vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades 
da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merece-
dores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos 
vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões; pela graça vocês são salvos. Deus 
nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mos-
trar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para 
conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom 
de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo 
Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos”. (Ef 2:1-10) 

1. Grudem, Wayne, Teologia Sistemática, Vida Nova, São Paulo – SP, 1999, pg. 729

2. Davis, John D, Dicionário da Bíblia, Juerp, Rio de Janeiro – RJ, 7ª Ed, 1980, pg. 284
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Sem Cristo, todos estão mortos. Mortos não andam, não falam, não pensam. A natureza caída de 
todos e os pecados produzem morte. Todos são pecadores e devedores, diante de Deus. Sem a salva-
ção, as pessoas são como bonecos, verdadeiras marionetes nas mãos do adversário de Deus. Quem 
pode subsistir diante da ira de Deus? Ninguém. Sem o evangelho, todos estão destinados a viver sem 
Deus e receber a morte eterna. Somente a misericórdia de Deus pode livrar alguém do castigo que 
merece. Qualquer obra humana não nos faz merecedores de qualquer bem espiritual. Tudo vem da 
cruz. Tudo é recebido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Na morte de Jesus está o preço da nossa 
liberdade. A história possui uma demonstração de amor totalmente ao avesso do raciocínio humano. E 
como não há ninguém que mereça ser salvo, tudo é por meio do seu amor e da sua graça.

Quando temos consciência de onde Deus nos coloca espiritualmente, toda preocupação com 
este mundo, o pecado e Satanás se dissipam. Satanás desejou o trono de Deus e não o conseguiu (Is 
14; Ez 18). Cristo nos oferece esse lugar gratuitamente, sem qualquer mérito de nossa parte. Pode-
mos confiar que: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em 
Cristo Jesus (Ef 2:6). Toda obra humana produz orgulho. Deus nos recria espiritualmente em Cristo 
para vivermos as boas obras dentro de um molde estabelecido por ele. O segredo para o cristão ser 
vitorioso e saber a vontade de Deus é permanecer em Cristo. 

Hayes comenta assim o surgimento da igreja: 

“Fundado por Jesus Cristo, edificado na pregação e no ensino apostólico e disseminado para o 
exterior por meio da perseguição e do empenho missionário, o Cristianismo alcançou quase todas 
as porções do globo habitado. A mensagem inicial dos apóstolos não era uma apologia nem um 
argumento a favor da existência de Deus. Era simplesmente uma mensagem de Boas Novas, que 
recitava os grandes eventos do Ministério de Jesus Cristo”.3

A natureza e o modelo da igreja – “quando a noiva só tem olhos para o noivo”

Na humanização, Jesus é Deus encarnado; nos ensinos, é o Mestre; nos milagres, é o Todo-Pode-
roso; na cruz, é o Salvador; na ressurreição, é o Senhor. Na verdade, a igreja para ser gloriosa, deve, 
em tudo, refletir a natureza de Jesus. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios, deixa claro o que 
Jesus deve representar para seu povo e como as qualidades dele devem reinar na igreja. 

•  Fomos escolhidos nele, antes da criação: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do 
mundo. (1:4,11).

•  Ele nos ama infinitamente: ... e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para 
que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. (3.19).

•  A vida é dada por ele: ... deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgres-
sões, pela graça vocês são salvos. (2:5).

• A nossa adoção espiritual ocorre por dele: ... adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. (1:5).
• A redenção é unicamente por ele: Nele temos a redenção por meio de seu sangue. (1:7).
•  Todas as bênçãos vêm dele: ... que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões 

celestiais em Cristo. (1:3, 2:6).

3. Hayes, Ed, A Igreja, Editora Hagnos, São Paulo, 1ª Edição, 2002, pg. 23.
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•  A vida espiritual que temos foi doação gratuita por parte dele: ... a qual nos deu gratui-
tamente no Amado. (1:6).

•  Passamos a ser criaturas especiais em Cristo: Porque somos criação de Deus realizada em 
Cristo Jesus. (2:10,15).

• O que temos e somos provém de Cristo: ... conforme a medida repartida por Cristo. (4.7).
•  Cristo é o nosso alvo supremo: ... até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento 

do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. (4:13).
• Ele é a nossa paz: Pois ele é a nossa paz. (2:14,17).
• Ele é a nossa esperança: ... os que primeiro esperamos em Cristo. (1:12).
• Ele é a nossa maior riqueza: ... as insondáveis riquezas de Cristo. (3:8).
• Ele é a nossa fonte de fé: ... pela fé nele. (3:12).
• Ele é o nosso amor: ... assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. (5:25).
• Ele é o nosso perdão: ... assim como Deus os perdoou em Cristo. (4:32).
• Ele é a nossa bondade: ... demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. (2:7).
• Ele é a base e o modelo para a vida: “... tendo Jesus Cristo como pedra angular. (2:20,22).
• Ele mora em nós: ... para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. (3:17).
•  A aproximação com a igreja é nele: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam 

longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. (2:13).
• O nome dele é a nossa segurança: ... em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. (5:20).
•  Ele é superior a todas as coisas: “Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou 

cabeça de todas as coisas. (1:22).
• Tudo é por meio dele: ... por meio dele. (2:18).
• Jesus é o governante da Igreja: ... cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. (4:15,16).
• Ele é o Senhor de tudo: ... há um só Senhor. (4:5).

Louvor e adoração, objetivos principais da igreja –  
“quando a noiva celebra o noivado”

“Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado. A fim de que nós, os que 
primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Que é a garantia da nossa herança 
até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória”. (Ef 1.6,12,14).

Um plano maravilhoso para nós foi estabelecido antes da fundação do mundo, para louvarmos a 
glória de Deus. Para louvar e adorar ao Senhor, é preciso reconhecer a grandeza dele, todos os seus 
feitos e expressá-los em atos e palavras, numa atitude de exaltação e glorificação. Louvor e adoração 
são respostas a um relacionamento de intimidade. É a vida redimida pela graça, misericórdia, amor e 
perdão, sendo devolvida ao autor da vida. A razão primeira da vida cristã é adorar ao Senhor, como 
um modo de vida (Sl 103:1-3). Nada faz sentido, se não for trabalhar e viver para glorificar àquele 
que nos redimiu. Tudo é dele e deve voltar para ele. 
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o espírito santo – “quando a noiva se perfuma e se adorna”

O Espírito Santo é o que ministra em nós o que Jesus fez. Muitas seitas procuram usurpar as fun-
ções como consolador, como guia, como o que faz lembrar. A personalidade e os atributos da divin-
dade são também negados. Chega-se a afirmar verdadeiras aberrações teológicas, como atribuição 
de gênero feminino ao Espírito Santo. Para nós, em Efésios:

• Ele é o nosso selo, a nossa marca, a garantia da nossa salvação: Quando vocês ouviram e 
creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito 
Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, 
para o louvor da sua glória. (Ef 1:13,14).
• Ele é o que nos fortalece, nos momentos mais difíceis da vida: Oro para que, com as suas 
gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. (Ef 3:16).
• Ele é o que promove a nossa unidade, no vínculo maravilhoso da paz: Façam todo o es-
forço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. (Ef 4:3).
• Ele é um amigo que pode ser entristecido: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o 
qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria 
e calúnia, bem como de toda maldade. (Ef 4:30-31).
• Ele é o que nos enche das suas virtudes, que altera todo o nosso comportamento: Não 
se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre 
si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. (Ef 5:18-19).

Aprofundamento sobre o espírito santo

•  ele é uma pessoa (Rm 8:26-27). As Escrituras apresentam o Espírito Santo como uma pes-
soa, e não simplesmente como uma influência, energia ou poder em ação no mundo. Como 
pessoa, desempenha as mesmas funções de um indivíduo (sentimento, vontade e intelecto). 
Ele dá testemunho, corrige, conforta, ensina, dirige, esforça-se e ajuda (Rm 15:30; Jo 14:26, 
16:8; At 8:29, 10:19).

•  ele é Deus (At 5:3-4). O Espírito Santo é identificado como Deus. Possui as mesmas qualidades 
ou atributos de Deus: a) está presente em toda parte (Sl 139:7); b) tem conhecimento de todas 
as coisas (I Co 2:10); c) é Todo-Poderoso, reparte os dons conforme a sua vontade (I Co 12:11); 
d) é o Espírito eterno (Hb 9:14).

•  A ele se atribuem as obras divinas (Gn 1:2). Ele tomou parte ativa na criação do mundo e é 
responsável pela renovação do mesmo (Sl 104:30); produz novas criaturas em Cristo Jesus (Jo 
3:5). A ressurreição de Cristo foi obra do Espírito Santo (Rm 1:4, 8:11). Ele mesmo procede 
do Pai e de Jesus Cristo (Jo 15:26, 16:7). É mencionado em pé de igualdade com o Pai e o Filho 
(Mt 28:19; II Co 13:13). 

nomes Principais

•  espírito de Deus (I Jo 4:2). Por meio deste nome, chama-se à atenção para a relação especial 
entre o Espírito Santo e Deus Pai. Ele é o executivo da Divindade, operando tanto na esfera 
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física como na moral. Por meio do Espírito, Deus opera na esfera espiritual, convertendo os 
pecadores, santificando e sustentando os cristãos.

•  espírito de Cristo (Rm 8:9). Por que o Espírito Santo é chamado o Espírito de Cristo?  a) Por-
que ele é enviado em nome de Cristo (Jo 14:26); b) Porque ele é enviado por Cristo (Lc 24:49; 
Jo 16:7); c) O Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo porque também foi enviado por 
Deus pai (Gl 4:6).

•  espírito santo (Lc 3:16, 12:12). Ele é chamado Espírito Santo, porque é Deus, e porque sua 
obra principal é a santificação. O Espírito Santo veio para organizar a natureza do homem e 
para opor-se a todas as suas tendências más (Jo 16:8). A santidade, pois, é a mais notável carac-
terística deste membro da divindade.

•  Consolador (Jo 14:16). Jesus anunciou a vinda do Espírito Santo como sendo “o Consolador”. 
Esta é a única referência a ele por esse nome. A palavra “Consolador” deriva do grego Parak-
letos e significa, literalmente: “Aquele que vem quando é chamado para estar ao nosso lado, 
como advogado, com o propósito de nos ajudar”. Ele satisfaz todas as necessidades do cristão 
com a intimidade de um companheiro fiel e compreensivo.

Fé e amor, testemunhos que devem falar alto -  
“quando a noiva acredita no amor”

“Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram 
para com todos os santos. (Ef 1:15) vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a 
largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhe-
cimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus”. (Ef 3:18,19)

Fé e amor devem andar juntos. Pertencem às chamadas virtudes teologais, que junto com a espe-
rança (1 Co 13.13), sempre impulsionam os salvos a agir. Elas derrotam a indiferença e a inércia. A 
vida espiritual não pode ser medida, mas, se fosse possível, certamente, o padrão seria a fé e o amor. 
Estes são forças poderosas que impactam e transformam vidas e situações. Eberhard Hahn comenta 
assim estes versículos: 

“A expressão “compreender” (grego: katalambanein) representa uma intensificação da raiz “aco-
lher” (grego: lambanein), motivo pelo qual significa “captar integralmente”, “apropriar-se defini-
tivamente”. [...] Ainda que o amor de Deus só possa ser compreendido por nós, humanos, de 
forma extremamente fragmentária, a vida do crente não deixa de ser constantemente marcada e 
preenchida por esse amor”.4

A nossa vida espiritual nunca deve ser estagnada. O amor de Cristo excede sempre em tudo para 
que a nossa vida sempre seja cheia de vida. As dimensões do amor como largura, comprimento, 
altura e profundidade na verdade, são lógicas mentais, do amor que “excede todo entendimento”.

4. Hahn, Eberhad. Carta aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Curitiba: Esperança, 2006, pp. 71-72.
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santidade, um estilo indispensável de vida –  
“quando a noiva está diante do espelho”

“... a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade prove-
nientes da verdade. (Ef 4:24)
... assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar 
da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga 
ou coisa semelhante, mas santa e inculpável”. (Ef 5:25-27)

Basicamente, santidade significa separação. Deus é santo, no fato de que ele está separado de 
todos os outros e de todo o pensamento ou ato que possa ser chamado de pecaminoso, injusto, 
incorreto. Ele conclama o seu povo a ser também santo. Para nos revestirmos do novo homem, 
precisamos nos despir das vestes sujas do pecado. O alvo é santidade absoluta. Ele não pode estabe-
lecer um alvo menos elevado para os seus. Esse alvo precisa estar sempre presente em nossas ações. 
Quando buscamos justiça e verdade, nos amoldamos a Cristo, que viveu separado do pecado (Hb 
4.15). Cristo deseja uma igreja linda, adornada pelas qualidades, sem defeito, não envelhecida pelos 
malefícios de uma vida sem ele. No Novo Testamento Interpretado VV. encontramos: 

“A figura simbólica da santificação da igreja é sugerida pelo banho que as noivas tomavam, antes do matrimô-
nio, quando então se adornavam em suas vestes nupciais, imaculadas e brancas [...] A forma substantivada no 
original grego, “agiasmos”, significa, “santidade”, “consagração”, “santificação”, “devotamento”. No presente 
texto é salientada a virtude da pureza, que é um dos aspectos da santidade. E a santidade consiste da total de-
dicação a Deus, da separação para ele, em que o crente se resguarda das contaminações próprias do mundo”.5

unidade e comunhão, uma igreja de verdade -  
“quando a noiva convida para o casamento”

“Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam 
completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo 
o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz”. (Ef 4:1-3)

Paulo se considerava um prisioneiro do Senhor, e não de Roma. Roma não faria nada sem a per-
missão dos céus. Mesmo nas limitações e na vergonha de uma prisão, o Senhor prepara uma “vo-
cação especial” para seus filhos. Foi assim com Paulo e não será diferente conosco. Mesmo diante 
das circunstâncias difíceis, não podemos perder a alegria de pertencermos e trabalharmos para o 
Senhor. A docilidade faz parte do padrão exigido para os filhos de Deus. Cristo tem apenas um corpo 
e esta unidade deve ser intrínseca. Esta unidade produz a verdadeira paz. O pior problema para a 
igreja é a divisão. No Getsêmani, Jesus orou intensamente para que seus discípulos tivessem unidade 
(Jo. 17). Houve um “rogar” por parte de Paulo aos Efésios. O que ele desejava para as suas ovelhas 
é que entendessem a grandeza da unidade cristã. 

5. Champlin, R.N. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo. São Paulo: Candeia , Volume IV, p.630.
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os sete fundamentos da unidade cristã – “o endereço da noiva”

“Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é 
uma só; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, 
por meio de todos e em todos.” - (Ef. 4: 4-6)

A vida cristã, para ser de verdade, precisa repousar sobre sete fundamentos que expressem ver-
dadeiramente uma unidade intrínseca. Estes fundamentos devem revelar a divindade (o Espírito San-
to, o Senhor Jesus Cristo e o Pai). A divindade (Trindade) é unida. Assim também devemos ser. Os 
outros quatro fundamentos são o extravasamento desta comunhão, os quais devem permear toda a 
nossa vida e impactar as pessoas que estejam ao nosso redor (um só corpo, uma só esperança, uma 
só fé e um só batismo). 

Não dá para viver sem comunhão e entender o verdadeiro “Pai de todos”, a obra de Cristo na 
cruz e seu senhorio e a doce manifestação do Espírito Santo. Também não dá para viver longe da 
comunhão do corpo de Cristo (nossos irmãos). Sem esperança de vida eterna, sem fé e sem uma 
ligação vital com tudo isso por meio do batismo verdadeiro, conforme Mateus 28.18-20.

Aqueles que dirigem a igreja devem sempre promover a unidade. Se os verdadeiros filhos de 
Deus são conhecidos por serem “pacificadores” (Mateus 5:9), o que poderemos dizer de um pastor? 
É na unidade que a igreja autentica-se realmente como seguidora de Cristo. A verdadeira credencial 
não é de papel, de plástico ou digital, mas, sim, de uma vida transformada e unida com Cristo e os 
irmãos. Uma igreja unida é o melhor lugar do mundo para se estar; porém, a desunião produz um 
ambiente doentio, repulsivo, degradante e horrível. Nada justifica um corpo dividido, em que as 
falhas e a más palavras prevalecem. A aceitação e o perdão devem ser maiores que os erros.

 símbolos da igreja – “A noiva desenhada”

A igreja do Senhor Jesus possui vários símbolos e, na Carta aos Efésios, quatro são os principais: 
noiva, corpo, família e exército.

noiva 

“... para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si 
mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável”. (Ef 
5:26,27)

Haverá um encontro triunfal na dimensão espiritual entre Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. 
O que este noivo deseja senão que esta noiva se prepare em todos os níveis para este encontro? 
Quão grande responsabilidade é o ministério pastoral, quanto ao dever de orientar essa noiva para 
apresentá-la bela e triunfante ao seu noivo; apontar as manchas do pecado e dizer que o único que 
tira manchas é o sangue do noivo (Ap 7:14); não deixar essa noiva envelhecer e se enrugar, mas 
apresentar-lhe as misericórdias que são novas todas as manhãs (Lm 3:22-23), e oferecer-lhe o “vinho 
novo” do Espírito Santo (At 2:15-18). 
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Corpo

“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o 
corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na me-
dida em que cada parte realiza a sua função”. (Ef 4:15-16)

Somos um corpo, mas não um corpo qualquer: somos o corpo de Cristo. Nesta metáfora linda, 
somos interdependentes uns dos outros e da cabeça, que é o próprio Senhor. Dependemos dos 
irmãos e, principalmente, de Jesus. A cabeça é que governa o corpo. Então, Jesus é o que governa 
a igreja. Nós, como líderes, somos apenas parceiros nesta grande obra; ora ministrando, ora sendo 
ministrados. Da nossa parte, devemos incentivar a participação de todos. O corpo depende do au-
xílio de todos os seus membros e, para isso, deve estar ajustado e unido.

Família

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da 
família de Deus... do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra”. (Ef 2:19, 3:15)

O povo de Deus é especial. Formado de todas as culturas, cores, línguas, sexo e idade. Quando 
Paulo escreve aos Efésios, enfatiza que, para Deus, não há uma nação que mereça mais que outra. 
Assim, gentios e judeus, através de Cristo, deixam de ser forasteiros ou estranhos e passam a formar 
a família de Deus. Família é o ambiente em que somos aceitos, compreendidos e amados, em que 
todas as coisas são comuns. No caso da família de Deus, é o vínculo estabelecido pelo sangue de 
Jesus, entre todos os filhos de Deus. “A um Pai assim, Pai de todos, o único em quem a paternidade 
é vista com perfeição, é que os homens se dirigem quando vêm orar.” 6

exército 
 

“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para po-
derem ficar firmes contra as ciladas do Diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra 
os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do 
mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau 
e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o 
cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho 
da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do 
Maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito 
em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem 
na oração por todos os santos”. (Ef 6:10-19).

Exército nos lembra guerra. Mas estamos em guerra? Sim, não uma guerra contra as pessoas ou 
utilizando armas humanas. Nossa guerra é invisível e espiritual. Quanta gente boa cai nessa guerra! 

6. Foulkes, Francis. Efésios: Introdução e Comentário. 2 ed. São Paulo: Vida Nova, 1983, p. 85.
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Por isso, o pastor também é um soldado, um guerreiro de Deus. Para vencermos temos que ser 
fortes. Porém, a fonte da nossa energia é o Senhor e o seu poder. “Sede fortalecidos significa que 
uma pessoa não pode fortalecer a si própria, pois necessita receber poder, não uma única vez, mas 
constantemente, e isso é que indica o tempo do verbo no grego”.7

Nosso adversário não está de brincadeira e não usa de misericórdia com ninguém, nem mesmo 
com os seus súditos. Ele arma incansavelmente astutas ciladas para o povo de Deus. As forças es-
pirituais da maldade se encontram em todos os lugares. Não podemos dispensar nada da armadura 
de Deus para sermos vencedores. “De fato, o primeiro uso da palavra (ficar firmes) neste versículo 
se encontra no verbo composto antistenai (o verbo simples é Stenai), que dá a ideia de uma firme 
resistência a uma forte oposição”.8

Nosso cinturão é a verdade. A verdade por inteiro. Jesus é a verdade (Jo 14:6), e qualquer que 
diz que o tem como Senhor de sua vida deve ser verdadeiro. A verdade liberta e é a nossa fonte de 
santificação (Jo 8:32, 17:17). Portanto, devemos ter um caráter verdadeiro. A couraça que protege 
nosso tórax são as coisas corretas que praticamos. 

Nossos calçados são o evangelho eterno do Senhor, que sempre proporciona paz. Quando calçamos 
os sapatos, estamos de prontidão para caminhar. Nossa vida espiritual é dinâmica. Devemos estar sempre 
prontos, preparados para levar o evangelho que produz a paz. A respeito disso, Foulkes diz o seguinte: 

Isto oferece aqui o significado de que o conhecimento e a dependência do evangelho, pelo qual o 
homem obtém paz em seu coração e também vida, é um equipamento necessário (por exemplo, 
as sandálias do soldado romano possuíam cravos na sola, assim como, hoje, com o mesmo fim 
também os têm às chuteiras de futebol), para que o soldado não escorregasse quando em luta. Por 
isso pode-se traduzir o versículo assim: “Deixai que o evangelho da paz seja, como os sapatos em 
vossos pés, para dar-vos firmeza”.9

O escudo que nos protege das setas incendiadas é a crença, a certeza da presença do Senhor, a 
fé. As piores setas contra os escolhidos de Deus certamente são a maledicência movida pela inveja. 
Quem lidera as coisas na igreja deve saber que só o fato de assumir qualquer função, mesma que não 
decida ou peça nada, já criou inimigos. Somente a fé no Senhor nos faz inabaláveis. 

O que protege e governa a nossa mente é a salvação oferecida gratuitamente por Deus. Quanto 
mais caminhamos espiritualmente, mais devemos ter consciência da salvação. Isso não pode gerar 
orgulho em nós, porém, segurança. Como ministrar salvação se temos convicção de que a recebe-
mos? “Para o crente, salvação é parte da armadura defensiva que é essencial à sua segurança na luta. 
Podemos interpretar isso como o dom de Deus de salvar da pena do pecado, porém, mais ainda, 
como ajuda salvadora sua para proteger do poder do pecado”.10

A nossa única arma de ataque é a espada do Espírito Santo, a maravilhosa palavra de Deus. O 
Espírito Santo moveu os homens a escrevê-la (II Pe 1:21). A palavra do Senhor é onde a nossa vida 

7. Idem, p. 141.

8. Ibidem

9. Idem.

10. Foulkes, Francis. Efésios: Introdução e Comentário. 2 ed. São Paulo: Vida Nova, 1983, p. 145.
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e nosso ministério estão firmados. Com ela Jesus venceu as tentações dando real valor às Escrituras 
(Mt 4:1-11). Nossos sermões, aconselhamentos e ensinos, somente terão valor se estiverem emba-
sados nas sagradas letras. Tudo passará, até mesmo nós, se Jesus não voltar logo, mas a Palavra de 
Deus permanecerá para sempre (Is 40:8).

E por último, o soldado só entra em ação quando o diálogo com Deus é ininterrupto e por todas 
as situações: as nossas orações. A palavra chave do versículo 18 é “todo”, que aparece quatro vezes. 
A oração deve nos impulsionar a vestir cada peça da armadura, nos brindar na hora da batalha e nos 
fazer adormecer em paz a cada vitória que nos é concedida pelos céus. 

o corpo ministerial da igreja – “os serventes da festa de casamento”

“E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que 
foi dito: ‘Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos 
homens’”. (Ef 4:7,8) 

“A cada um” significa que ninguém fica de fora. O Senhor deseja usar a todos. Todo membro 
de nosso corpo que não é usado, atrofiará. Assim também é quanto ao corpo de Cristo. Todos os 
dons são presentes de Deus para os membros do corpo de Cristo. Depois homens capacitados são 
“dons” para a igreja. Ter fé e buscá-los é nosso dever. Como numa procissão vitoriosa dos antigos 
comandantes após as batalhas, quando voltavam às cidades de origem, trazendo com alegria seus 
despojos e conquistados, assim o Senhor Jesus Cristo, após vir a este mundo, morrer na cruz e res-
suscitar, voltou aos céus de forma triunfante. Que alegria saber que fomos conquistados, não por 
armas, mas pelo amor materializado na cruz! 

Cristo está, hoje, no céu cercado de majestade. No entanto, jamais devemos esquecer que ele 
se fez carne, que desceu “às profundezas da terra”, sentiu todas as misérias humanas para salvar a 
todos os que aceitem com fé o seu amor. Não há dúvida, Deus nos ama incondicionalmente. Ele 
deseja “encher todas as coisas”, todos os corações com seu amor. Champlin comenta: 

“Cristo é descrito como alguém que triunfa nessa batalha contra o mal; e, uma vez vencedor, 
torna-se enriquecido; e então, uma vez enriquecido, distribui sua riqueza com todos, até mesmo 
com aqueles que anteriormente eram seus inimigos, os quais agora tornou seus amigos e irmãos.”11

Salomão edificou um templo lindíssimo. As paredes e as mobílias eram folheadas de ouro. Mas, 
quando o Senhor se manifestou de forma gloriosa, a atenção foi para ele. Da mesma forma, o Senhor 
deseja encher o nosso templo, a nossa vida. 

O Senhor presenteia também pessoas com qualidades específicas para a igreja (Ef 4:11-13). Quan-
do o corpo de Cristo trabalha harmonicamente, a comunhão é nítida. Tentar impedir ou não usar a 
capacidade total da igreja é atrasar o reino de Deus. Nem todos possuem a mesma capacitação. A di-
versidade de pessoas e capacitações faz com que a igreja se torne interessante e bela. A liderança e, 
principalmente o pastor, deve conhecer as vidas que o Senhor lhe confiou e permitir que o máximo 

11. Champlin, R. N. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo. São Paulo: Candeia, 1993, Volume IV, p. 599.
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de pessoas e dons se manifeste. Quando as pessoas não põem em prática o que Deus lhes concedeu, 
ocorre uma insatisfação. Joyner afirma o seguinte:

“Muitos pastores estão tentando ser, simultaneamente, todos os ministérios que equipam a igreja. 
Isso não apenas dilui a sua habilidade de fazer o que foram chamados para fazer, como também 
anula o desenvolvimento e o funcionamento daqueles que, supostamente, deveriam estar operan-
do naqueles outros ministérios, fato que reduz enormemente a eficiência da igreja inteira”. 12

O projeto do Senhor é a maturidade espiritual. Mas isso não será possível, se trabalharmos sozi-
nhos. O trabalho é sempre de equipe. Todas as atividades na igreja devem visar à estatura de Cristo, 
à medida da plenitude de Cristo. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Mais ele nos ensina. 
Mais do um modelo administrativo, a igreja deve ter a imagem de Cristo, as qualidades dele.

•  Apóstolo: O que é enviado por Deus para uma missão especial. A pessoa com esse dom tem 
a facilidade de abrir novas igrejas e supervisioná-las.

•  Profeta: O que fala em nome de Deus. Não teme em denunciar o pecado. Uma pessoa com 
esse dom consegue produzir arrependimento e conversão genuína nos seus ouvintes, porque 
fala com convicção a verdade.

•  Evangelista: O que comunica eficazmente o evangelho. Mensageiro das boas novas. Tem um 
chamado e uma paixão especial pelo mundo perdido e, ao desenvolver o seu dom, consegue 
transformar, pela Palavra, um perdido num filho de Deus.

•  Pastor: “A palavra grega traduzida como ‘pastor’ aqui é poimen, definida como ‘aquele que cui-
da dos rebanhos’, não simplesmente aquele que os alimenta. Cuidar fala de protegê-los de pre-
dadores, mantendo-os saudáveis, examinando os pastos para ver se não há alguma vegetação 
nociva, assim como fornecer-lhes água pura para beber”.13 Apascentar as ovelhas e os cordei-
ros foi a exigência primária para a reintegração do apóstolo Pedro ao ministério (Jo 21:15-17).

•  Mestre: O que ensina com verdade, amor, conhecimento e sabedoria pela direção do Espírito 
Santo. A pessoa com este dom desafia seus ouvintes à prática da Bíblia de forma simples. 

O pastor que recebe, no mínimo, o dom para pastorear, é o que mais recebe de forma conjugada 
outros desta lista de dons. Por exemplo, é comum vermos pastores sendo mestres ou evangelistas. 
Somente não pode esquecer que não é o único e que outros irmãos devem usar também seus ta-
lentos. Estes cinco dons compõem e promovem o ministério, edificando assim o Corpo de Cristo.

“O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, 
nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que 
induzem ao erro”. (Ef 4:14) 

12. Joyner, Rick. Mensagem à Igreja Gloriosa. São José dos Campos: Shofar, 2003, p. 126.

13.  Idem, p. 143.
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O propósito e a indispensabilidade do ministério do corpo de Cristo consistem em preparo para 
vencermos quatro vergonhosos erros: 

1.  sermos crianças: Precisamos crescer, não podemos ser infantis na fé. Devemos conhecer e 
praticar os ensinamentos fundamentais do cristianismo. 

2.  sermos levados pelas ondas: Nem toda novidade pode ser usada na igreja. É preciso ter 
discernimento quanto ao propósito de toda prática. 

3.  sermos levados pelos ventos de doutrinas: Há muito erro doutrinário no mundo que de-
vemos evitar. Não bastam apenas as boas intenções é preciso saber a fundo os ensinamentos 
que nos são apresentados. Conferir na Bíblia, como os bereanos, não faz mal a ninguém.

4.  sermos levados pela astúcia e esperteza de homens: Precisamos ter visão espiritual. 
Devemos fazer a vontade de Deus e não dos homens. Astúcia e esperteza são características 
evidentes de Satanás na queda do primeiro casal. E, hoje, muitas pessoas são instrumentos do 
maligno para dividir a Igreja. Não podemos permitir pessoas que causam rupturas no corpo de 
Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus e o Leão de Judá. Ora foi Cordeiro, ora foi Leão. Soube 
tocar com amor num leproso, mas chicotear implacavelmente os vendilhões no templo. Para 
a mulher pecadora demonstrou perdão, mas para os líderes hipócritas os tratou como raça de 
víboras e sepulcros caiados para disfarçar o conteúdo putrefático. Assim, haverá momentos 
que temos que ser dóceis e estender a mão com amor incondicional. No entanto, quando um 
lobo for identificado, não poupe corajosamente o cajado de pastor.

 
Desafios da vida ministerial – “Preparando a festa”

“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo”. (Ef 4:15).

Verdade e amor devem caminhar juntos. Verdade sem amor é uma tragédia. E amor sem verdade 
é uma heresia. Porém, verdades faladas com amor produzem vidas e edificam o corpo de Cristo. 
Todo crescimento saudável ocorre “em Cristo”, o governador (cabeça) da igreja. Ele deve ser sem-
pre o alvo. O apóstolo Paulo escreve: Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as jun-
tas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função (Ef 4:16). 

Quando todos os membros, ligados entre si, fazem as funções estabelecidas pelo Espírito San-
to, ocorre crescimento ordenado e edificação ajustada em amor. Os membros, embora possuam 
funções distintas, trabalham unidos para o corpo, sob o comando do cérebro, que é Jesus. É bom 
sabermos que não temos vida independente. Que a nossa função principal é auxiliar os demais e não 
ter um crescimento desordenado e egoísta. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nos 
versículos anteriores podem ser vistas cinco características das pessoas sem Jesus: 

1.  Pensamentos inúteis: “... vivem na inutilidade dos seus pensamentos”.  A vida é sem objetivos 
na área espiritual. Neste estágio, tudo é abstrato. Vivem apenas por viver. 

2.  Mente cauterizada: Eles estão obscurecidos no entendimento. De tanto ouvirem a voz do 
mundo, não têm disposição para ouvirem a voz do Senhor.

3.  Distância das coisas de Deus: ... separados da vida de Deus. Sem vida, apenas vegetam espi-
ritualmente numa completa alienação dos valores divinos.

4.  Perda da sensibilidade para as coisas boas: ... Tendo perdido toda a sensibilidade. O crente, 
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mesmo em sua imperfeição, é sensível quando Deus lhe fala através da consciência e da Pala-
vra. Quando ouve, se arrepende, confessa e abandona. Mas a permanência no pecado produz 
uma insensibilidade quanto à vontade do Senhor.

5. entrega total ao pecado: ... eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda es-
pécie de impureza. Sem a direção de Deus, infelizmente, ocorre uma entrega a toda sorte de práticas 
pecaminosas. O prazer imediato fala mais alto. 

 
A consciência das pessoas sem Deus está cauterizada para compreenderem as grandezas do 

Evangelho. Os pensamentos são inúteis, as mentes estão nas trevas, mortos na ignorância, os co-
rações estão insensíveis, ávidos para praticar toda espécie de depravação. Porém, Paulo deixa um 
alerta aos crentes de Éfeso, quanto a essa maneira de viver: 

“Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram 
ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram 
ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no 
modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em 
santidade provenientes da verdade”. (Ef 4:20-24)

Nossas práticas, nossas vidas, nossas pensamentos devem estar firmados na pessoa de Jesus. 
Como trocamos de roupa, devemos trocar as roupas sujas do pecado pelas vestes da justiça e da 
santidade que vêm da verdade de Deus (Ef 4:25). A mentira, por melhor que seja a intenção, sempre 
produzirá um mal estar. Não devemos achar que somos maiores que outros, mas que somos inter-
dependentes no corpo de Cristo. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade (Jo 
4:23-24). A verdade liberta (Jo 8.32). Cristo é a verdade (Jo 14:6). A palavra de Deus é a verdade (Jo 
17:17). Assim, só teremos vida espiritual se vivermos a verdade. 

Outro alerta de Paulo é quanto à ira: Quando vocês ficarem irados, não pequem’. Apaziguem a sua 
ira antes que o sol se ponha, e não dêem lugar ao Diabo (Ef 4:26,27). A ira pode até ser incontrolada, 
mas não o pecado. Antes do findar do dia, devemos vencê-la. A ira continuada e o pecado dão 
ocasião para o diabo agir.

Quanto ao furto, o mesmo apóstolo diz: O que furtava não furte mais; antes trabalhe, fazendo algo 
de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade (Ef 4:28). O furto 
é transgressão de um dos mandamentos de Deus. O cristão verdadeiro sabe que não pode tocar 
nas coisas que não lhe pertencem. Pelo contrário, deve trabalhar honrando a Deus em tudo, com a 
finalidade de ajudar o próximo.

As palavras torpes também foram assunto de Paulo aos Efésios: Nenhuma palavra torpe saia da 
boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conce-
da graça aos que a ouvem (Ef 4.29). As palavras nossas devem edificar os outros e não ridicularizá-los 
ou diminuí-los. Os ouvintes das nossas palavras devem se alegrar ao ouvi-las. 
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Finalidade da igreja: eternidade – “o lar definitivo da noiva”

“ ... de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor”. (Ef 3:11)

Se Cristo é o noivo eterno que deseja casar com a igreja, não vai querer ficar viúvo, certo? Con-
cluímos, então, que este casamento é para a eternidade. O Senhor não iria planejar se unir à igreja 
apenas por um período de tempo. Deus irá convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, 
na dispensação da plenitude dos tempos. O tempo será pleno, linear, eterno. Cristo já governa a igreja 
não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Cristo morreu na cruz para, no futuro, salvar a 
igreja e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa em todo o seu esplendor.

Você já imaginou a Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21:10-27? Ao longe, ela pode ser 
vista como uma pedra única de jaspe. Doze portas de pérola com o nome das doze tribos de Israel. 
Um muro enorme de mais de sessenta e cinco metros de altura com o nome dos doze apóstolos. O 
tamanho ultrapassa 2.200 quilômetros, incluindo comprimento, largura e altura. Um cubo perfeito. 
As cores da cidade, dos fundamentos do muro e das portas, por si próprias refletem a beleza e glória 
da capital da nova terra. 

• Jaspe - Diamante cristalino. 
• Safira – Azul celeste.
• Calcedônio – Pardo claro.
• Esmeralda – Verde vivo.
• Sardônica – Marrom.
• Sárdio – Vermelho carne.
• Crisólito – Verde amarelado.
• Berilo – Verde mar.
• Topázio – Amarelo.
• Crisópraso – Verde maçã.
• Jacinto – Azul.
• Ametista – Violeta.
• Pérola – Negra.

Jesus pensou em todas as cores e todo resplendor para surpreender a sua amada igreja. Preto, 
vermelho, azul, verde... das cores primárias às secundárias. Pensou tanto em fazer a sua noiva feliz, 
que dispensou luz de alguma estrela ou fonte alternativa de energia. Ele decidiu iluminar esta cidade 
pessoalmente com a sua glória. Se já é tão bom desfrutarmos das bênçãos de Deus aqui, como não 
será no futuro glorioso?

Pr. Elias Alves Ferreira e Miss. Marilsa Ferreira residem em Jales (SP) e têm dois filhos: Eliel e Marílis. Ele é superintendente da 
Região Noroeste Paulista e ela é responsável pela IAP em Populina (SP).  
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Capítulo 3
Compromisso com a igreja de Cristo
Pr. Nestor Freschi Ferreira e Dsa. Lilian Gava Ferreira

“... no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor.” (Ef 2:21)

Atualmente, vivemos num contexto dos mais complexos, já que a sociedade evoluiu em termos 
culturais e científicos e, com sua evolução, os problemas se avolumaram. Há uma busca desenfreada 
por informação, por melhor colocação no mercado de trabalho. As pessoas cursam faculdades, es-
pecializações, frequentam treinamentos e cursos, na busca constante de se manterem atualizadas e 
úteis para suas organizações. 

Vive-se numa sociedade de mercado globalizado, em que há um estimulo constante ao consumo 
como forma de geração de riqueza. O que era considerado como supérfluo, hoje se tornou um item 
de primeira necessidade. Nunca se vendeu e se consumiu tanto. Os programas de orientação finan-
ceira se multiplicam a cada dia, frente ao endividamento crescente da sociedade. 

Por outro lado, os conflitos familiares e de relacionamento interpessoal são intensos e de difícil 
solução. A igreja de Cristo está inserida nesse contexto, sendo que nós, líderes, estamos à frente do 
rebanho do Senhor, da noiva de Cristo. A igreja não está imune aos problemas pós-modernos, pelo 
contrário, é altamente atingida por eles. Além de toda essa pressão social, cada igreja apresenta uma 
realidade. Estão localizadas em diferentes regiões do país, e até mesmo do mundo, com todas as 
diferenças culturais próprias. Há aquelas sediadas em grandes cidades, outras no interior. Umas têm 
muitos membros, outras não. Umas possuem uma liderança capacitada e preparada e outras, sequer 
têm líderes. E assim por diante.

Numa dessas igrejas, somos líderes, aqueles que possuem responsabilidade sobre o rebanho de 
Cristo, e, por sua vez, a missão de conduzi-lo até a volta dele.  Ainda nos cabe o dever de conclamar 
a igreja que está sob os nossos cuidados a anunciar Jesus Cristo, cumprindo assim sua missão primá-
ria. Se, por um lado, o contexto é complexo, e já fomos advertidos sobre isso pela palavra de Deus, 
por outro lado, as pessoas nunca estiveram tão sós, carentes de atenção e de cuidado, sedentas de 
uma palavra amiga e de esperança. Por mais que seja difícil a missão, há inúmeras bênçãos para 
aqueles que se mantiverem fiéis até o fim ao chamado do Senhor.

Porém, como conduzir o rebanho de Cristo Jesus, de forma que os cristãos continuem a ser fiéis 
a Deus, vivendo um processo contínuo de santificação, e que igreja do Senhor não deixe de pregar 
e anunciar as boas novas da salvação? Quais as principais dificuldades vividas na liderança da igreja do 
Senhor? O que tem dificultado o relacionamento entre líder (pastor) e liderados? 
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Um dos temas mais discutidos hoje, nas organizações, é: “como fazer com que as pessoas te-
nham compromisso?” “Compromisso é a forma, pública ou não, de se comprometer com alguém, 
com algum objetivo ou causa”.1 Assumir compromisso significa ser responsável, responder pelas 
atitudes, empenhar-se para cumprir um acordo, ter zelo e dedicação ao que se propõe realizar ou 
defender uma causa.

Precisamos levar as pessoas a entenderem que compromisso com a igreja de Cristo não se resu-
me ao compromisso com uma estrutura organizacional ou hierárquica, departamento ou cargo. As 
pessoas precisam ser conduzidas a ter compromisso, primeiro com Cristo Jesus, o que significa dizer 
compromisso com os valores por Ele ensinados.

Nós, líderes, precisamos ter clareza sobre o nosso compromisso, que é cuidar da noiva de Cristo.
Nas páginas seguintes, refletiremos sobre alguns assuntos, oferecendo nossa contribuição para as 

questões abordadas. 

Como cuidar da igreja? 

“Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus  
e do amor que demonstram para com todos os santos”. (Ef 1:15)

Cuidar é sinônimo de amar. Cuidar, com base bíblica, sem dúvida, é amar. Amar com atitude, e 
não só com palavras. Deus nos amou a ponto de entregar seu Filho amado. Jesus nos amou a ponto 
de entregar a sua vida por nós, pecadores. O Espírito Santo foi testemunha deste amor e continua 
seu trabalho de sensibilizar as pessoas para o reconhecimento do pecado e para viverem na depen-
dência do amor de Deus, filhos dispostos a receber e doar este amor.

Acima de tudo, devemos amar a igreja, amar as pessoas que são o templo do Senhor. É o manda-
mento para todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor de sua vida.

Cuidar através do exemplo 

“... para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável  
riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus”. (Ef 2:7)

Cuidar da igreja também significa cuidar de si, do casamento, da família, das finanças, da saúde físi-
ca, mental e espiritual, não para ficar focado em si mesmo, mas para poder doar-se aos outros, como 
uma forma de as pessoas verem e sentirem, na prática, o amor de Deus presente nas nossas vidas. 
Deus nos quer por inteiro e não em partes. Deus sempre prima pela integridade, pela coerência de 
atitude em todas as áreas da vida.

Vejamos as palavras de Paulo a Timóteo: Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, per-
severando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem (I 
Tm 4:16). Assim como Deus cuida da igreja, estabeleceu pastores e líderes para conduzirem as suas 
ovelhas com muito amor. A nossa motivação deve ser o amor. Só cuida quem ama. 

1. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Compromisso.
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Atitudes positivas a serem cultivadas 

Reconhecer nossos limites
Paulo passou por momentos difíceis em sua vida. Encontrava-se preso em Roma, nos últimos mo-

mentos do seu ministério. Escreve sua segunda carta a Timóteo; conta-lhe suas dores e expõe-lhe 
três necessidades básicas:

Amizade: Procure vir logo ao meu encontro (II Tm 4:9). A primeira necessidade é compa-
nheirismo. A maioria dos irmãos havia abandonado o velho apóstolo no momento em que ele 
mais precisava. No seu primeiro julgamento, ninguém da igreja havia comparecido. Ele estava 
precisando de um ombro amigo e então pede que Timóteo venha logo ao seu encontro. Em 
outras palavras: “Preciso de ajuda emocional; não posso ir aonde você está; preciso de um com-
panheiro sincero, que me ouça, que ore comigo, que me ajude”. Se Paulo, o grande apóstolo, 
precisou de um amigo e nós? 

uma capa: Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trôade (II Tm 4:13). 
A segunda necessidade era física. O inverno aproximava e, se as vestes não fossem adequadas, o 
sofrimento seria grande. Então pede a capa que ficou na casa de um irmão. Ele era de carne e osso, 
com necessidades primárias como uma capa para se proteger do frio. Caro colega, você também é 
limitado e necessita cuidar da saúde e do seu corpo. Não somos super-heróis. Envelhecemos, ado-
ecemos e sentimos frio como todos os seres humanos.

uns livros: ... os meus livros, especialmente os pergaminhos (II Tm 4:13). A terceira necessidade 
era espiritual. Os livros e pergaminhos certamente continham Escritos Sagrados. Com eles, além de 
exercitar a mente, podia crescer espiritualmente. Com isso, fica claro que Paulo era dinâmico em sua 
comunhão com o Senhor. Soldados, cadeias e o abandono por alguns não o derrotavam. Apesar das 
lutas, permanecia sempre firme em seu objetivo de agradar a Cristo. Se a sua lista de queixas estiver 
grande, mesmo assim cresça, não pare e não desista. 

Os limites estão relacionados a nossa identidade. Eles definem quem somos e quem não somos e 
causam impacto em todas as áreas de nossa vida. Deus atribui-nos a responsabilidade sobre certas 
tarefas, sendo nosso dever saber o que nos compete e o que não nos compete fazer.

Assim, podemos dizer que os limites têm a função também de nos proteger, à medida que ajudam 
a delimitar nossa propriedade para que possamos cuidar dela (o que nos pertence, quais nossas res-
ponsabilidades). Eles nos ajudam a guardar o que é bom e excluir o que é ruim.

Reconhecer nossos limites implica:

1) Reconhecer nossa dependência de Deus 

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus”. (Ef 2:8)

Isso significa dizer reconhecer nossa natureza humana, pecadora, nossa limitação e dependência 
da infinita graça de Deus para nos mantermos vivos e liderando o seu povo. Deus nos fez pastores 
e líderes. Não importa como aconteceu, se somos assalariados ou voluntários, se por vocação ou 
desejo da família, Deus permitiu e devemos prestar conta a ele de nossas ações. 
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2) Reconhecer nossas forças e fraquezas 

“Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revela-
ção, no pleno conhecimento dele”. (Ef 2:17)

Nós, seres humanos, estabelecemos relações saudáveis somente quando identificamos e apren-
demos a utilizar nossas forças e lidar com nossas fraquezas, reconhecendo nossos limites, nosso 
humanismo e dependência de Deus.

O autoconhecimento é algo essencial para alcançarmos os frutos do Espírito, em especial o “do-
mínio próprio, a temperança”. Precisamos saber identificar e deixar claro do que gostamos e do que 
não gostamos, quais são nossas virtudes e nossos defeitos. Geralmente, temos dificuldade de perce-
ber sentimentos com os quais não queremos nos confrontar, pensamentos que são inaceitáveis. Por 
isso, também necessitamos das outras pessoas e, especialmente Deus, para nos conhecermos, para 
nos ajudar a enxergar aquilo que foge da nossa visão, ou por estar muito longe ou muito perto do 
nosso olhar. Somos agraciados por Deus com muitas qualidades e as demais pessoas também. O que 
não há de perfeito em nós nos faz lembrar que perfeito é só Deus e que precisamos das virtudes das 
outras pessoas para experimentarmos o amor de Deus.

Quando não respeitamos os limites, sofremos. Em Êxodo 18:14-27, vemos um claro exemplo disso. Je-
tro, o sogro de Moisés, verificou que seu genro estava desrespeitando os seus limites, assumindo uma carga 
que não poderia dar conta sozinho. Todo ser humano tem falhas. E a igreja precisa entender isso para não 
cair frente às decepções e frustrações que todos nós passamos. Cuidado: quem se coloca como pastor su-
per-homem, será cobrado como tal. Nossa postura gera expectativas, maiores ou menores, reais ou irreais.

3) Reconhecer o nosso valor para Deus e cuidar de nossas vidas com muito amor  

“Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou”. (Ef 2:4)

Muito embora existam muitas críticas quanto ao uso de terminologias como autoestima, amor 
próprio, o fato é que Deus nos atribui um valor e precisamos estar conscientes dessa situação para 
verdadeiramente sermos instrumentos de Cristo para a salvação da humanidade. A temperança está 
em sabermos o nosso real valor em Cristo Jesus, nem mais, nem menos do que as demais pessoas. 
Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter; mas, pelo contrário, tenha um 
conceito equilibrado, de acordo com a fé que Deus lhe concedeu (Rm 12:3).

Pessoas com baixa autoestima, normalmente, apresentam visão pessimista e temerosa diante do 
mundo e da vida, com incapacidade de enfrentar desafios. Pessoas com autoestima saudável enca-
ram o mundo como um desafio a ser enfrentado, uma oportunidade para exercitar seu potencial e 
sua confiança em Cristo. A ousadia para a pregação do evangelho cresce à medida que compreen-
demos e aceitamos o amor de Deus em nossa vida. 

Um alerta: teremos muita dificuldade para aceitar o amor das outras pessoas, inclusive de Deus, 
e assim confiar nele, se nos falta o sentimento básico de autoaceitação. O valor que reconhecemos 
ter, a partir da percepção que temos de nós mesmos e do mundo, influencia a nossa forma de sentir, 
pensar e agir. Porque como imagina em sua alma, assim ele é (Pv 23:7). 
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Deus sempre soube de como seria a vida do homem neste mundo. Nas Sagradas Escrituras, ele 
nos ensina que fazemos a diferença, quando mudamos a forma de perceber o mundo, pois agimos 
conforme a nossa maneira de ver e interpretar o que nos cerca, segundo os nossos valores. Se ti-
vermos a cada dia o nosso pensamento renovado em Cristo, saberemos como nos comportar em 
todos os momentos da nossa vida.  Devemos ver o mundo com os olhos de Deus, conforme os 
valores de Deus, ter a visão de Deus. A Bíblia nos oferece a única perspectiva real para vencermos 
a inferioridade e construirmos uma autoestima adequada. Ninguém pode oferecer o que não tem. 

a) Cuidar da nossa família com amor: Cuidar da família também significa cuidar da igreja do 
Senhor; esposa, filhos, saúde, lazer, educação. R. Kent Hugues alerta: 

“O ministério é desgastante (...). A vida do pastor é bastante sobrecarregada (...). O ministério não 
só consome tempo, mas também consome as energias do ministro, pois exige demais de nós (...). 
O ministério pode transformar-se numa amante. O pastor pode acabar casando com a igreja (...). 
O ministério pode ser sedutor, principalmente, se seu valor pessoal está no que faz”.2

É fato que na vida assumimos vários papéis, inicialmente somos filhos, em um segundo mo-
mento, alunos, muitos de nós nos tornamos esposo ou esposa, pais ou mães, e cada função 
merece cuidado e zelo. Ter clareza sobre esses papéis, os envolvidos saberem o que se espera 
e o que é possível cada um oferecer, é primordial para a construção de relações saudáveis. Com 
nosso cônjuge, precisamos priorizar a construção de um lar onde reine o amor de Deus, a sa-
bedoria, a confiança, a segurança e a paz nos relacionamentos; que a leitura da palavra de Deus 
seja um hábito, assim como a oração.

Necessitamos reservar tempo para a nossa família, se esperarmos sobrar tempo, certamente 
nosso cônjuge e filhos sempre ficarão em segundo plano. É muito provável que não seja muito tempo 
disponível, mas que seja o suficiente para nós e nossos familiares queridos desfrutarmos das bênçãos 
de Deus; mais importante que a quantidade é a qualidade deste tempo. Estejamos presentes não 
apenas fisicamente, e sim ouvindo, perguntando, informando, compartilhando sentimentos, estabe-
lecendo limites e, acima de tudo, demonstrando amor em tudo que fazemos.

Não temos o direito de dar motivos para nossos filhos e cônjuge terem aversão à igreja. Caso a 
nossa família perceba a obra de Deus competindo com o amor a ela dedicado, será um desastre, 
para a nossa casa e para nosso ministério. Respeitemos o estabelecido pela Igreja Adventista da 
Promessa: as segundas-feiras são reservadas para o descanso dos responsáveis por campo pastoral, 
também é a oportunidade de dedicar tempo para você e sua família. Deus se agrada com a tempe-
rança e com a integridade. Ser íntegro também significa coerência de discurso e atitudes. 

b) Conhecer os seres amados: Só temos como cuidar quando conhecemos e sabemos quais 
são as necessidades das outras pessoas. Para conhecer o outro é preciso exercitar a empatia, ou seja, 
nos colocar no lugar do outro e buscarmos enxergar o mundo através do seu olhar, a partir de suas 
crenças, valores, conhecimentos e experiência de vida, buscando entender os seus pensamentos, 
atitudes, anseios e desejos.

2.  Grudem, Wayne & Rainey,Dennis. Famílias fortes, Igrejas fortes: os desafios do aconselhamento familiar. São Paulo: Editora Vida, 

2005, p.32.
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O ser humano tem a tendência a formar opinião a respeito das pessoas pela primeira impressão 
que tem das mesmas, sem ao menos conhecê-las (são os preconceitos). A superficialidade dos rela-
cionamentos gera falsas conclusões.

Deus nos fez diferentes uns dos outros, únicos, e graças a Deus por isso! É nessa diferença que 
está a riqueza, a possibilidade de nos unirmos. Muitas vezes tendemos a tratar todos de forma igual, 
“no geral”, “por atacado”. Outras vezes, privilegiamos alguns.

Jesus conhecia muito bem seus discípulos e agia de forma a respeitar suas particularidades, suas 
forças e suas fraquezas, mas sempre os estimulando ao crescimento. Ele nos ensinou a enxergar 
além daquilo que vemos. Jesus via além das vestimentas, dos costumes, dos pecados, ele visualizava 
a oportunidade de transmitir valores eternos às pessoas, conseguia identificar nelas a possibilidade 
de serem pregadoras da palavra de Deus. 

c) orar por amor: Quem ama, intercede a Deus em favor do ser amado. Oremos por nosso 
cônjuge, nossos filhos, nossa família, nossos amigos. E, como cristãos e líderes, como um exercício 
do amor de Deus em nossas vidas precisamos continuamente orar por todos os santos (Ef 6:18), 
incluindo as pessoas que lideramos. Devemos ter essa atitude, primeiro, por reconhecermos a so-
berania de Deus e seu mandamento, de amarmos o nosso próximo. Por acreditarmos que Deus 
está no controle de tudo e é a solução em todas as situações. Por termos conhecimento bíblico e 
experiência cristã que nos permitem discernir que a atuação demoníaca está (ou pode estar) na base 
dos conflitos. Por termos a convicção de que ninguém muda ninguém, e que toda transformação, 
mudanças reais e duradouras nos indivíduos vêm de Deus. “Sejam pacientes na dificuldade e sempre 
perseverantes na oração” (Rm 12:12). 

d) Amar incondicionalmente: Sem preconceitos, sem acepção de pessoas, sem condicionar 
o amor a determinados comportamentos. Jesus nos amou e continua nos amando, independente-
mente de nossos pensamentos e ações. Se Jesus não amasse incondicionalmente, jamais teria se 
aproximado de uma mulher adúltera, de um fiscal corrupto, conversado com uma samaritana. Jesus 
respeitava os costumes, as crenças, as normas de convivência, mas não as colocava acima do amor, 
o amor que transforma. Ele aproveitava as oportunidades, Jesus não tinha uma postura julgadora, 
não se posicionava como acima do bem e do mal, pelo contrário, com sabedoria e muito amor apre-
sentava às pessoas os valores eternos de maneira a levá-las a uma análise de consciência e mudança 
de atitude. O amor leva a superar todas as diferenças; não que estas deixem de existir, mas leva ao 
respeito e à possibilidade da aproximação entre as pessoas para a solução dos conflitos.

e) Cultivar os valores de Cristo por amor: Para transformar vidas, é necessário transformar 
valores, repensar crenças, dar um novo significado à vida (Rm 12:2). 

Leve as pessoas a repensarem suas crenças. É comum carregarmos crenças em nossas vidas que 
fundamentam nossos valores, sem que ao menos nunca as tenhamos questionado, ou confrontado 
com a Palavra de Deus. Nós, cristãos, precisamos dar mais liberdade para a ação do Espírito Santo 
em nossas vidas. Sua obra principal é a santificação. 

f) estimular a comunhão: Deus nos fez seres sociais, ou seja, não fomos feitos para vivermos sozi-
nhos, isolados. “O plano de Deus para seus filhos é que eles se envolvam profundamente cada um com 
a vida de outros”. Conforme este autor, a palavra de Deus nos oferece dois motivos incontestáveis 
para mantermos relações próximas com outras pessoas: Deus ordena que rompamos o isolamento e 
o corpo de Cristo precisa de envolvimento. Em Rm 12. 9-16, lemos: 
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“O amor seja sem hipocrisia. Detestais o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns 
aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais 
remissos: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor; regozijai-vos na esperança, sede pa-
cientes na tribulação, na oração perseverantes; compartilhai as necessidades dos santos; praticai 
a hospitalidade; abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com 
os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os 
outros; em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde; não sejais sábios aos 
vossos próprios olhos”.

Deus nos criou com a necessidade do outro para vivermos, para existirmos, para dar significado 
a nossa vida, para nos apoiarmos mutuamente, nos incentivarmos, sermos sábios, compreensivos e 
tolerantes uns com os outros, compartilhando tristezas e alegrias. 

Como escrito em I Co 12:20-27, somos todos parte do corpo de Cristo, e para que a igreja de-
sempenhe sua função, é necessário que estejamos juntos, unidos, cada um exercendo a sua função 
e reconhecendo a importância de todos que pertencem a este corpo. 

A colaboração só é possível quando reconheço que o outro tem algo que me falta, e vice-versa; 
precisamos uns dos outros, e esta é a idéia; a idéia da complementaridade. Somos interdependen-
tes. Todos têm forças e fraquezas, inclusive pastores e líderes, cada pessoa tem suas habilidades 
bem desenvolvidas, assim como aspectos a serem melhorados.  O reconhecimento dessas dife-
renças possibilita a unidade. 

Embora o mundo queira nos levar a valorizar o anonimato, a indiferença, o individualismo, a 
independência de ações, nas Sagradas Escrituras constatamos que a vontade de Deus é contrária a 
tais posturas, deixando claro, quando nos fala sobre comunhão, da importância das pessoas se apro-
ximarem e exercitarem o amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos saber que 
Deus se agrada com relacionamentos pautados nos valores bíblicos.

g) estabelecer prioridades: Charles Swindoll3, baseando-se nos elementos que caracterizam 
a vida e o ministério de Paulo em Tessalônica, fala da importância de estabelecer quatro priorida-
des básicas, tanto igrejas como pessoas: 1) ter base bíblica - fundamentar-se em bases sólidas; 2) 
ser autêntico - aplicar à vida as verdades das Escrituras; 3) ser cheio de graça  - cultivar uma atitu-
de compassiva, com espírito tolerante e cheio de amor; 4) manter-se na  realidade - permanecer 
atualizado, sempre em dia com os fatos, contextualizando a palavra de Deus, que sempre é atual, 
viva e eficaz. 

O que fazer sempre vai existir, trabalho é o que não falta. Para Henry Cloud e John Townsend4 
precisamos estabelecer alguns limites para nós mesmos: 

“Você precisa saber quanto tempo e energia tem e administrar seu trabalho da melhor maneira 
possível. Observe o que (e quanto) você pode fazer e diga ‘não’ ao resto. Aprenda a reconhecer 
seus limites (...). Trabalhadores competentes fazem duas coisas: esforçam-se para realizar um tra-
balho de qualidade e gastam seu tempo nas coisas mais importantes”.

3. Swindoll, Charles. Firme seus valores. Minas Gerais: Betânia, 1985, p.32.

4. Cloud, Henry & Towsend, John. Limites. São Paulo: Editora Vida, 1999, p.226.
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Um dia inteiro correndo não significa que o resultado do trabalho vai ser bom. Pelo contrário, pode 
indicar dificuldade de se organizar, planejar as ações, dividir tarefas (delegar), falta de foco (fica preso 
a pequenos detalhes), o que pode refletir em problemas pessoais, conjugais, familiares, ministeriais. 

“Conheça seus limites e não deixe que o trabalho controle sua vida. Os limites forçarão a priorizar 
o que é importante. Se você se comprometer a gastar somente determinado número de horas por 
semana no trabalho, gastará melhor essas horas. O trabalho sempre preencherá o tempo que você 
determinou para ele. Se uma reunião não tiver uma programação com limites de horário, a discus-
são pode tornar-se interminável. Reserve tempo para certas coisas e não ultrapasse seus limites.” 5

Com esses cuidados, podemos trabalhar melhor e apreciar mais nossas atividades. Os mesmos 
autores concluem: 

“A pessoa que não desenvolve limites de tempo acaba frustrando não apenas os outros, mas a si 
própria. Ela termina o dia sem sentir que o desejo cumprido deleita a alma (Pv 13:19). Em vez disso, 
sente-se insatisfeita, os seus projetos ficam pela metade e ela percebe que, no dia seguinte, já terá 
de começar correndo contra o tempo”. 6

h) Cuidar das famílias da igreja com amor: Na Bíblia, vemos Deus sempre cuidando da 
família, estabelecendo limites para ensiná-la e protegê-la. A família é a célula principal da socieda-
de, o que ocorre nos lares é reproduzido nas comunidades. Infelizmente, nos nossos dias, mais 
acentuadamente, estamos diante do resultado de famílias desestruturadas, marcadas pelo divórcio, 
pelas drogas, pela dor. E a igreja deve ser o local onde as pessoas possam encontrar a estrutura, a 
segurança necessária para a vida. Para os organizadores do livro Famílias Fortes, Igreja Fortes, Gru-
dem e Rainey7, nós, líderes, precisamos estar preparados para saber como enfrentar os desafios e 
aproveitar as oportunidades para ministrar às famílias. Acreditam que famílias estruturadas estão 
entre as melhores formas para divulgar o reino de Deus e que somente teremos igrejas fortes com 
o fortalecimento das famílias. 

i) Capacitar a liderança e preparar sucessores: Em Atos 1 e 2, vemos Jesus ensinando que há 
necessidade de capacitação para desenvolver o trabalho e, sobretudo, capacitação vinda da parte de Deus 
(“até que do alto sejais revestidos de poder”). Jesus preparou sua liderança e seus futuros sucessores à 
medida que os capacitou para o serviço, orientando, informando e, especialmente, dando o exemplo. 

Amados irmãos, sem dúvidas, como servos tementes, dependemos primeiramente da graça e sa-
bedoria de Cristo, mas também precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, nos esforçando, 
buscando nos desenvolver, procurando conhecimento, exercitando os aprendizados e, em especial, 
desejando fazer o melhor para Deus. 

Muitas vezes, cometemos o erro de imaginar que as pessoas já sabem o que precisam saber ou 
conhecem nossos pensamentos. Em um grupo de pessoas, sempre há diferenças de conhecimento, 

5. Idem, p.227 e 228

6. Idem, p.239

7. Grudem, Wayne & Rainey,Dennis. Famílias fortes, Igrejas fortes: os desafios do aconselhamento familiar. São Paulo: Editora Vida, 2005.
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necessidades e expectativas, e cabe ao líder administrar essa situação de maneira a transformar essas 
diferenças em possibilidade de crescimento de todos. 

Para liderar, não basta saber o que fazer (conhecimento) e como fazer (habilidade), é imprescindí-
vel ter atitude, fazer acontecer, com determinação, querer e colocar em prática todo conhecimento 
e habilidade adquirida ao longo da vida. Esses são os componentes da competência: conhecimento, 
habilidade e atitude. Ser líder competente é, portanto, tomar iniciativa e assumir responsabilidade, 
diante das situações com as quais se depara, incentivando a aprendizagem e a autonomia de seus 
liderados; autonomia no sentido de querer e poder tomar a iniciativa na resolução de problemas e 
tomadas de decisões, não depender o tempo todo da figura do líder. 

Não é possível a nenhum indivíduo tomar iniciativa, assumir responsabilidades quando não sabe 
o que faz e por que faz. Aos líderes, cabe deixar claro o que se espera dos liderados; por mais óbvio 
que pareça, investir no esclarecimento dos papéis poupa tempo e dor de cabeça, e, principalmente, 
melhora os resultados. Ao líder também pertence a tarefa de identificar, mobilizar e desenvolver a 
capacidade de sua equipe, através de ações de apoio e acompanhamento. 

Outro aspecto importante da liderança é que não basta apresentar características de líder para desem-
penhar bem esta responsabilidade. O desempenho do líder também depende da relação líder-liderado, 
ou seja, da qualidade do vínculo entre o líder e o grupo. Há uma influência mútua, líderes-liderados. 

Outro fator a ser considerado: um estilo de liderança pode ser eficaz em relação a uma situação 
específica, mas pode não ser o melhor em outra. Perceber como e quando agir é o grande desafio. 
John C. Maxwell8, cristão internacionalmente reconhecido pelo seu trabalho na formação de líderes, 
apresenta alguns princípios importantes de liderança, os quais queremos compartilhar neste momento.

As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança:

1ª)  A Lei da Tampa – a capacidade de liderança determina a eficácia da pessoa (Saul e Davi – II 
Sm 5:1-4);

2ª)  A Lei da Influência – a verdadeira medida da liderança é a influência - nada mais, nada menos 
(Expansão com Josué – Nm 14:6-9);

3ª)  A Lei do Processo – liderança se cultiva dia-a-dia, não num só dia (A liderança de José – Gn 
37:1-50:22);

4ª)  A Lei da Navegação – qualquer um pode pilotar o barco, mas só um líder sabe traçar o per-
curso (Neemias: um curso de liderança – Ne 1:1-3:32);

5ª)  Lei de E. F. Hutton – quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem (Samuel: audiência 
através do serviço – I Sm 4:1);

6ª)  A Lei da Base Sólida – a confiança é o fundamento da liderança (Sansão: a confiança é o fun-
damento – Jz 13:24-16:31);

7ª)  A Lei do Respeito – as pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes do que elas (Débora: 
pessoas seguem líderes – Jz 4:1-16);

8ª)  A Lei da Intuição – os líderes avaliam todas as coisas pela ótica da liderança (Jetro avalia – Ex 
18: 1-24);

8.  Bíblia da Liderança Cristã: com notas e artigos de John C. Maxwell (Almeida Revista e Atualizada). Barueri, SP. Sociedade Bíblica do 

Brasil, 2007.
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9ª) A Lei do Magnetismo – quem você é define quem você atrai (Elias e Eliseu – 2Rs 2:1-15) ;
10ª)  A Lei da Ligação – os líderes tocam o coração antes de pedir ajuda (Roboão: líderes tocam 

o coração – I Rs 12:1-24);
11ª)  A Lei do Círculo Íntimo – o potencial do líder é determinado pelas pessoas mais próximas 

dele (Davi e as pessoas mais próximas – I Cr 11:10-12:40);
12ª)  A Lei da Delegação do Poder – só líderes seguros delegam poder aos outros (Barnabé delega 

poder a outros – At 9:27);
13ª) A Lei da Reprodução – só um líder pode treinar outro líder (Moisés e Josué – Nm 27:18-23);
14ª)  A Lei da Aceitação – as pessoas aceitam o líder, depois os seus planos (Gideão: as pessoas 

aceitam o líder – Jz 6:11-8:35);
15ª)  A Lei da Vitória – os líderes encontram uma forma de levar o time (equipes) à vitória (Josias 

alcança vitória – 2 Cr 34:3 – 35:19);
16ª)  A Lei do Grande Impulso – o impulso é o melhor amigo do líder (Salomão: o impulso é amigo 

– IRs 2:1- 4:24);
17ª)  A Lei das Prioridades – os líderes sabem que atividade não representa necessariamente rea-

lização (Pedro –atividade e cumprimento – At 6:1-7);
18ª)  A Lei do Sacrifício – o líder precisa abrir mão de algumas coisas para subir (Moisés: líder deve 

abrir mão – Êx 3:1 – 4:13);
19ª)  A Lei da Oportunidade – saber o momento certo é tão importante quanto saber o que fazer 

e aonde ir (Ester: quando liderar – Et 4:6-17);
20ª)  A Lei do Crescimento Explosivo – para somar, lidere subordinados – para multiplicar, lidere 

líderes (Paulo: multiplicando o crescimento – II Tm 2:1);
21ª)  A Lei do Legado – é na sua sucessão que se revela o valor duradouro do líder (Jesus: o valor 

final de um líder – Mt 28:16-20).

j) Facilitar a sucessão
Somos uma parte da história e não a história toda. Paulo encontrou um sentimento negativo em 

Corinto e então escreveu: 

“Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, 
conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez 
crescer; de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que 
efetua o crescimento”. (I Co 3:5-7)

•  Paulo se considerava servo e não dono da igreja: Apenas servos por meio dos quais vocês 
vieram a crer.

•  Estava consciente do ministério dos outros: Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a 
cada um.

•  Estava consciente de que Deus usou a todos em momentos diferentes com a mesma 
igreja: Eu plantei, Apolo regou.

•  Estava consciente de que Deus fez a diferença: ... de modo que nem o que planta nem o que 
rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento.
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k) estimule o trabalho em equipe: Existe uma grande diferença entre pessoas trabalhando 
juntas e pessoas apenas trabalhando ao mesmo tempo. Isto porque existe diferença entre “grupo” e 
“equipe” de pessoas. Conforme Moscovici, psicóloga e mestre em psicologia social pela Universida-
de de Chicago (EUA), em seu livro Equipes dão Certo, “grupos existem em todas as organizações, 
equipes são raras ainda, embora ostentem essa denominação com frequência.”9 

Ainda segundo esta autora, um grupo pode ser considerado uma equipe quando: 
1º)  “compreende seus objetivos e está engajado em alcançá-los, de forma compartilhada”. Pode-

mos perceber esta postura de equipe quando “a comunicação entre os membros é verdadei-
ra, as opiniões divergentes são estimuladas (pois são as mesmas que produziram crescimento 
da equipe); a confiança é grande, assume-se riscos; as habilidades complementares dos mem-
bros possibilitam alcançar resultados, os objetivos compartilhados determinam seu propósito 
e direção; respeito, mente aberta (sem preconceitos e paradigmas) e cooperação são elevados; 
o grupo investe constantemente em seu próprio crescimento”. 

2º)  “passa a prestar atenção à sua própria forma de operar e procura resolver os problemas que 
afetam seu funcionamento”. Esse processo de autoexame e avaliação é contínuo.

Grupos podem conseguir apresentar algum resultado, porém apenas uma equipe tem condições 
de alcançar resultados consistentes e duradouros. 

É função do líder facilitar a transformação de um grupo de pessoas em uma equipe. A sua postura 
determinará se deseja trabalhar com um grupo ou uma equipe. 

Analisando na palavra de Deus a vida de Jesus e seus discípulos, percebemos que ele formou sua 
equipe, compartilhou sua visão e seus objetivos, capacitou essas pessoas (através do exemplo, da 
ministração da Palavra, do poder do Espírito Santo – “até que do alto sejais revestidos de poder”), 
estimulou a comunicação verdadeira/ autêntica, a cooperação, o respeito, a ação dos mesmos - ini-
ciativa, não omitirem-se, assumiram riscos, a tomada de decisões, resolução de conflitos, sem fica-
rem dependendo de sua presença. 

Jesus tinha a visão no futuro e por isso formava pessoas para que os propósitos divinos fossem 
cumpridos; desejava como seguidores pessoas que colocassem em prática os seus ensinamentos, e 
estas formassem novos seguidores de Cristo, e assim sucessivamente. Os discípulos compreende-
ram os objetivos de Jesus e agiram de forma a alcançá-los. Nós hoje precisamos ser a equipe de Cris-
to, abrindo mão de nossas vaidades, individualidades, em função de algo muito maior, a eternidade.

É essencial para uma boa convivência e motivação para o trabalho, que cada membro reflita e 
conscientize-se sobre o seu papel/responsabilidade, suas forças e fraquezas, e como a sua maneira 
de agir influencia o grupo de pessoas que convive, ou seja, quais as conseqüências de suas ações para 
os demais membros e o grupo como um todo.

l) Conduzir com zelo e amor: Tamanha tarefa nos foi concedida por Cristo, orientar o reba-
nho para o encontro com Cristo e consequente alcance da salvação. É Deus quem acrescenta o 
número de salvos pela sua graça e misericórdia, e nós somos instrumentos na mão de Cristo por 
isso devemos buscar a excelência em tudo que fazemos. Só conseguimos dirigir, orientar pessoas 
se também tivermos clareza de onde queremos chegar; conduzir exige ter visão. Cabe a nós líde-

9. Moscovici, Fela. Equipes Dão Certo. 8ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003.p.5
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res conciliar as expectativas das pessoas que lideramos e deixar claros os papéis de cada um no 
caminho rumo à Canaã celestial.

Para conduzir é necessário planejar. Como cristãos devemos submeter nosso planejamento a von-
tade de Deus, a capacitação do Espírito Santo. Antes de planejarmos uma agenda de atividades, é ne-
cessário saber o que se pretende com cada ação, quais os objetivos. Para facilitar o trabalho e manter 
o foco, é prudente estipularmos prazos para que as ações e objetivos tornem-se realidade. Após um 
plano de ação adotado, devemos investir na capacitação das pessoas que irão colocar este plano em 
prática. A partir deste momento, torna-se imprescindível o acompanhamento dos trabalhos. 

Reuniões constantes com a liderança diferenciam os bons resultados. Avaliar as ações semanal ou 
mensalmente permite-nos identificar os pontos a serem melhorados. Precisamos estar atentos para 
identificar em que aspectos as pessoas podem estar precisando de uma ajuda e/ou estamos falhan-
do. Quanto ao planejamento, a IAP possui o Projeto A Nossa Visão de Reino de Deus, o qual tem o 
objetivo de orientar os trabalhos em nossa denominação. Todo e qualquer planejamento regional e 
local deve ser coerente com este projeto, bem como contemplar suas diretrizes e ações previstas.

Conduzir com zelo e amor o rebanho também significa lidar com muito carinho e paciência com 
as ovelhas que, por algum motivo, têm dificuldades de caminhar para o alvo desejado. Em nosso 
meio temos pessoas doentes, física, emocional e ou espiritualmente falando, e exigem mais da lide-
rança. Devemos agir com senso de justiça, mas sobretudo orientados pelo amor de Cristo. Podemos 
abandoná-las no caminho ou ajudá-las a retomar a caminhada. Lembremos que, assim como fomos 
mudados, Cristo continua transformando. É necessário acreditar nas pessoas, na capacidade de mu-
dança, na possibilidade de crescimento em Cristo. Para refletir: Como temos lidado com as pessoas 
disciplinadas pela igreja? Nossa atitude tem sido prevencionista, no sentido de buscar prever e assim 
prevenir as quedas diante dos obstáculos, ou estamos focados em ficar especialistas nas punições a 
serem aplicadas? O conselho local da igreja reúne-se apenas para julgar outras pessoas ou para orar 
e facilitar o trabalho do Senhor? 

m) Afetividade, empatia, brandura

“Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor”. (Ef 4:2)

O Pastor deve demonstrar as virtudes de Sumo Pastor, o Senhor Jesus. E como ele era? Ouçamos 
ele mesmo dizer: “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei des-
canso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês 
encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.  (Mt 11:27-30).

• Ele era aberto, convidativo: Venham a mim.
• Ele não fazia acepção de pessoas: todos.
• Ele era empático com os que sofriam: cansados e sobrecarregados.
• Ele era modelo para os outros: aprendam de mim.
•  Ele fazia tudo para que os outros fossem felizes: ... e eu lhes darei descanso – vocês encon-

trarão descanso para as suas almas.
• Ele era pacífico: sou manso e humilde de coração.
• Não impunha fardos pesados nos ombros alheios: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
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n) Respeitar as autoridades por amor a Cristo: Jesus deixou claro que devemos respeitar as 
autoridades constituídas (dai a César o que é de César). Deus é soberano e nada acontece sem a Sua 
permissão. Se respeitarmos seremos respeitados, se ensinarmos a respeitarem outras autoridades 
também colheremos o fruto da obediência. Respeitar autoridade significa ser submisso às decisões, 
não sair atropelando hierarquias. Não significa que temos que concordar com as decisões, podemos 
questionar decisões, porém com respeito às autoridades constituídas e pelos caminhos corretos. 

o) exercer a autoridade com amor: Existem pessoas com mais facilidade em assumir cargos 
de liderança, outras menos. Isto tem relação direta com os vínculos estabelecidos desde a infância 
com figuras de autoridade, pais, professores e outros. 

O fato é que quem ocupa uma posição de autoridade e poder diante de um grupo de pessoa, 
pode ter sido colocado ou conquistado este espaço, mas de qualquer forma Deus assim permitiu, 
sendo, portanto, uma posição de muita responsabilidade. 

Algumas reflexões importantes sobre o assunto:
•  Assumir o nosso papel de autoridade significa assumir uma postura e ter atitudes condi-

zentes com a posição que ocupa. O que se espera de nós enquanto líderes? A melhor forma 
de responder esta questão é perguntando a quem prestamos conta de nossos atos, seja a Deus 
através da oração e de sua palavra, seja aos homens que Deus estabeleceu como governantes 
de seu povo.

•  Liderar é influenciar. Quer queira ou não, quando alguém ocupa este espaço, estará sob o olhar 
atento das demais pessoas. Os responsáveis por campo pastoral e líderes são as pessoas res-
ponsáveis por fazer as coisas acontecerem de fato. 

•  Não há liderança sem exposição, sem correr riscos. É necessário expor pensamentos, idéias, 
agir, ser o primeiro a colocar o discurso na prática.

•  Não é a posição que faz o líder. Nem sempre aquele que detém o título de líder é quem de fato 
lidera. Conforme John Maxwell, “a verdadeira liderança precisa ser conquistada”;

•  “Não necessariamente quem possui inteligência e conhecimento é um líder”10 (John Maxwell).
•  Assumir os resultados alcançados. Somos responsáveis pela condução do rebanho e não pode-

mos atribuir a outro os resultados de nosso campo.
•  No exercício da autoridade precisamos ser éticos. Por exemplo, não falemos tudo o que pen-

samos para nossos liderados a respeito dos nossos governantes. A cultura do “não to nem aí 
com o que vão pensar” não se aplica a líderes cristãos responsáveis. Outra situação, não use o 
púlpito para falar de outras denominações, atenha-se ao que Cristo ensinou e as pessoas sabe-
rão discernir o que é certo e errado. Seja ético com seu colega do ministério, respeite os limites 
dos campos pastorais, não faça visitas em outro campo sem comunicar o seu responsável, evite 
estas situações; foque suas ações em seu campo pastoral. Não interfira, não instigue fofocas, 
você tem seu estilo e o outro também tem o dele.

•  No exercício da autoridade não podemos ser omissos. Posicionar-se é comprometer-se. A 
psicóloga Isabel Doval, em seu artigo “A Omissão Nossa de Cada Dia”11, a partir de pesquisa 
em várias literaturas, apresenta:

10. Maxwell, John C.. As 21 irrefutáveis leis da liderança. São Paulo: Mundo Cristão, 1999. P. 33

11. Doval, Isabel – artigo não publicado “A omissão nossa de cada dia”.
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“... o comportamento do omisso como sendo aquele que poderia, através de algum tipo de ação, 
afetar o resultado da situação. Os adultos omissos são os que substituem a ação pela contemplação, 
evitando a responsabilidade, a culpa, o perigo de ser excluído e de que lhe retirem poder e amor. 
Entretanto, segundo a autora, mesmo eximindo-se da responsabilidade, as pessoas que apresen-
tam o comportamento da omissão, influenciam grupos e pessoas a medida que impedem o desen-
volvimento dos mesmos. Envolver-se e abandonar o papel de omisso não significa fazer sempre 
algo, direta ou imediatamente. Significa envolver-se na busca de uma resposta, o que é dever de 
cada um. Talvez a possibilidade mais importante e potente de contribuir para o desenvolvimento 
de instituições e da sociedade, esteja exatamente com aqueles que ‘abdicam’ de tal poder, e se 
eximem da responsabilidade”. 

p) Manter-se atualizado: A palavra de Deus se renova a cada manhã, ela nunca está desatuali-
zada, já nós não temos está característica, precisamos nos movimentar a favor disso. 

R. Hughes nos instrui da seguinte maneira: 

“... quer a igreja seja grande, quer seja pequena, o pastor também tem de aprender a usar a mão 
esquerda da mesma forma que um bom jogador de basquete. Jamais se forma uma equipe que sabe 
driblar e arremessar apenas com a mão direita. Assim é no ministério; não se pode dizer: “só gosto 
de pregar” ou “meu dom é o da administração”.12 

Aprender a usar a mão esquerda exige conhecimento, habilidade e atitude por parte dos líderes. 
A busca pelo aperfeiçoamento exige dedicação e muita disciplina. Cursar uma FATAP pode, por 
exemplo, ser muito desgastante, mas, se tivermos visão em médio e longo prazo, perceberemos que 
vale o investimento. Uma das atribuições de um líder sem dúvida é o ensino. 

o Pastor como educador

“... com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado”. 
(Ef 4:12)

Cabe ao pastor uma orientação adequada para que as pessoas, em especial a liderança de seu 
campo, descubram e desenvolvam suas potencialidades. O papel do pastor é também de educador, 
professor, mestre, mentor. Isto significa estar atento e fazer a escolha de qual seja a melhor maneira 
para ensinar. Conduzir pessoas é também uma função educativa. Faz-se necessário estabelecer um 
ambiente propício para que as pessoas possam fazer o melhor para a obra de Deus.

O pastor é um educador que orienta um grupo de pessoas para a aprendizagem da palavra de 
Deus, os valores e princípios que devem existir na vida daqueles que seguem a Cristo. A verdadeira 
aprendizagem não fica apenas no intelecto, ela passa pelos sentimentos e reflete na atitude diária. 
Conhecimento sem prática não é aprendizagem. Não basta apenas informar; é preciso proporcionar 
às pessoas experimentarem, praticarem os ensinamentos. 

12.  Grudem, Wayne & Rainey,Dennis. Famílias fortes, Igrejas fortes: os desafios do aconselhamento familiar. São Paulo: Editora Vida, 

2005.p.31
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Ao entendermos que somos humanos, imperfeitos, com forças e fraquezas, entenderemos que, 
no processo da aprendizagem, o educador, no ato de sua função, também aprende com seus alunos.  

Estar aberto (humildade) e atento a estes ensinamentos permite que o educador se desenvolva, 
cresça, bem como todo o grupo que ele conduz.

No processo de aprendizagem é necessário tolerar erros. Isso não significa conformar-se com 
eles, mas entendê-los e reagir de maneira que a pessoa que errou sinta-se motivada a não desistir e 
tentar novamente, até acertar. Isto é maturidade, que é alcançada pela prática (Mas o alimento sólido 
é para os adultos que, pela prática, tem suas facilidades morais exercitadas para distinguir entre o bem 
e o mal - Hb 5:14).

Aceitar ser cuidado com amor: Uma característica da liderança é o sentimento de solidão e a 
sensação de isolamento presentes na vida daqueles que ocupam uma posição de autoridade. Já vimos 
que precisamos estabelecer alguns limites em nossa vida de maneira a garantir a temperança em 
nossas ações e nossa saúde física, emocional e espiritual. Entretanto, Cloud e Townsend afirmam: 

“... limites não são muralhas. A Bíblia não diz que devemos isolar-nos dos outros “construindo 
muralhas” ao redor; na verdade, diz que devemos ser “um” (Jo 17.11)... O importante é que esses 
limites sejam permeáveis o suficiente para permitir a passagem (relacionar-se com as outras pesso-
as, aceitar ajuda externa), e fortes o bastante para manter o perigo do lado de fora”. 

Todos nós estamos sujeitos a, em algum momento da vida, precisar da ajuda de outras pessoas. 
Não há nada de errado ou vergonhoso nisto. Pelo contrário, é sinal de humildade. É claro que, como 
líderes, precisamos saber exatamente quando e a quem recorrer, de maneira a preservar a nossa 
espiritualidade cristã, nossa integridade pessoal e estabilidade emocional. 

Busque pessoa que não esteja sob sua liderança, seja de sua confiança, seja verdadeiro em seus 
posicionamentos, não tenha uma postura julgadora/ acusadora e, principalmente, tenha a vida 
transformada em Cristo. Ore em favor disso, para que Deus coloque em seu caminho pessoas 
para lhe apoiarem. 

Queremos aproveitar este espaço, caro obreiro (a), missionário (a) ou pastor, para infor-
má-los sobre pessoas levantadas por Deus para acolher suas necessidades e com muito amor 
orientá-los no que for necessário. Em cada região existe um pastor responsável por pastorear 
os responsáveis por campos pastorais. Pela Diretoria Geral, existe um grupo de casais, que 
compõem o Departamento Ministerial. Como prevê o Estatuto da IAP, a função deste departa-
mento é “assistir, em caráter ministerial, a todo o corpo de obreiros, missionários e pastores; 
colaborar com a Diretoria Geral Executiva para o aumento da produtividade pastoral; promo-
ver eventos de instrução e treinamento para melhoria da performance ministerial e manter um 
trabalho de constante assistência às famílias dos obreiros, missionários e pastores, entre outras 
atribuições”. Assim, o Departamento tem em seu planejamento várias ações voltadas ao forta-
lecimento do trabalho pastoral e de seu relacionamento familiar. Aquele que está à frente do 
“campo de batalha” precisa de formação, atenção, acompanhamento e retaguarda para desen-
volver seu trabalho.
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Atitudes negativas a serem evitadas 

Centralização

“Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em 
amor, na medida em que cada parte realiza a sua função”. (Efésios 4.16)

A centralização das atividades produz um esgotamento em todos os níveis. Líder e liderados 
ficam insatisfeitos. Moisés estava trabalhando desta forma com o Povo de Israel no deserto, até re-
ceber a visita de seu sogro. Jetro, ao vê-lo liderando assim deu um excelente conselho onde todos 
foram beneficiados. Vejamos este texto de Êxodo 18:13-24:

“No dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé 
diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava 
fazendo pelo povo, disse: “Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, 
e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde?” Moisés lhe respondeu: “O 
povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me 
é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus”. Respondeu o 
sogro de Moisés: “O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois 
essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me! Eu lhe darei 
um conselho, e que Deus esteja com você! Seja você o representante do povo diante de Deus 
e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como 
devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a 
Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de 
cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. 
Trarão a você apenas as questões difíceis; as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais 
leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, 
você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito”. Moisés 
aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido”.

Com Jetro, aprendemos: 
•  Teve percepção do problema (Visão): Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo 

pelo povo.
•  Soube perguntar (Cautela): Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para jul-

gar, e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde?
•  Soube ouvir (Tomar pé da situação): Moisés lhe respondeu: “O povo me procura para que eu 

consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as 
partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus”.

•  Foi sincero e objetivo em suas palavras (Confrontação com amor): O que você está fa-
zendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você 
não pode executá-la sozinho.

•  A primeira parte do seu conselho apontou para Deus (Teocêntrico): que Deus esteja com 
você! Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões.
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•  A segunda parte apontou para o “ensino das coisas de Deus” (palavra de Deus): 
Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer.

•  A terceira foi escolher pessoas certas para as funções: Mas escolha dentre todo o povo 
homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto.

•  A quarta foi administrativa (Prática): Trarão a você apenas as questões difíceis; as mais sim-
ples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você.

•  A quinta e última parte foi avaliativa: Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será 
capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito.  

Autoritarismo

“... pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade; e aprendam a discernir o que é 
agradável ao Senhor”. (Ef 5:9,10)

A noiva de Cristo está caminhando rumo ao casamento eterno, mas ainda não é perfeita. Ela 
está no processo de santificação. Neste processo ela deve ser compreendida e não espancada. 
O profeta Zacarias foi um instrumento importante que falou da parte de Deus ... Não por força 
nem por violência, mas pelo meu Espírito’, diz o Senhor dos Exércitos (Zc 4:6). Orientar, mostrar o 
que está errado é um dever de quem lidera, mas isso não é autorização para humilhar os lide-
rados e jogar fora os que estão na igreja, por que não “afina” com as suas idéias. Sempre com 
amor e pelo Espírito Santo. 

Percebemos que algumas pessoas apresentam uma maior necessidade de controle, necessidade 
esta mais acentuada em algumas pessoas, em alguns temperamentos. Muitas vezes relacionada a 
uma educação extremamente rígida na infância, marcada pela intolerância aos erros. Essas pessoas 
tendem ao perfeccionismo, assim como muitas vezes ao controle de tudo e de todos. É comum 
vermos estas pessoas com dificuldade de desenvolver trabalhos em grupos (equipes) e desejarem 
que as coisas sejam do seu jeito. 

A questão é que na maioria das vezes, o controlador não percebe que quanto maior é o contro-
le, maior é a busca por maneiras de burlar as regras estabelecidas. Fato é que, se as pessoas não 
encontram espaço para falarem o que pensam e sentem, em algum lugar estes sentimentos ficarão 
depositados e serão expressos, pode ser na fofoca, na insatisfação ou outros comportamentos.

Há os momentos, por outro lado, em que os membros se rebelam contra a liderança. Nestes 
casos, é importante a comunicação clara entre pastor e o restante da igreja. Há momentos compli-
cados e os superiores devem estar cientes e ter participação nas decisões. Reuniões de Conselho 
devem ser feitas, Estatuto da igreja deve ser respeitado, os princípios bíblicos devem ser lembrados, 
mas sempre buscando a justiça e a harmonia. Há no meio da liderança uma frase que nunca deve ser 
esquecida: “A liderança deve ser conquistada e não imposta”.

Barrientos aconselha: “Para que este organismo viva, cresça, sirva e se reproduza, é necessário 
harmonia interna, relacionamento inteligente e trato amoroso entre seus diferentes membros” 13

13. Barrientos, Alberto. Trabalho Pastoral. Campinas: Cristã Unida, 1991, p. 163.
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Autoritarismo: um mal em nosso meio?

Em artigo publicado no site do Instituto Jetro (www.institutojetro.com.br), Montosa relata o 
seguinte:

O Pr. Tobias procurou-me um dia para conversarmos sobre sua equipe ministerial. Alto e esguio, num 
traje impecável, parecia que seu olhar era como que de radar ligado observando 360º ao redor desde o 
momento que adentrou minha sala. Seu bigode espesso acompanhava o contorno de seus lábios na forte 
e convicta entonação em seus comentários e afirmações. Após algumas boas risadas, perguntei-lhe como 
ele realmente enxergava suas ovelhas. Ele começou-me a descrever num tom confidente e sussurrado: 
‘na verdade, os membros da igreja que pastoreio são preguiçosos e indolentes, evitam o trabalho e pro-
curam o menor esforço possível. Em sua maioria, eles evitam a responsabilidade a fim de se sentirem 
mais seguros e preferem ser controlados e dirigidos. Às vezes fico impressionado como eles são ingênuos 
e sem iniciativa, têm pouca imaginação e não querem crescer. No fundo, todos querem ser servidos’.
Pra falar a verdade fiquei um pouco atônito com aquela descrição. Percebi que a imagem daquela 
igreja local exigia (ou justificava) um estilo de liderança autoritária, com todo o processo de decisão 
centralizado. Sua comunicação era sempre verticalizada (de cima para baixo), com relacionamen-
tos superficiais e subservientes. Aliás, notei que não havia propriamente uma equipe ministerial, 
mas um grupo de pessoas com grande dificuldade de perguntar os porquês e de contribuírem com 
idéias e iniciativas. Havia uma grande distância entre ele e seus liderados.

A situação acima, infelizmente, muitas vezes se repete nos mais diversos lugares. Não raro, ouve-
se a reclamação de que a liderança é totalmente desinteressada, incapacitada, dependente, não faz 
nada sem que o pastor esteja à frente. Claro que o rebanho pode ser realmente desinteressado e 
indiferente. Todavia, deve-se buscar o porquê dessa postura, verificar se isto não tem ligação com a 
postura do responsável por campo pastoral e liderança. 

Alguns líderes têm muita dificuldade em ouvir seus liderados, em compartilhar planos e objetivos. 
Preferem impor a sua opinião, a sua visão de mundo e de como as coisas devem ser administradas. 
Sempre devem estar à frente de tudo. Caso alguma coisa não saia ao seu gosto, o liderado é repreen-
dido duramente, muitas vezes na frente dos demais liderados. Pouquíssimas reuniões são realizadas, 
já que há um grande incômodo com opiniões eventualmente discordantes.

Quando são realizadas reuniões, vislumbra-se tão somente chancelar a decisão que anterior-
mente já foi tomada. Abre-se o assunto para ser discutido, mas independente da decisão do grupo a 
decisão do líder é que prevalecerá. Tais atitudes desestimulam as pessoas, que constatam não serem 
importantes para o líder e para a organização.

Na atualidade, segundo conclusão de Joel Souza Dutra14, as pessoas são cada vez mais cons-
cientes de si mesmas e, por conseqüência, mais mobilizadas pela autonomia e liberdade em suas 
escolhas; as pessoas são mais atentas a si mesmas em termos de sua integridade física, psíquica 
e social, que cultivam a cidadania organizacional e exercem maior pressão por transparência na 
relação com elas e por processos de comunicação mais eficientes.

14. Dutra, Joel Souza. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2008, p.16.
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Não raro, constatam-se líderes se isolando de pessoas questionadoras e capacitadas, para criar 
seus próprios seguidores, que passam a crivar e valorizar tudo o que líder lhes passa, sem qualquer 
questionamento. Cria-se um ambiente de total alienação. Definitivamente, na atualidade, as pessoas 
não aceitam tudo que lhes são apresentados, sem que as mesmas questionem, analisem e opinem 
com o fim de melhorar o que lhe foi proposto.

Se o líder tem um plano, um propósito, uma idéia, a mesma pode ser muito melhorada através 
da opinião de seus liderados. Talvez, demande mais tempo para que coisas aconteçam, porém o 
engajamento compensa todo o esforço despendido.

As pessoas gostam de ser ouvidas de verdade, de participarem, de contribuírem para a tomada 
de decisão. Finzel15 afirma que liderar é influenciar pessoas. Ora, é fundamental que seja criado um 
ambiente de proximidade, de confiança e respeito. Tudo isso se adquire ouvindo, compartilhando, 
caminhando junto. O líder deve estar próximo de seus liderados, com a finalidade de estimular que 
os mesmos possam utilizar todo o seu potencial para o reino de Deus.

Finzel afirma também que é importante dar ao grupo a oportunidade de se manifestar antes que 
você tome uma decisão. Isto é mais complicado e requer mais tempo, porém motiva e influencia as 
pessoas. Afirma ainda o autor que o líder deve encarar o seu papel como o de um facilitador, que 
faz o possível para o desenvolvimento dos seus liderados. E ainda que é importante se ver como 
um parceiro ou condutor, mas não como quem está no topo de uma pirâmide gigantesca. Conclui o 
autor: “se aquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis foi servo de todos, como posso eu, em 
sã consciência, pensar que deveria ser servido por aqueles a quem lidero?”

Jesus caminhou, comeu, sofreu, compartilhou alegrias e tristezas com os seus discípulos. Des-
pendeu tempo para lhes ensinar, confiou no potencial de cada um, e por fim estabeleceu uma equi-
pe vitoriosa. Muitas vezes, o líder se mantém distante de seus liderados para que os mesmos não 
reconheçam suas falhas e pontos fracos. Todavia, quando se compartilha e está perto, os liderados 
ajudam o líder a vencer as suas dificuldades.

Deus criou-nos diferentes e com aptidões diversas. Ninguém sabe tudo. Ninguém consegue fazer 
tudo sozinho, por mais esforçado e preparado que seja. A palavra do Senhor nos garante isso, como 
já foi apresentado em tópico anterior, ao afirmar: E ele designou alguns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para 
a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado (Ef 4:11-12).

Certamente, as nossas diferenças permitem que formemos um corpo. Se fossemos iguais, como 
poderia se falar em corpo. Se as pessoas estiverem motivadas, respeitarem e admirarem seu líder, 
trabalharão, darão tudo de si, e serão muito úteis para o reino de Deus. Muitas vezes, o pastor se 
decepciona com liderados falsos, presunçosos, competidores e amantes de si mesmos. Não foi di-
ferente com Jesus, que também se deparou com a decepção e desprezo de quem deveria estar ao 
seu lado. No entanto, ele jamais desistiu dos seus discípulos. Logo após a sua ressurreição lá estava 
Jesus com eles, orientando-os a permanecerem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de 
poder e pudessem anunciar com toda a ousadia a palavra de Deus.

A despeito de pessoas com características acima apresentadas, sempre existirão pessoas bem 
intencionadas, sedentas por cooperar e ajudar no avanço da igreja. 

15. Finzel, Hans. 10 Erros que um líder não pode cometer. São Paulo: Vida Nova, Editora Vida Nova, 1997, p.16
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ALERTA: O VOLUME DE PROCESSOS DE ÁSSEDIO MORAL É CRESCENTE NA SOCIE-
DADE. Assédio moral é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas 
funções. São mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que predominam 
condutas negativas, relações desumanas e antiéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida 
a um ou mais subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a 
organização. Por ser algo privado, a vítima precisa efetuar esforços dobrados para conseguir provar 
na justiça o que sofreu, mas é possível conseguir provas técnicas obtidas de documentos (atas de 
reunião, fichas de acompanhamento de desempenho, etc), além de testemunhas idôneas para falar 
sobre o assédio moral cometido.16 

Comodismo

“Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus pre-
parou antes para nós as praticarmos”. (Ef 2:10)

É bem verdade que os nossos pastores não ganham o suficiente para ter uma casa própria com 
todo conforto que merecem ou um carro novo “não popular”; contudo, se der uma olhadinha na 
relação de dizimistas da sua igreja, você vai ver que, se dizimasse no local, seu salário estaria entre 
os dez melhores. Por outro lado, quem é vocacionado como um “Nazireu” para o Senhor, a pri-
meira coisa que deve abandonar é qualquer aspiração material. Nossa recompensa está na vinda de 
Jesus. Isso não deve ser desculpa para trabalhar. Você não precisa abandonar a família, prejudicar a 
sua saúde, embora pastorear seja desgastante. Mas também não fazer adequadamente a sua parte, 
constitui-se num erro grave. 

Instabilidade emocional na sucessão
Somos indivíduos, por isso temos ações e reações diferentes. E dentro do ministério há uma in-

finidade de situações diferenciadas. As situações de transferência, por exemplo, merecem cuidado 
pois são geralmente carregadas de muito sentimento, pela perda do relacionamento próximo com 
pessoas, pela insegurança quanto ao futuro campo e etc. A questão é que não podemos “culpar” o 
nosso antecessor ou “queimar o filme” do nosso sucessor. Ao assumir uma igreja nunca diga: “Meu 
antecessor foi péssimo: deixou a igreja nesta situação”. Todos os líderes têm suas forças e suas 
fraquezas, possuem seus discípulos, e falar das suas atitudes, muitos se oporão às suas decisões. A 
preocupação maior deve ser com o seu trabalho, você é quem deve provar a que veio. 

Outro defeito gravíssimo é quando o responsável por campo pastoral muda e ainda mantém 
laços estreitos com os antigos membros, criticando o seu sucessor. Ingerência gera instabilidade e 
prejuízo. Quando mudar de campo, por favor, destrua a ponte. Deixe o outro trabalhar do jeito dele. 
Isso não quer dizer que não possa exercer atividades não administrativas quando for convidado e 
permitido pelo colega como batizar, casar ou apresentar um bebê. 

16. Fonte: http://pt.wikipedia.org.
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Associar o valor pessoal ao desempenho pastoral  
Como seres humanos, temos a tendência a associarmos o nosso valor pessoal ao nosso desempe-

nho, ou seja, temos como premissa que temos valor se nosso desempenho for bom. Analise se você 
não está tentando afirmar seu valor pessoal com o seu desempenho ministerial. Infelizmente, muitas 
vezes não nos damos conta que pensando desta forma estamos contrariando a palavra de Deus e 
sujeitos aos altos e baixos da vida. Entendamos e não esqueçamos que o nosso valor não depende de 
nós, mas é graça de Deus. Precisamos firmar nosso valor em Cristo Jesus, pois desta forma, aconteça 
o que acontecer, teremos a certeza que continuamos sendo importantes. O que deve importar ao 
cristão é ser importante para Deus e não o sucesso profissional e pessoal pregado pelo mundo.

Aos pastores, missionários (as) e obreiros (as), cabe dizer que o resultado do seu trabalho é 
dom de Deus. Seu desempenho depende das bênçãos de Deus, tudo que acontece contigo tem 
permissão de Deus.

negar a existência de falhas e conflitos 
Segundo Moscovici17: “... os conflitos são inerentes à vida em grupo...O conflito, em si, não é 

danoso nem patológico...nota-se uma tendência a atribuir conotação negativa ao conflito, relacio-
nando-o a combate, briga, violência, guerra, destruição”. O conflito revela a existência de diferenças 
- de pensamentos, crenças, necessidades, expectativas e muitas outras – muitas vezes negadas nos 
grupos e passíveis de apresentarem-se quanto maior for o número de pessoas que convivem. As 
consequências do conflito podem “ser positivas ou negativas, construtivas ou destrutivas, em decor-
rência do grau de aprofundamento e intensidade, da duração, do contexto, da oportunidade (timing) 
e do modo como ele é enfrentado e administrado.”18

Para Moscovici, o conflito possui funções positivas à medida que rompe a rotina, desafia a acomo-
dação de ideias e posições, desvenda problemas escondidos, estimula a criatividade para soluções 
originais. Afirma ainda que “a concordância em grupo pode ser muito agradável, mas é fator de 
estagnação”19. As diferenças “podem provocar crises que possibilitam mudanças significativas para o 
desenvolvimento pessoal, grupal e social”. E numa visão bíblica, podemos fazer um paralelo com o 
nosso crescimento espiritual frente às adversidades da vida, às provações vivenciadas.

Negar um conflito ou não identificar a raiz do problema, apenas fará aumentar este conflito ou 
mudá-lo de lugar; é como tratar apenas os sintomas e não a doença. É preciso o reconhecimento de 
sua existência para que haja um tratamento, que sem dúvida inicia-se pela oração. 

A maneira de lidar com os conflitos está intimamente relacionada a nossa maneira de lidar com as 
diferenças, tema já exposto neste livro.

Relacionamentos conflituosos na igreja 

“... e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de 
aroma agradável a Deus”. (Ef 6:2)

17. Moscovici, Fela. Equipes Dão Certo.  8ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003.p.6

18. Idem.

19. Idem.
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É comum nos depararmos com a dificuldade nos relacionamentos, devido a diferenças de pen-
samentos, valores, e algumas vezes, até mesmo pela semelhança de temperamentos. Charles Swin-
doll20 trata sobre o relacionamento entre crentes da seguinte forma: “Não podemos negar o fato: 
precisamos uns dos outros e, no entanto, estamos sempre distribuindo alfinetadas mútuas (...). Como 
podemos romper essa síndrome do porco-espinho? A resposta em uma palavra é envolvimento. Ou 
melhor, comunhão, para usarmos um termo bíblico”.

Estabelecermos um bom relacionamento com as pessoas, e entre as pessoas, exige determina-
ção, esforço, habilidade e humildade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no 
partir do pão e nas orações (At 2:42).

Precisamos ter cuidado com as críticas excessivas em nosso meio. A crítica vê o que está errado 
e pode nos levar a ter dificuldades em identificar o que tem há de certo e bom e certo ao nosso 
redor, a não reconhecer os recursos e possibilidades ao nosso alcance. Como seres humanos, temos 
a tendência de valorizarmos mais o que nos falta do que aquilo que possuímos. 

Collins21 diz que “pessoas que atacam os outros verbalmente (e talvez todos nós estejamos 
incluídos nesse grupo, vez por outra) estão usando as palavras para machucar e criar tensão. Em 
alguns casos, a pessoa critica porque nunca aprendeu a se comunicar direito, nem a falar a verdade 
em amor, e nem a discutir os problemas com franqueza e respeito”. Ele também nos informa que, 
quando indivíduos ou grupos estão em conflito, existem quatro direções que eles podem tomar: 
tentar eliminar o conflito, mantê-lo em seu nível atual, aumentá-lo ou reduzi-lo. Infelizmente, 
nem sempre as pessoas desejam que o conflito termine. As soluções dos conflitos, comumente, 
acabam levando os responsáveis por campo pastoral a assumir o papel de negociador e mediador. 

Aqui entre nós, como líderes, quantas vezes ansiamos que nossos liderados nos tragam soluções 
e não apenas problemas? Precisamos estimular essa postura em nosso meio. Quando alguém lhe 
apresentar um conflito, pergunte o que esta pessoa sugere como solução. É um exercício saudável 
de responsabilização das pessoas, desenvolvimento da capacidade de liderança e busca pela sabe-
doria de Cristo. Enquanto líderes, não podemos agir de maneira a aumentar os conflitos, devemos 
contribuir para que haja paz e unidade em nossas igrejas.

Collins22 menciona que os esforços para alcançarmos a paz são úteis, porém lendo a palavra de 
Deus, podemos notar uma ênfase às atitudes e características das pessoas envolvidas nos conflitos. 
Que possamos ter no nosso meio homens espirituais, e menos naturais e carnais. 

Ficar preso ao passado, gastar energia demasiada tentando mudar pessoas e situações difíceis 
Não podemos controlar as outras pessoas, assim como (a maioria) os acontecimentos da vida, 

porém precisamos ter em mente que podemos mudar a nossa reação para com as pessoas e situa-
ções. Este pode ser o início do autocontrole, do domínio próprio, da temperança (Gl.5.23). Assumir 
a responsabilidade por nossas atitudes (isto inclui nossas reações) aumenta as nossas possibilidades 
de escolhas. Como escrito pelo Rev. Hernandes Dias Lopes23, ao analisar a história de Daniel “a vida 

20. Swindoll, Charles. Firme seus valores. Minas Gerais: Betânia, 1985, p.28.

21. Collins, Gary R.. Aconselhamento cristão: edição século 21– São Paulo: Vida Nova, 2004, p.283.

22. Idem, p. 286

23. Cloud, Henry & Towsend, John. Limites. São Paulo: Editora Vida, 1999, p.84
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é feita de decisões e atitudes novas – a questão não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer 
com aquilo que me fizeram”.  Ficar preso a situações passadas ou ficar “patinando” no mesmo lugar 
é uma escolha de cada um.

Fofoca 
Infelizmente, a fofoca muitas vezes constitui-se a marca de algumas igrejas. Primeiro passo, é 

preciso reconhecer que ela existe e precisa deixar de existir. Onde há fofoca há problemas de co-
municação. A fofoca existe em lugares que favorecem a existência delas. Se há fofocas na sua igreja, 
primeiro procure identificar o que está alimentando esse comportamento. Quem fala? Quem ouve? 
A liderança está envolvida? Este tipo de comportamento sempre existiu ou não nesta igreja? Onde 
a liderança e o pastor estão contribuindo, alimentando a fofoca? Uma das possibilidades, e também 
algo a refletir, é que em ambientes centralizadores, onde as pessoas não encontram espaço para fa-
larem o que pensam e sentem, em algum lugar estes sentimentos ficam depositados e são expressos, 
e pode ser na fofoca. 

Relações de dependência
É saudável estabelecermos relações com outras pessoas em que não haja excessiva dependência 

nem independência;  a temperança está na interdependência. Se fizermos pelos outros aquilo que 
realmente eles não podem fazer por si mesmos é uma demonstração de cooperação, amor fraternal. 
Porém, precisamos identificar os limites, sabendo que todos temos responsabilidades e possibilidade 
de sermos capacitados para o trabalho. Necessitamos estar atentos para não magoarmos as pessoas 
por fazê-las se sentirem incapazes, bem como não incentivarmos comportamentos irresponsáveis.

As necessidades e atitudes dos que não assumem funções de liderança constituem outra influ-
ência na distribuição do poder nos grupos. Há uma tendência de os participantes menos maduros 
evitarem a responsabilidade e desejarem que os lideres assumam a responsabilidade por eles. Se o 
líder tem satisfação pessoal no fato de ter pessoas dependentes dele, pode criar-se uma espécie de 
“conluio”, no qual os participantes e o líder obtêm satisfação na concentração de funções nas mãos 
do líder (centralização). Quanto maior a centralização, menor a autonomia do grupo, menor a inicia-
tiva e criatividade das pessoas, maior a dependência da presença de um líder orientando e dizendo 
o que e como as coisas devem acontecer.

Fazendo um paralelo com a educação de filhos, Cloud e Townsend24 dizem: 

“... o problema com o excesso de controle é que, embora a responsabilidade dos bons pais certamen-
te seja controlar e proteger, eles precisam permitir que os filhos cometam erros...As crianças que so-
frem controle excessivo são vítimas de dependência, de conflitos de relacionamento e de dificuldade 
de estabelecer e manter limites claros. Elas também sentem dificuldade de arriscar-se e ser criativas”.

Dificuldade de lidar com limites x Confusão a respeito de responsabilidades
Para Cloud e Townsend, “muitos sintomas de desordens psicológicas, como depressão, ansiedade, 

compulsão por alimentos, vícios, comportamentos impulsivos, culpa, vergonha, pânico e problemas 

24. Cloud, Henry & Towsend, John. Limites. São Paulo: Editora Vida, 1999, p.84
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conjugais e de relacionamento, têm origem em problemas com os limites”25 Para esses autores, toda 
confusão a respeito de responsabilidades e falta de controle de nossa vida é um problema de limites. 

Os autores defendem que para não ficarmos sofrendo ou nos tornarmos irresponsáveis, é muito 
importante sabermos onde está o nosso limite de responsabilidade e onde começa o do outro. Segundo 
esses especialistas, baseados em Gálatas 6:2,5, somos responsáveis com os outros e por nós. O vocábulo 
grego traduzido por carga significa “peso excessivo”, como uma rocha que não conseguimos carregar 
sem auxílio, precisamos de ajuda, indica a responsabilidade que temos uns para com os outros. Já o termo 
grego traduzido por fardo significa “carregamento” ou “peso do trabalho diário”, e significa as responsabi-
lidades que Deus conferiu a cada um de nós, as tarefas que somente nós podemos realizar.

Falta de Compromisso 
Fidelidade e respeito pelos princípios de uma organização são conseqüência de um comportamen-

to adotado também em outras esferas da vida. As pessoas agem pautadas em valores, nem sempre 
explícitos, e nem sempre transformados pelo poder do Deus. Pessoas, compromissadas no trabalho, 
tendem a ser compromissados na família, na igreja. Incoerências são sinal de que algo está errado.

Responsabilizar-se pelas atitudes, assumir os compromissos é uma escolha de cada pessoa. O 
livre arbítrio deve ser respeitado. Mas, como responsáveis pelo rebanho, precisamos conhecer nos-
sas ovelhas e estimulá-las ao compromisso. Quando notamos falta de compromisso das pessoas em 
nossas igrejas, precisamos analisar, em primeiro lugar, se não tem relação com nossa postura. Certa-
mente, o descompromisso de muitos não tem ligação nenhuma conosco. No entanto, dependendo 
da nossa atitude e exemplo, podemos gerar frieza e descompromisso às pessoas. 

Falta de postura ética
Pensemos um pouco na questão ética, como forma de desestimularmos as pessoas a trabalharem 

para o Senhor. 
Em artigo na Revista Ultimato26, a jornalista Delis Ortiz nos leva a refletir sobre a postura ética da 

sociedade na atualidade. Muitas críticas são dirigidas aos políticos, já que evidentemente há falta de 
respeito ao que é público e os instrumentos de corrupção avançam constantemente para prejuízo 
da sociedade. Mas, se nós estivéssemos em Brasília, no lugar dos políticos, com toda a liberdade para 
agir e tirar proveito da máquina pública, qual seria a nossa postura? A jornalista citada é taxativa em 
dizer que a corrupção, a falta de ética e moral não estão adstritas aos políticos, mas sim está inserida, 
impregnada em nossa cultura. 

Em entrevista à Revista Veja27, o diretor presidente do Ibope, Carlos Montenegro, afirma que em 
uma pesquisa realizada, constatou-se que de 70 a 75% dos entrevistados foram taxativos em dizer que, 
se estivessem no lugar dos políticos, teriam a mesma atitude antiética deles. É assustador! Mas esta é a 
realidade. Infelizmente, como servo do Senhor, e também como responsável pelo seu rebanho, deve-
mos ter a certeza de que nas nossas igrejas há pessoas que também pensam e agem de acordo com os 
que responderam a pesquisa do Ibope.

25. Limites: quando dizer sim; quando dizer não – assumindo o controle de sua vida. São Paulo: Vida, 2002, p.26.

26. Revista Ultimato/ Ano XLII – Nº 317, Março-Abril 2009, Capa: Um avivamento faz coisas surpreendentes.

27. Revista Veja, edição 2.127, ano 42, n. 34, edição de 26 de agosto de 2009, Editora Abril, ps. 72 e 73
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Geralmente, pautamo-nos pelos extremos. Dizemos que jamais seremos corruptos, jamais 
iremos montar um esquema de corrupção, e assim sucessivamente. No entanto, pequenas atitu-
des podem comprometer toda uma história de vida. Em que pese esta situação desesperadora de 
imoralidade, o que se espera do líder, em qualquer seguimento que seja, especialmente na área 
ministerial, é que o mesmo expresse com exatidão o que prega. Tenha coerência entre o seu dis-
curso e a sua postura. 

Coerência é fundamental. Muitas pessoas bem intencionadas, justas e crentes estão esperando 
que o líder, no caso o pastor, missionário ou obreiro, realmente demonstre compromisso com o que 
é certo e ético para também se compromissarem com a obra de Deus. Ser verdadeiro, claro e ho-
nesto em suas colocações é algo raro na atualidade, mas é fundamental para quem deseja realmente 
e de forma exitosa liderar outras pessoas.

Preferências de um em detrimento de outro liderado, ciúmes, manipulações, jogos de poder, 
dissimulações, mentiras distanciam aqueles que estão realmente interessados na obra do Senhor. E 
mais, secam, minam o interesse, a vontade de trabalhar e produzir frutos para o reino de Deus, por 
parte dos liderados.

Nada mais triste do que alguém indiferente, distante, sem forças para o trabalho do Deus vivo.
Todas as forças mundanas já têm este objetivo. Se conformarmos as nossas atitudes com o que o 

mundo ensina e prega, certamente deixaremos de ser luz, para nos tornarmos líderes insignificantes. 
Se o compromisso com Deus do líder for claro e evidente, seguramente isto facilitará o compromisso 
dos seus liderados. Melhor, será o primeiro passo para a conquista de uma liderança comprometida. 

A bíblia como base da igreja

“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angu-
lar”. ( Ef  2:20)

 
Definição do CEAP (Conselho de Educação Adventista da Promessa) quanto à Bíblia: 

A Bíblia (também conhecida como Escrituras Sagradas ou simplesmente Escritura) é a Palavra de 
Deus, escrita em linguagem humana. A Bíblia contém todo o registro seguro da revelação divina 
necessário para a salvação. Deus é o seu autor. Para comunicá-la aos seres humanos, Deus utilizou-
se de homens especiais, inspirando-os e orientando-os pelo Seu Espírito Santo. Divinamente ins-
pirada, a Bíblia é verídica, confiável e suficiente em todas as suas afirmações. É a única autoridade 
capaz de determinar a doutrina e normatizar a conduta humana.

Fundamentação bíblica:
Palavra de Deus: Pv 30:5; Is 34.16; Lc 24:27, 45 e 49; Jo 5.39; 10.35; At 18.28; Rm 9.6; Ef 6.17.
Revelação escrita: Dt 5.22; Js 23.6; 1 Rs 2.3; 2 Cr 34.21; Am 3.7; Mt 2.5; Jo 7.17; Rm 15.4; 16.26.
os profetas e a profecia: 2 Cr 36.15; Jr 35.15; Am 3.7; Rm 16.26; 2 Pe 1.19-21.
A inspiração divina: Jó 35.10; At 21.4; 2 Tm 3.16; 2 Pe 1.21.
veracidade: Dt. 18.22; Mt 5.17-19; 12.17; 21.4; Lc 18.31; Jo 17.17; Rm 4.21.
Autoridade: Mt 19.4; 22.29; Jo 5.39; Mc 12.26; Lc 4.4,8,12, 16-21; 
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Quanto a Bíblia defendemos também a sua inerrância tal qual Lutero e Geisler: 
Lutero – “A razão natural produz a heresia e o erro. A fé ensina a verdade pura, e a ela se atém. 

Aquele que se ativer à Escritura verá que não mente nem engana. A Escritura não pode errar. As 
Escrituras jamais erraram. Se a Escritura parece errar, a culpa é nossa, por não a compreendermos 
adequadamente ou por não nos submetermos a ela”. 28

Geisler – “A doutrina da inspiração verbal e a inerrância da autoridade divina da Escritura sempre 
foram ensinadas de maneira consistente pela Igreja Cristã desde os tempos dos Apóstolos, na igreja 
primitiva, na Idade Média e na Época da Reforma. Ao longo dos séculos, ela sempre se caracterizou 
por uma unidade marcante de fé e até mesmo de terminologia e, em todos os casos, parece sempre 
extraída dos ensinamentos do NT. Na época da Reforma, uma nova leitura evangélica da Escritura e 
uma ênfase muito maior sobre a autoridade exclusiva da Escritura (sola scriptura), que lembra muito 
o NT, tomou forma definitiva. 29

A importância do púlpito na igreja

“Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu 
poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar 
aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo”. (Ef 3:7,8)

O púlpito da igreja é termômetro da vida espiritual do corpo de Cristo. É dele que procede o ali-
mento bíblico para a congregação, sendo um fator importante da atividade pastoral. O pastor não deve 
simplesmente delegar esta tarefa aos diretores da igreja. Muitas vezes, o púlpito é rateado entre os de-
partamentos locais e o pastor prega pouquíssimas vezes. É bem verdade que o pastor não deve pregar 
em todos os cultos, mas ele deve ministrar e administrar na maioria das vezes. O pastor local não deve 
ser apenas um “convidado” para pregar, mas “aquele que convida”, que administra o púlpito. Afinal, o 
responsável pelas almas é ele e o cajado deve estar na sua mão (Hb 13:17). Se houver a necessidade de 
corrigir a igreja, é ele quem deve fazer. É importante que quando o pastor estiver no culto, mesmo que 
não seja o pregador, tenha uma “palavra pastoral” e componha o mesa dirigente.

Para que se tenha uma boa pregação, é necessário observar algumas regras básicas:
Preparação: A preparação envolve leitura e vida devocional. O pastor deve conhecer o que está 

acontecendo na atualidade e ter bons livros para que tenha uma mensagem contextualizada. Sem 
reflexão e oração, não se descobre a vontade de Deus. Barrientos nos ensina quanto à pregação: 
“O expositor da Palavra de Deus precisa de um horizonte amplo. Deve planejar conscientemente o futuro 
próximo e o distante.” 30

hermenêutica: A hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Para que haja uma boa interpre-
tação da Bíblia é importante obedecer algumas regras. A frase máxima de uma má interpretação é: 
texto fora de contexto gera pretexto para alguma heresia. Algumas perguntas sempre auxiliam na 

28. .Geisler, Norman. A Inerrância da Bíblia. São Paulo: Vida, , 2003,  p. 455

29.  Idem, p. 499

30. Barrientos, Alberto. Trabalho Pastoral. Campinas: Cristã Unida, 1991, p. 159
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interpretação correta: quem escreveu? Quando escreveu? O que escreveu? Para quem escreveu? 
Para que escreveu? No livro Pastor Pentecostal, temos o seguinte conselho: “É importante que 
você comece a formar uma opinião sobre a passagem. O que o texto está dizendo? De que forma 
o Espírito Santo pode ajudá-lo a entender o texto de novo? Que partes parecem chamar mais sua 
atenção? O que você não compreende? Onde estão os substantivos? Os verbos? Os adjetivos? Os 
advérbios? Qual o pensamento principal da passagem? Quais os subtemas? Não custa escrever sua 
própria paráfrase do texto.” 31

exegese: Exegese busca o significado original do texto e contextualiza-o. Conforme a Wikipédia, 
a palavra exegese deriva do grego exegeomai, exegesis; ex tem o sentido de ex-trair, ex-ternar, ex-
teriorizar, ex-por; quer dizer, no caso, conduzir, guiar. Hermenêutica e homilética caminham juntas 
no auxílio de extrair o melhor do texto e aplicar aos nossos dias.

homilética: homilética é a arte de preparar sermões. Conforme James Braga, os principais tipos 
de sermões bíblicos são três: temático, textual e expositivo. O temático deriva do tema e baseia-se 
em vários textos bíblicos. O textual possui suas divisões principais num único texto. E o expositivo 
baseia-se numa passagem normalmente longa ou até mesmo num livro, onde se exige uma maior 
abrangência ou vários sermões. As divisões principais de um sermão são: Título, Introdução (propo-
sição), Divisões (discussão, transições, ilustrações) e Conclusão. 32

A evangelização

“A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tor-
nasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais” – Efésios 3.10

A evangelização é a grande missão da Igreja. Vários clichês nossos enfatizam esta nobre tarefa: “A 
missão da Igreja é fazer missões”, “Grande comissão ou grande omissão?”... 

Porém, muitas vezes quando o assunto é evangelismo e crescimento da Igreja, ficamos com a 
consciência pesada, porque estamos sempre aquém do desejado. Algumas percepções são funda-
mentais para a prática do evangelismo:

visão bíblica correta. Devemos evangelizar porque é um mandamento de Jesus. Na 
maioria das vezes interpretamos a palavra “mandamento” referindo-se apenas aos “Dez Man-
damentos”. Mas evangelizar é também um mandamento e fazemos bem em atentar. Vejamos 
a riqueza da “Grande Comissão”. ”Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade 
me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho 
ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos” – Mateus 28.18-
20. É grande porque contém:

• Uma grande proclamação - “Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra”.
• Uma grande ordem - “Ide, portanto”.
• Uma grande responsabilidade – “fazei discípulos de todas as nações”.

31. Trask, Thomas E., O Pastor Pentecostal, CPAD, Rio de Janeiro, 1999, 1ª Edição- pg.  89

32. Braga, James – Como preparar mensagens bíblicas – Editora Vida, São Paulo, 1ª Edição, 2005, 
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• Uma grande comunhão – “Batizando-as em nome do Pai, e do filho, e do Espírito Santo”.
• Uma grande fidelidade – “ensinando-os a guardar todas as coisas”.
• Uma grande obediência – “que vos tenho ordenado”.
• Uma grande garantia – “E eis que estou convosco”.
• Uma grande vitória ininterrupta – “todos os dias até a consumação dos séculos”.

Identificar os evangelistas. O evangelismo não deve ser um fardo e sim algo natural. Nem to-
dos os que estão na igreja possuem esta habilidade. A motivação para o evangelismo deve ser para 
todos os crentes e tudo que se faça na Igreja (templo) deve respirar o ganho de almas para Jesus. 
Recepcionista, liturgia e departamentos devem ter esta preocupação. No entanto, no evangelismo 
efetivo, Conforme Schwarz, apenas dez por cento possui este “dom”. 33 O primeiro passo é desco-
brir os evangelistas da Igreja.

Identificar qual área está produzindo crescimento na Igreja. Devemos descobrir con-
forme Kittim Silva, a “glândula pituitária” da Igreja. A glândula pituitária no corpo é a que produz 
crescimento. Ela localiza-se no cérebro e coordena as outras glândulas endócrinas. Na Igreja 
não é diferente. Sempre há uma área ou departamento (Escola Bíblica, Dijap, Umap, sofap, 
Demap, Somap..) que está produzindo um maior crescimento. Os lugares, a capacidade e a 
visão diferem de Igreja para Igreja. Se o crescimento está vindo, por exemplo, do Dijap, ele ter 
um cuidado especial para não perder a visão, enquanto os outros departamentos são também 
despertados. “Uma vez que o pastor, o dirigente e os membros descubram qual é a ‘glândula 
pituitária da igreja’, devem concentrar sua atenção em estimular sua secreção [...] se o pastor 
descobre que na música está a ‘glândula pituitária’ que contribui para o crescimento da sua 
Igreja, deve procurar fazer com que esse ministério receba todo o apoio possível, fazendo in-
vestimentos espirituais e econômicos para fortalecê-lo.”34

escolher um método adequado de evangelismo.  O nosso País é continental e devido ao seu 
regionalismo acentuado e realidades diferentes, é praticamente impossível definir um único método 
para todas as Igrejas. Tradicionalmente temos usado as “conferências evangelísticas” e “distribuição 
de literaturas” como maiores métodos de evangelismo. Podemos continuar empregando estes mé-
todos, mas hoje, como a Igreja na sua maioria deixou de ser rural para ser urbana, exige novos meios 
de comunicação. O rádio teve e tem um papel fundamental na propagação do evangelho. Não pode-
mos dispensá-lo por que se constitui num grande meio de comunicação, mas devemos usar outras 
ferramentas da mídia como a Televisão e a Internet.  Nos últimos anos, no entanto, um método tem 
predominado o chamado “Grupo de Estudo Bíblico”. Nestes grupos as pessoas são evangelizadas, 
doutrinadas, aconselhadas e discipuladas. Escolha o melhor método para a sua igreja e se puder ter 
vários métodos, melhor ainda.

Manutenção da visão de evangelismo.  Palestras, sermões e encontros são indispensáveis para que 
a visão evangelística seja mantida. Com isso, novos métodos e experiências fortalecerão o evangelismo. 

33. Schwarz, Christian A., O desenvolvimento natural da Igreja. Editora Evangélica Esperança, Curitiba, 1996 – pg. 34

34. Silva, Kittim, De Pastor a Pastor. Editora Vida, São Paulo, 1995, pgs. 105, 107
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Conclusão

Falar sobre tudo o que Jesus, o noivo, pensa e deseja para a sua igreja, a noiva, é uma tarefa im-
possível. No entanto, esperamos ter oferecido alguns elementos para nossa reflexão. Paulo foi um 
apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Um dos mais completos cristãos que viveu neste 
mundo. Apesar de um ministério tão virtuoso, quando encerrou a carta de prisão de Roma, apenas 
afirmou que não viveu como um príncipe cheio de regalias, “... mas como escravo de Cristo...” Ef 6.6. 
Que assim sua vida, família e ministério sejam sempre “cheios de Cristo”. Que dos seus lábios, por 
mais difícil que sejam as circunstâncias, você possa ser um abençoador como Paulo e sempre dizer 
que a “Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja 
com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível (Ef 6.23-24).

Pr. Nestor Freschi Ferreira e Dsa. Lilian Gava Ferreira residem em Londrina (PR) e têm duas filhas: Beatriz e Rebeca.  Ele é 
vice-superintendente na Região Paranaense. 
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Parte 4
O pastor e o mundo: o desafio

Capítulo 1 
O pastor e a pós-modernidade
Pr. Edmilson Mendes

“Nunca nenhum efeito especial divino foi registrado nos laboratórios científicos, e a ciência explica muito 
bem o mundo sem Deus. De forma que Deus, o Deus que deveria ser um fato diferente dos que podemos 
registrar e documentar, parece ter desaparecido no mundo moderno.” Keith Ward, no livro “Deus, Um 
Guia para os Perplexos”, pg. 17

“Depois da tempestade, vem a bonança”. Crescemos ouvindo e falando este ditado. Em parte, 
ele é verdadeiro, realmente a bonança surge depois que passa a tempestade. Porém a bonança como 
alívio e calmaria, só o é para alguns. Para outros, a tempestade deixa terríveis rastros de destruição 
e morte. A bonança climática chega, mas traz consigo enormes desafios de reconstrução. O mundo 
viveu uma tempestade chamada “modernidade”. Depois dela esperava-se somente a bonança, mas 
esse “após” não se mostrou tão calmo assim, ficou conhecido como “pós-modernidade”, deixando 
rastros que perduram até hoje.

Modernidade

De alguma forma, os historiadores sempre tentaram dar nomes para cada fase da história. Termos 
como “Idade Média”, “Idade das Trevas”, “A.C”, “D.C” certamente você já leu ou ouviu. Identificar 
períodos nos ajudam a melhor compreender a jornada humana.

Sempre foi assim. E sempre facilitou o entendimento. Quando a Bíblia fala sobre Abraão, Isaque e 
Jacó, define claramente uma era, também conhecida como era dos patriarcas. Quando Jesus afirma 
que nem Salomão em toda sua glória havia se vestido como os lírios do campo, automaticamente 
provocava a lembrança de uma era na memória de seus ouvintes. Hoje, falar da era Pelé para aqueles 
que o viram jogar, aguça a saudade do futebol-arte. Falar da ditadura e dos governos militares traz 
lembranças e comparações com a democracia.
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Logicamente, na maioria dos períodos, os nomes surgem depois, são os observadores e estudio-
sos da história que dão nomes a cada fase. Nem reis, sacerdotes e profetas sabiam que formavam e 
viviam o Velho Testamento, assim como nem os apóstolos e novos cristãos sabiam que formavam e 
viviam o Novo Testamento. Tais definições vieram depois. Porém não são unânimes. A Bíblia hebrai-
ca tem apenas o nosso chamado Velho Testamento. A Bíblia católica tem alguns livros a mais. Para 
Lutero, o último livro da Bíblia tinha de ser a carta de Tiago, e não o Apocalipse, pois ele não aceitava 
a afirmação de que a fé, sem as obras, é morta! Para bilhões de pessoas, nossa Bíblia não tem valor 
normativo, muito menos divino, é apenas mais um livro.

Se assim é com a Bíblia, imagine quantos debates e discordâncias existem em relação à inter-
pretação da história! Com esta premissa em mente, vamos expor rapidamente o período aceito e 
chamado de “modernidade”. Os marcos que delimitam este período, seu início e fim, são objetos 
de debates, teses e teorias até hoje. Aqui, o importante para nós, é conseguirmos nos aproximar de 
uma leitura da história o máximo que pudermos, a fim de conseguirmos entender as transformações 
e conteúdos de cada período. Afirmar categoricamente quando começou e quando terminou não 
é nossa preocupação prioritária; nosso foco é compreender conceitualmente o que se quer dizer 
quando se usa o termo “modernidade”.

Segundo Ricardo Gondim, em seu livro “Artesãos de um nova história”, p. 86:  , “Na modernida-
de, a razão, o método e o experimento empírico desfariam a ignorância das multidões e as levariam 
a um mundo sem as superstições místicas da Idade Média que ainda escravizavam as multidões. Na 
modernidade, a tecnociência abriria estradas para um mundo melhor”.1

A maioria dos historiadores crava o início da Idade Moderna no século XVIII, uma vez que este é 
aceito como o século do Iluminismo, momento onde a razão, sempre respaldada por experiências 
e comprovações científicas, reinou absoluta. Dois fatos foram pontuais para definir o século XVIII: A 
publicação da enciclopédia Diderot e a Revolução Francesa. A enciclopédia tornou-se marcante por 
consolidar uma nova modalidade de saber, não fundado por diretrizes políticas ou religiosas, mas na 
razão e na capacidade humana e pessoal de exercer juízo crítico. A Revolução tornou-se fundamen-
tal, pois instituiu uma nova ordem de homens livres, governados por uma constituição e não mais 
pela vontade de um soberano.

Neste período, o enorme desenvolvimento e a intensificação das descobertas científicas sur-
preendiam positivamente a sociedade da época, confirmando então as esperanças de um mundo 
melhor. Em nenhum momento na história o saber, o avanço científico, as descobertas e as invenções 
haviam alcançado tal volume e status. Tais condições, para o homem saturado com a mesmice e o 
obscurantismo da Idade Média, que durou séculos e mais séculos, eram motivos fortes para celebrar 
e acreditar nas promessas de prosperidade, paz e perfeição da modernidade.

Mas este terreno fértil começou a ser preparado bem antes. Alguns eventos foram decisivos para 
tornar possível o Iluminismo, com todos os seus benefícios científicos. Alguns eventos anteriores na 
história prepararam o ambiente e as mentes para todos os avanços empreendidos no século XVIII.

Um desses eventos ocorreu em 1455, que foi um ano divisor de águas. Um paradigma na dis-
tribuição e no acesso à informação foi definitivamente quebrado. Foi neste ano que Gutemberg 
presenteou o mundo com o primeiro impresso que saiu de sua máquina impressora original em Es-

1. GONDIM, Ricardo, Artesãos de uma nova história. São Paulo: Editora e Distribuidora Candeia, 2001, p. 86



95

trasburgo, Alemanha. A famosa Bíblia de Gutemberg. Sem saber, ele estava imprimindo o maior Best 
Seller de todos os tempos. Até hoje, a Bíblia continua sendo o livro mais traduzido e mais vendido do 
mundo. Sem qualquer dúvida, a produção em grande escala mudou e melhorou exponencialmente o 
ensino e o conhecimento, proporcionando a formação de gerações mais cultas, críticas e pensantes.

O final do século XV e início do XVI assistiram o evento da Reforma Protestante, que mudaria 
totalmente a face da Europa e do mundo. Os ideais críticos do livre exame das Escrituras foi o cerne 
de um profundo e ardoroso debate teológico, tendo na figura do padre Martinho Lutero seu maior 
símbolo. A Idade das Trevas mantinha o povo cativo de sua própria ignorância, dizendo amém para 
todos os mandos, desmandos e injustiças da Igreja Oficial. A corrupção espiritual era descarada, 
como através da venda de indulgências para o pagamento do perdão de pecados e da garantia da sal-
vação. Por causa de absurdos assim, Lutero chegou ao extremo de um gesto emblemático: a afixação 
de suas 95 teses na porta principal da catedral de Wittemberg, na Alemanha.

Lutero foi perseguido, levado a tribunais eclesiásticos. Mas também teve socorro, providenciado 
da parte de Deus. No seu exílio produziu um de seus grandes feitos, a tradução da Bíblia para a língua 
do seu povo. Seu sonho era ver todo leigo tendo acesso direto à palavra de Deus, sem intermediários. 
Teólogos e exegetas, como ele, sabiam ler e traduzir o hebraico e o grego, mas não o povo. Este fato 
histórico, comprovado e aceito tanto por defensores quanto por críticos do protestantismo, deveria 
inspirar cada geração de pastores em seu tempo. Afinal, a Reforma se caracterizou, essencialmente, 
por uma luta hermenêutica e exegética, matérias tão rejeitadas e preteridas nos muitos seminários por 
aqueles que desejam ser futuros pastores! Pense nisso, a luta de Lutero foi uma luta pela Bíblia.

Outro tópico que não pode ser ignorado se refere às grandes navegações, o incremento das via-
gens marítimas que conduziram às descobertas dos povos do novo mundo. Novas culturas, línguas, 
cores, alimentos, paisagens e horizontes foram descobertos. A possibilidade dessas viagens, através 
de incentivos e patrocínios tanto de governos quanto das classes mais abastadas, certamente con-
tribuiu para a expansão e difusão dos ideais da modernidade com todas as suas transformações e 
encantamento com a arte, a filosofia, a ciência, a medicina, a literatura.

Enfim, a modernidade cravou uma ruptura com tudo que levava o carimbo de “tradição”. O de-
sencantamento com as referências políticas, místicas e religiosas firmemente colocadas pela Idade 
Média, cedeu lugar ao encantamento eufórico pelas possibilidades proporcionadas pelo progresso 
latente do Iluminismo, que tornava a consciência das pessoas cada vez mais convencidas, auto-sufi-
cientes e independentes de Deus. Esse processo atingiu todo o avanço industrial a partir da segunda 
metade do século XIX.

As coisas estavam dando certo. Imagine: progresso, prosperidade, riqueza, descobertas científi-
cas, conforto, num cenário assim, quem precisa de Deus? Alguns pensadores chegaram a anunciar 
a morte de Deus! “Somos os bons”, diziam os homens confiantes nas evidências da modernidade. 
Foi assim que a maioria daquelas gerações acreditou nas promessas e garantias de um mundo 
melhor, mais justo e humano. Mas a modernidade, entre suas falhas, também falhou, naquilo que 
nenhuma era ou sistema de governo, por melhor que tenha sido, conseguiu erradicar: o pecado. 
O pecado ambiciona o que não lhe pertence, é egoísta, é mau na sua essência. O pecado não 
constrói; só destrói. O pecado se alimenta de ódio, crueldade e injustiças. Assim, para frustrar 
as ideias e promessas da Idade Moderna, o mundo assistiu duas grandes guerras e viu, ao final da 
última, o poder destrutivo da ciência e da razão, a bomba atômica, varrer duas cidades inteiras do 
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mapa (Hiroshima e Nagasaki, no Japão). Terminava a guerra, ficando um enorme vazio cheio de 
interrogações em toda uma geração.

Para muitos historiadores, a 2ª Guerra Mundial marcou o fim da Idade Moderna. Independente-
mente de outras leituras sociológicas ou históricas quanto a datas, a modernidade foi uma enorme 
tempestade. Como tal, usando a figura das chuvas, possibilitou grandes colheitas nas áreas da cultura 
e do conhecimento. Mas também como as chuvas, nos seus excessos e fúria, deixou rastros de des-
truição. Ao terminar todo aquele fervor e crença na razão esperava-se, então, a bonança. Surge, na 
sequência, o período que tem sido chamado e aceito pela maioria como pós-modernidade. Tem sido 
um período “só” de bonança? É o que veremos.

Pós-modernidade

10 de novembro de 2009. Data que tão cedo não será esquecida pela nação brasileira. Foi quando 
o Brasil sofreu o maior apagão da sua história, deixando 18 estados e 88 milhões de pessoas às escuras. 
Até o momento em que este capítulo é escrito, nenhuma explicação definitiva, clara e lógica foi dada. 
Ao contrário, semana após semana foram aparecendo novas explicações, nenhuma convincente e to-
das se transformando em combustível para intermináveis acusações entre governo e oposição.

Além da completa escuridão, o que pode ser verificado? O surgimento de mais abutres. Um 
apagão à noite, com o perdão da redundância, deveria fazer o povo simplesmente encerrar as ativi-
dades, ir dormir e aguardar o nascer do sol. Lógico, não é simples assim. A falta de energia provoca 
caos no trânsito, no comércio, nos hospitais, etc. No entanto, não bastasse o caos, ainda aumentam 
os abutres. Explicando: na manhã seguinte, seguindo-se por todo o dia, pipocaram notícias e mais 
notícias sobre o aumento de roubos facilitados pela falta de luz, praticados por abutres humanos, 
oportunistas dos prejuízos e sofrimentos alheios. Guardadas as proporções, é o mesmo princípio de 
levar vantagem das vítimas das guerras, catástrofes, ataques terroristas, enfim, indefesos e confusos 
de todas as classes, nacionalidades e culturas.

A 2ª Guerra Mundial também provocou um apagão na comunidade do planeta. Os sobreviventes 
se tornaram vítimas indefesas e confusas de toda uma era, na qual a crença em várias promessas que 
apontavam para um mundo ideal foi destroçada. Tudo que era tão claro e visível havia mergulhado 
no vazio de um tipo de escuridão social, em que o apagão de um mundo orientado tão somente 
pela razão se tornou inevitável. Foi assim que comportamentos e tendências devoradores de valo-
res cristãos fincaram suas garras nas gerações pós-guerra, aproveitando-se da confusão de ideal, fé, 
visão e sonho. Algumas destas garras profundamente cravadas no comportamento coletivo foram 
identificadas. Ter uma noção a respeito das principais é dever de todo pastor. Então, vamos a elas.

Consumismo
 
O ano de 2010 começou com divulgações de balanços e resultados animadores para a maioria 

das empresas. Expressões como “taxa de crescimento” e “superávit” causam sorrisos reluzentes 
em empresários, executivos e políticos. Certamente, o universo das mega empresas não é o nosso 
universo. Pastores transitam no universo onde o povo transita. Então, busquemos resultados onde 
compreendemos e, em certo sentido, dominamos.
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Novembro e dezembro de 2009 devem ajudar. Independente de comemorarmos ou não o natal, 
a maioria de nós lutou para achar uma vaga nos estacionamentos dos shoppings, supermercados 
e nas ruas dos centros das cidades. Quanto mais se aproximava o 25 de Dezembro, mais piorava. 
Lojas cheias, filas, sacolas, compras, restaurantes, pizzarias e praças de alimentação congestionadas. 
Estradas cada vez mais lotadas de carros e gente, muita gente!

Tudo resultado do quê? Consumismo. Um par de Havaianas deveria ser suficiente, mas é melhor 
ter dez pares, dá para combinar com mais cores e roupas. Muitas roupas precisam de muitos cintos, 
calçados, bolsas e adereços. Multiplique este mesmo raciocínio para outros produtos e segmentos e 
veja o estrago causado na maioria das famílias. Exemplos não faltam, dispostos a nos tornarem reféns 
de necessidades que não temos. Afinal, por que eu preciso do último modelo de celular, automóvel, 
corte de cabelo, tênis, lazer, estilo, show, teologia, iPod, tratamento, remédio, bebida, droga, por 
quê? Porque a sociedade faz com que eu acredite no consumo como uma terapia que me completa. 

A palavra “você” me identifica. A propaganda diz: “Você pode”. O amigo diz: “Você merece”. 
A universidade diz: “Você constrói seu destino”. A igreja irresponsável diz: “Você pode tudo! De-
termine!”. Percebe como a garra do consumismo destrói valores? As instituições perdem a boa 
definição que deveriam ter de seus frequentadores. Escolas já não têm só  alunos, empresas já não 
têm só funcionários, igrejas já não têm só fiéis, todas estão infestadas de pessoas infectadas pelo 
vírus do consumismo. Portanto, clientes que, agindo como tal, se tornam vorazes consumidores 
querendo se dar bem. 

O consumismo não é toda a explicação, mas, em parte, explica a alta rotatividade nas igrejas, 
causada por pessoas que jamais aceitam a condição de servas, mas agem como consumistas. Se 
houver alguma bênção em promoção, sorteio de um milagre zerinho, enfim, alguma vantagem, 
permanecem. Terminada a promoção, e as promoções terminam independente da criatividade dos 
promotores, as pessoas vão embora, da mesma forma que vão embora os consumidores.

A garra do consumismo chega ao absurdo de ditar os planos de ações das igrejas. Todo ano, as 
perguntas se repetem nas reuniões das lideranças: “O que podemos fazer para agradar o povo?”, 
“E se sortearmos um DVD para quem apresentar mais estudo diário?” A preocupação é sempre a 
mesma: a exigência do consumidor! Enquanto não formarmos fiéis comprometidos com o reino de 
Deus, continuaremos vendo milhares de pessoas querendo assistir a multiplicação de pães e peixes, 
e apenas pouco mais de uma centena no cenáculo esperando por dias a realização de uma promes-
sa sem nenhuma garantia registrada em cartório, como aquele que garante o preço mais baixo no 
Carrefour, apenas a garantia da fé. Uma fé assustada nas ruas de Jerusalém devido aos últimos acon-
tecimentos, mas animada com a ressurreição e, novamente desafiada, com a ascensão. A ascensão 
deixava novamente a sensação de uma igreja sem o seu fundador, sem o seu Mestre, indefesa peran-
te Roma, acuada por inimigos e acusadores, enfim, uma igreja em que só se encaixavam pessoas com 
o perfil de “fiéis”, nunca de “consumidores”. Embora o Espírito seja derramado sobre toda carne, no 
cenáculo, ele agraciou apenas “servos e servas”, os fiéis que creram e esperaram.

Eis aqui um desafio para o nosso pastorado. Será que um número maior de fiéis e menor de 
consumidores não provocaria os avivamentos que tanto sonhamos e de que a santidade de uma 
igreja tão atacada pelo consumismo necessita? Será que um número maior de fiéis não diminuiria 
os desvios inconscientes, mas mesmo assim “desvios” do dinheiro para expansão do reino, que é 
desperdiçado por um consumismo inconsequente? Será? Oremos.



98 Um ministério santo para o Deus santo

secularismo

A secularização previa a separação entre igreja e Estado. A ideia era separar um poder místico e 
infinito da igreja de um poder racional e finito do Estado. O conceito de todo este movimento tam-
bém se inicia na era moderna, onde surge o termo secularismo, criado pela Londoner Secular Society, 
fundada por G.H. Holyoake, em Londres, em 1846, cuja proposta aspirava organizar a vida prescin-
dindo das regras da religião e da soberania de Deus. Embora seu nascimento tenha sido no fervor do 
Iluminismo, o secularismo só viria a cravar firme a sua garra após a 2ª Guerra. Na pós-modernidade, 
no rastro deixado pela modernidade - de frustração e decepção pelas promessas destruídas -, a so-
ciedade foi se tornando cada vez mais secularizada.

Separar a igreja do estado, sem dúvida foi uma conquista. Principalmente se pensarmos nos países 
onde o catolicismo era a religião oficial. A separação abriu terreno para o protestantismo poder se 
articular e avançar. Como vivemos num estado laico, fica difícil imaginar tal benefício. Mas se olhar-
mos para as nações islâmicas, torna-se fácil a compreensão. Nessas nações, igreja e estado definem 
as regras para todo o povo, impedindo a liberdade para outras formas de crer.

Mas a simples separação entre igreja e estado não é tudo. Desde o seu nascimento, o secularismo 
prega o desenvolvimento da vida prescindindo de Deus. Ou seja, Deus não tem que se intrometer 
nos eventos, nas decisões, nos rumos, na história. Aliás, para o homem secularizado, ele não interfe-
re. O secularismo convoca o homem a decidir seu futuro, exercendo assim total liberdade.

Por outro lado, segundo palavras do próprio Jesus no evangelho de João 8.36, a verdadeira liberdade 
em toda sua dimensão, só pode ser experimentada quando em comunhão com ele: “Se, pois, o filho vos 
libertar, verdadeiramente, sereis livres”. Eis o dilema: sem Jesus, para muitos, o exercício da liberdade ex-
trapola para a libertinagem. Porém, trata-se de uma libertinagem que não se assume como tal, pois se 
espalha e se pratica com o apoio de formadores de opinião, mídias e leis, como dramaticamente Paulo 
antecipa no capítulo primeiro de Romanos: “Os quais, conhecendo a justiça de Deus (que são dignos de 
morte os que tais coisas praticam), não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem” ( v. 32).

Assim, já em sua época, Paulo denunciava o conceito de uma liberdade secularista, que se enten-
de e se acha livre para fazer o que bem entender, sem limites ou regras. E, pior, sem a interferência 
da vontade de Deus para definir o certo e o errado.

Por isso, o apelo do apóstolo soa extremamente atual na pós-modernidade que vivemos: “Não 
vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que ex-
perimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Rm 12:2 - NVI). A palavra “século” 
tem o sentindo de “modo de ser do mundo”, o que nos remete exatamente à proposta embutida 
nas garras do secularismo: aderirmos ao jeito do mundo agir, mesmo quando este “jeito” significar 
rejeição ao jeito proposto e aconselhado por Deus.

O secularismo ajuda a responder a pergunta feita por Jesus: “Quando, porém, vier o Filho do Ho-
mem, porventura, achará fé na terra?” (Lc 18:8 - NVI). A mente pós-moderna departamentalizou a fé. 
Fé é atitude para se exercer nos templos. Fé não deve intrometer-se nos meus negócios e relacio-
namentos. Como conseqüência, vivemos numa sociedade destituída da fé bíblica, a fé que uma vez 
foi entregue aos santos. Sem fé, não se agrada a Deus. Sem fé, a racionalidade se revela incapaz de 
frear a irracionalidade. Daí presenciarmos barbáries de todos os tipos, abusos, chacinas, pedofilias, 
explorações, terrorismos e tudo o mais que, diariamente, humilha e reduz o valor da vida.
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Depois de darmos uma olhada panorâmica no secularismo tão presente, entendemos a enrascada 
em que o homem se meteu. A transcendência religiosa não tem força influenciadora, junto àqueles 
que vivem a filosofia do secularismo. Em compensação, outras “transcendências”, como a social e a 
política, também sofrem golpes, perdas e enfraquecimento para influenciar. Ao dizer para a religião: 
fique no seu lugar e não se intrometa, o estado se mostra incapaz de fomentar os valores do cristia-
nismo. Valores que o cristianismo só consegue fomentar por causa de Cristo, nosso caminho, verda-
de e vida. Por tudo isso, fartura de secularismo e escassez de fé, entendemos a crise de autoridade 
nas escolas, nas famílias, nas igrejas.

Num ambiente assim, secularista e senhor de si, a comunicação dos valores cristãos é cada vez 
mais difícil, pois pessoas vazias de fé e carregadas de doutrinas seculares, na melhor das hipóteses, 
agem com indiferença e descaso quando confrontadas com o evangelho, dizendo claramente, com 
suas atitudes, a declaração infeliz da igreja de Laodiceia: “Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho 
falta (e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu)” (Ap 3:17 - NVI).

Pluralismo

TV por assinatura com mais de 100 canais. Rodízio com mais de 60 tipos de pizzas. Galeria dos 
Pães, uma padaria, na Rua Haddock Lobo, em São Paulo, com mais de 200 tipos de pães. Hipermer-
cados com mais de 30 mil itens a sua escolha. Shoppings com mais de 300 lojas. Shopping popular, de 
classe média e para ricos. Campeonato Paulista, Brasileirão, Taça Libertadores, Copa Sul-Americana, 
Copa do Brasil, Campeonato Espanhol, Champions League, Mundial Interclubes. As listas são intermi-
náveis e infindáveis, mas estas bastam para entender a pluralidade de opções à disposição do cliente, 
o consumidor fisgado pelo descontrolado consumismo, lembra-se?

Esta é a realidade. Vivemos num mundo plural. Não mais um modelo de camisa, vários. Não 
mais um modelo de carro, vários. Não mais apenas um de cada, mas vários de muitos. Com este 
conceito assimilado, o pluralismo crava sua garra advogando para si o status de direito adquirido, 
exigindo muitas opções na hora de definir uma escolha. E a decisão de ter de escolher se apresen-
ta indefinidas vezes todos os dias.

Este ambiente plural também é resultado do impacto da modernidade no mundo pós-moderno, 
iniciando-se num processo de desligamento de todos os laços e culturas de tudo que era tradicional, 
na urbanização de muitas cidades, nas migrações, nas misturas regionais e toda a consequente diver-
sidade de hábitos, nas manias, costumes e produtos.

O pluralismo sem dó ou piedade agride, com sua filosofia, a igreja. Hoje, se você perguntar a pes-
soas do seu convívio, facilmente encontrará seguidores de duas ou mais religiões simultaneamente. 
É o sujeito que bate tambor na sexta e se confessa para um padre, no sábado. É o outro que guarda 
os 10 mandamentos mas não dispensa a sessão do descarrego e a terapia do amor.

Com a mesma facilidade com que se troca de posto de gasolina, locadora e açougue, também 
se troca de igreja. Os motivos são os mais banais: “olharam feio para mim, não dá pra ficar sem ar 
condicionado, não gostei de o pastor exortar os irmãos que chegam sempre atrasados; o pastor 
só me visita uma vez a cada dois meses, a outra igreja tem mais poder, a outra igreja louva mais, 
aquela igreja tem mais palavra, lá eu bato palma, lá eu posso gritar, aqui tem o silêncio que eu gos-
to” Enfim, qualquer mínimo motivo é motivo para se mudar de igreja. Por quê? Porque a oferta é 
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tão grande quanto a quantidade de marcas de arroz num supermercado. Não gostou desta? Então 
leva essa, ou essa, ou essa outra.

Mas o pluralismo não vive apenas de mudar de igreja ou frequentar várias, simultaneamente, 
também é possível montar a própria fé, o próprio culto, a própria liturgia. Basta lançar mão da velha 
técnica “faça você mesmo”, afinal, num universo plural, opções não faltam. Tudo depende do meu 
ânimo, do que o meu instável coração quer consumir em determinado dia, pois os supermercados 
da fé estão abertos a minha espera, ansiosos por me agradar e fazer a minha “santa” vontade.

Notou? No pluralismo, a vontade do Pai nosso é sutilmente colocada de lado. O que prevalece é 
a minha vontade. Ela deve ser satisfeita, caso contrário, eu simplesmente descarto uma igreja e esco-
lho outra entre outras mil. Este é outro enorme obstáculo para qualquer pastor do nosso Brasil e do 
mundo. A mentalidade pós-moderna é plural, ela encontra múltiplas escolhas em todos os ambientes 
e espaços sociais. Quando esta mentalidade entra numa igreja cristã ela sente um choque ao ouvir 
sobre uma só fé, um só Deus e Pai de todos, um só batismo, um só Salvador. Por isso o pluralismo 
de crenças esotéricas e espiritualistas encontra tanto campo para disseminar suas filosofias, que ofe-
recem deuses de todos os tipos, um para cada situação e estado de espírito.

O pluralismo tem seu lado bom, aquele que me dá o direito de escolher. No entanto, ao me 
transformar num eterno e insatisfeito “escolhedor”, nada escolho de fato, e nenhum caminho sigo, 
voltando sempre ao ponto da insatisfação constante, acompanhada de um enorme vazio. Como Pau-
lo no areópago, é aqui que devemos entrar para, em meio a tantos deuses de uma sociedade plural, 
apresentarmos o Deus desconhecido, único e suficiente.

hedonismo

Imagine algo letal. Algo que se consome mas tem o poder de ir destruindo sua vida pouco a 
pouco, a ponto de, em muitos casos, levar a óbito. Imagine que este poder destrutivo não é oculto, 
portanto, não são ignorados seus efeitos devastadores. Muito pelo contrário, a possibilidade de do-
enças, sequelas e até morte são informações públicas, bem conhecidas. Você não se aproximaria de 
um produto assim, certo? Pelo menos, para você penso que é certo. Mas para milhares que sabem 
tudo isso e mais um pouco, o não se aproximar e usar tal produto não é tão certo assim.

Estou falando do cigarro. Como um produto com um currículo tão destrutivo conquista tantos admi-
radores e apreciadores? Com o discurso do prazer. Lembro de uma marca que era líder no seu segmento 
e que seu apelo colocava o próprio prazer acima do prazer. Era o cigarro Carlton. Seu slogan de venda 
prometia: “Carlton, um raro prazer”. Prestou atenção? Um “raro prazer” está acima de prazeres corri-
queiros, não é para qualquer um, apenas para os fumantes dos cigarros Carlton! Sedutor, não é mesmo? 
Bem, se para nós que não fumamos não é sedutor, para a sociedade hedonista que vivemos certamente é.

A palavra hedonismo vem do grego hedonê, que significa prazer, um tipo de doutrina difundida 
pelos gregos antes de Cristo, que proclamava o prazer como bem supremo a ser vivenciado e 
desfrutado pelo homem. Na pós-modernidade o hedonismo se insinua e se mostra como modo de 
vida sem qualquer constrangimento. Sem nenhum esboço de vergonha, o hedonismo atual investe 
energias e recursos para obter imediatamente todo tipo de prazer que desejar. É um prazer egoísta, 
individual e amoral como única forma de vida moral, onde a definição de certo ou errado fica por 
conta do prazer. Se dá prazer, é certo, e ponto.
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Como o hedonismo busca o prazer pelo prazer, aqui e agora, ao mesmo tempo evita tudo que 
possa ser desagradável. Tal desequilíbrio cria um contingente enorme de pessoas incompletas, ima-
turas e despreparadas para os constantes desafios e surpresas da vida, pois esta não é só desagradá-
vel e nem só agradável. É simplesmente impossível viver sem dor, perdas e sofrimentos. A pedagogia 
do deserto é fundamental para o caráter de todos nós. Mas o hedonismo evita tudo isso, buscando 
insaciavelmente o prazer.

Por isso, vivemos numa geração tão insatisfeita com tudo e consigo mesma. A indústria do entre-
tenimento nunca faturou tanto como hoje, pois a sede de ter e viver sensações de prazer nunca é sa-
tisfeita. Tal característica abala a própria fé, pois, se o culto, a música, a palavra, a comunidade não dão 
prazer, o hedonista buscará em outro lugar a satisfação do seu prazer. Se a igreja passa por períodos 
de dor, e todas passam, o hedonista evitará a dor mudando de ares, pois no seu estilo de vida, suportar 
dores definitivamente não combina. Na pós-modernidade, o prazer é obrigação, é chique viver por 
esta filosofia, todos podem e têm direito, independentemente da felicidade ou não dos outros.

Privatização

Se a sua leitura foi atenta, ficou evidente a interligação das garras da pós-modernidade no homem 
do terceiro milênio. Consumismo, secularismo, pluralismo e hedonismo trabalham um reforçando 
os outros. A privatização abraça tudo isso, se fecha, não dá espaços para ninguém entrar e diz: “Não 
me incomode. Fica na tua que eu fico na minha. Sua opinião não me interessa”.

Nada de submissão a pastor, autoridades, professores, governantes, Bíblia. Na minha vida mando 
eu, diz a mente privatizada. Se você disser “não faça isso porque é pecado”, a mente privatizada 
responderá: “Quem disse que é pecado?”. Você responderá que foi Jesus quem disse e ouvirá um 
debochado e indiferente: “E eu com isso?”.

Uma das bandeiras da Reforma defendida por Lutero foi o resgate do sacerdócio universal de 
todos os crentes, onde o dever do pastoreio é de todos, entre todos, e não somente do pastor. To-
dos deveriam visitar, acolher, amparar, orar, amar, aconselhar, exortar, enfim, todos deveriam dividir 
e ajudar nas cargas uns dos outros. Mas a privatização fere com golpe mortal a comunhão entre os 
homens, exaltando a vida isolada, fechada, misteriosa.

Assim, gerações e gerações crescem sem saber se abrir e conversar, carregando cada uma suas 
dores e decepções sem nunca compartilhar, resultando num número infindável de estresses e de-
pressões, provocadas por isolamentos caóticos de vidas que optaram pela privatização.

Tempos efêmeros

O cenário, em linhas gerais, é este. O campo para semearmos e ceifarmos está aí, com dificul-
dades e oportunidades. O homem pós-moderno é manipulado, conduzido e induzido pelas garras 
do consumismo, secularismo, pluralismo, hedonismo e pela privatização. Vivemos tempos efêmeros 
através de comportamentos que não criam vínculos, alicerces, solidez.

Os absolutos tornam-se relativos. O certo é trocado por vários duvidosos. O amargo é massiva-
mente consumido, desde que dê prazer. A privacidade de cada um ganha status do tipo de Never Land, 
o rancho do falecido Michael Jackson, provocando privatizações bizarras, estranhas e perigosas.
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Mas a efemeridade destes tempos traz oportunidades. A sociedade pós-moderna quer consumir, 
temos o melhor produto. Gosta do secularismo que separa igreja e estado, bem, como o estado 
produz mais corrupção e escândalo que qualquer outra coisa, devemos lutar para sermos a igreja 
que o noivo quer, sem mancha ou ruga. Aprecia o pluralismo, mas nenhuma escolha, ao final, satis-
faz - novamente nós temos o melhor escolha para oferecer, Jesus Cristo. Busca incansavelmente o 
prazer, porém só encontra prazer perecível, em Cristo podemos falar de um prazer eterno. Adora 
o isolamento privativo, e tal privatização tem seu lado extremamente bom; todos precisamos da 
solitude para refletir, para amar nosso cônjuge, para nossas brincadeiras pessoais em família, para 
nossa meditação. Portanto, aqui, nosso desafio é levar conteúdo para a intimidade de cada um con-
sigo mesmo, com seu próximo e com Cristo.

Como foi dito no início, é difícil estabelecer datas, mas também os nomes causam debates. Al-
guns não aceitam o termo pós-modernidade, embora o mesmo já tenha sido assimilado nos vários 
segmentos da sociedade global. O outro termo que se apregoa como o mais correto para estes 
tempos efêmeros é o da hipermodernidade, criado pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky na década 
de 70, autor do livro “Os tempos hipermodernos”, no qual ele tenta delimitar o atual momento da 
sociedade. O “hiper” procura evidenciar a exacerbação das marcas criadas pela modernidade e que, 
atualmente, são praticadas em forma exponencial, culminando numa cultura de excessos, onde tudo 
é muito, demais, transbordante. É só dar uma olhada para a área que você escolher – política, religio-
sa, sexual, ecológica –, as aberrações e a falta de limites para se usar, abusar e descartar denunciam 
algo de hiper. Hiperpodre e hiperperdido. Diante de um mundo assim, cada pastor é chamado a agir 
e fazer a diferença em seu tempo, proclamando sem temor uma verdadeira hiperesperança naquele 
que vem sem demora.
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Capítulo 2 
O pastor e a realidade digital
Dsa. Maria Regina Guimarães Longo Mendes

 
Era julho de 1992 e, depois de intensa oração, resolvemos abrir nossa própria empresa. Uma 

agência de propaganda. O Edmilson era quem criava e fazia as artes finais. Quanto trabalho... Talvez 
a maioria das pessoas nem faça idéia de como isto funcionava, às vezes até mesmo eu me esqueço e, 
ao lembrar, tento imaginar como seria trabalhar daquela maneira em nossos dias, seria praticamente 
impossível. Um simples panfleto ou um cartaz, para ser enviado para uma gráfica, percorria um lon-
go e demorado caminho, além do trabalho difícil e minucioso.

Para se montar a arte final, era preciso levar o texto para ser datilografado em uma máquina de 
datilografia especial, chamada composer. Os títulos que eram maiores tinham de ser feitos em outro 
equipamento, a fotocomposição; depois de tudo isso, produzido nos devidos lugares especializados; 
era trabalhado pelo arte finalista, que recortava os títulos e texto para fazer a colagem dos mesmos 
precisamente reto e em seus devidos lugares, tudo manualmente, numa prancheta, auxiliado por 
uma régua paralela, para dar um pouco de precisão ao material.

A fotografia era feita através de equipamentos especiais, tirava-se inúmeras fotos para ver se algu-
ma ficaria boa. Depois de gasto um filme, este era revelado e as fotos eram impressas ou o negativo 
era escolhido em uma mesa de luz. Escolhida a foto, era necessário todo um trabalho para encaixá-la 
na arte, dando o tamanho certo, sem alterar a proporção da foto. Isso era feito com outro equipa-
mento especial, chamado prisma.

Tudo que era colorido precisava ser feito à mão, com aquarela ou lápis ou com um aerógrafo, que 
dava alguns efeitos na pintura. Terminada a arte, era encaminhada para o fotolito, depois era feita a 
prova de fotolito, para ter certeza de que tudo estava certo, de que as cores eram as pretendidas 
etc. Depois disso, o fotolito era encaminhado para a gráfica que, finalmente, faria a impressão do 
folder ou cartaz. As máquinas também tinham suas limitações. Imprimiam uma cor de cada vez, a 
velocidade era limitada, o papel tinha que estar no tamanho correto etc.

Dezoito anos se passaram e hoje temos toda a comodidade, conforto e qualidade de equipamen-
tos que preparam toda a arte com comandos precisos, perfeitos e completos. Para o texto, há uma 
gama de tipos de letras, pode-se deixar itálico ou negrito, maior ou maior, apenas com um toque. O 
título também pode ser trabalhado de infinitas formas, corrigido à vontade sem gastar uma gota de 
tinta ou uma folha de papel.
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Quer mudar de cor? Não precisa pintar tudo de novo; basta dar um comando no seu teclado 
e a arte mudará por completo, se quiser, até com dégradé ou efeitos construídos. A rapidez e 
a eficiência com que tudo é feito hoje em dia nos permitem criar mais, buscar mais excelência, 
pontualidade, volume, preço etc.

E para viajar? Basta entrar no Google e você decide qual o melhor caminho, as estradas que quer 
seguir, sabe quantos postos de gasolina têm, quantos pedágios e, se quiser, até dá para ver imagens 
simultâneas de várias estradas com a atualização das mesmas feitas a cada 20 segundos.

Se deseja informação sobre lojas, remédios, produtos, profissionais especializados, estudos e pes-
quisas, é só acessar a internet e você encontrará infinitas informações atualizadíssimas e com grande 
variedade de opiniões, para que você tire as suas próprias conclusões.

E quanto às notícias? O terremoto acaba de acontecer e você pode ver imagens reais e instan-
tâneas. Como estão as buscas, o porquê daquela catástrofe, o socorro que está sendo prestado e 
até um repórter que já está lá no local e insiste em indagar os sobreviventes aflitos, acompanhando 
as buscas que podem trazer seus familiares mortos ou vivos, com uma pergunta insensível: “O que 
você está sentindo depois de tudo isto?”

Se está tendo uma guerra, de igual forma, você está sentado no seu sofá, e assiste bombas cain-
do na cabeça de pessoas que estão bem longe de você. Mortes de celebridades são acompanhadas 
passo a passo, tudo bem detalhado, para que todos estejam bem atualizados e informados. Também 
recebemos notícias importantes, como campanhas de vacinação, estradas que devem ser evitadas, 
precauções com doenças que estão afetando a população e outras coisas mais. 

Jamais me esquecerei do dia 11 de setembro de 2001. Após me sentir uma alienígena, por ter le-
vado meus filhos cedinho à escola e as aulas estarem suspensas devido à morte do nosso prefeito na 
noite anterior e, por não ter ligado a TV nem o rádio, não sabia de nada. Deixei meus filhos de volta 
para casa e fui trabalhar. Cheguei ao escritório e, enquanto navegava pela internet, fui surpreendida 
com as imagens das torres gêmeas sendo atingidas por aviões de terroristas. “Meu Deus, que susto, 
como podia ser, não era verdade, talvez o lançamento de um filme, uma montagem, quem sabe”. 
Então, devido às manchetes e a insistência com que a imagem se repetia, atônitos, vimos que era 
verdade o que estava acontecendo. Olhava para a tela do computador que nos trazia a cena assus-
tadora e tentava imaginar as pessoas que estavam dentro daqueles edifícios e aviões, bem como o 
desespero das famílias, que assistiam tudo aquilo em tempo real, sabendo que seu pai ou mãe, seu 
filho ou filha, seu marido ou esposa, irmão ou irmã estavam ali. Quanta dor assistíamos naquele mo-
mento, confortavelmente sentados em uma cadeira estofada dentro de nossa própria sala.

Se alguém perdeu a reportagem ou o programa na TV, é só acessar a internet que já há o arquivo 
completo para se assistir. Também pode acessar vários jornais do mundo e checar se uma informa-
ção é verdadeira ou falsa.

A internet tem dicas de beleza, culinária, moda, saúde, política, vestibular, economia, emprego 
etc. Para quem quer rir e se divertir, há também humor escrito e em vídeos. Letras de músicas, par-
tituras, até de músicas gospel. Sim, este é o nosso mundo atual, as vantagens são inúmeras, mas se 
não tomarmos cuidado, somos engolidos por esta máquina.

Quanto tempo devemos passar em frente ao computador? Onde devo navegar e onde evitar? Ou 
devo jogar tudo fora e impedir que coisas ruins entrem em minha casa. Será esta a única porta para as 
coisas ruins entrarem em nossas casas? A verdade é que não existem respostas prontas para estas e outras 
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perguntas. Pelo menos eu não as tenho. Se o seu trabalho depende de um computador, com certeza seu 
tempo com ele será maior, bem como seus cuidados. Sites que não são problemáticos para alguns, para 
outros são a porta de entrada para coisas terríveis, por exemplo, se você não souber usar seu orkut ou 
outro site de relacionamentos, você deve evitar. Porém, se sabe ter controle, domínio próprio, poderá 
usá-lo para rever amigos, manter contato com pessoas que estão longe e até evangelizar.

O fato é que, se olharmos para todas as áreas da nossa vida, veremos que a informatização é 
uma realidade impossível de ser revertida, que nos traz benefícios e rapidez que não devem ser 
desprezados. Imagine o sistema bancário sem a informatização ou o sistema escolar, especialmente 
das grandes universidades, fazendo o controle dos candidatos ao vestibular, distribuição de provas e 
notas, tabulação de resultados e cadastro de matrículas. 

A nossa própria eleição nacional conta com um sistema informatizado invejável, em que, rapida-
mente, após o término do processo, é resultado é concluído apenas algumas horas depois. 

Outro benefício é o contato com pessoas amadas que estão longe. Como exemplo, cito uma 
sobrinha que está temporariamente nos Estados Unidos, por motivo de trabalho. Imagine a saudade 
dos pais e da família toda. Mas, graças à era digital, podemos ligar nosso computador, e, com uma 
webcam, caixa de som e microfone podemos ver, ouvir e falar com ela, como se ela estivesse à nossa 
frente. Isso nos dá um conforto muito grande, pois podemos ver como ela está, ouvir sua voz, e ela, 
que está tão longe e sozinha, conta com o mesmo recurso.

Empresas têm diminuído gastos e tempo, e aumentado sua eficiência com videoconferências, 
em que pessoas que estão distantes, até em países diferentes, podem fazer reuniões como se todos 
estivessem juntos, em uma mesma sala, e resolver problemas, aprovar ou corrigir projetos sem que 
saiam de seus escritórios. Isso não é fantástico?

E o que dizer da medicina? Equipamentos precisos ajudam a simplificar cirurgias antes de grande 
risco, tornando-as mais seguras, com menos tempo de recuperação e maior controle no tratamen-
to. Terapias que, antes eram impensáveis, hoje são possíveis graças ao crescimento tecnológico e 
digital. Vidas são salvas, problemas são tratados e resolvidos, doenças diagnosticadas com grande 
precisão, o que ajuda na cura. Ainda há aquelas que são previstas através de exames minuciosos e 
podem até ser evitadas.

Se pensarmos na segurança, constataremos enormes benefícios: empresas são monitoradas à distân-
cia, carros com rastreador são acompanhados o tempo todo, cidades são vigiadas por câmeras minimi-
zando assaltos e identificando ladrões. Como, então, desprezar todos esses benefícios? Nossa vida foi 
simplificada e agilizada em áreas importantes mas, como tudo na vida, precisamos agir com temperança.

Tomar suco de laranja é saudável, mas se você restringir a sua alimentação única e exclusivamente 
ao suco de laranja, terá sérios problemas de insuficiência de vitaminas, proteínas, cálcio e outros 
elementos, e ainda poderá desenvolver  uma gastrite, devido à acidez da laranja.

Assim é a informática. Preciso ter critério e sabedoria para utilizá-la, não posso deixar que ela me 
domine ou que eu seja escravizada por ela, ou ainda que ela faça com que eu diminua meu tempo de 
relacionamento com minha família, com meus amigos, irmãos e, especialmente, com Deus. Muitos só 
sabem conversar se for por msn, mas pessoalmente se fecham e não conseguem falar uma palavra sequer.

O cuidado a ser tomado é muito grande, pois as opções para eu errar o caminho são mais nu-
merosas dos que as opções que tenho para me edificar. Porém, devemos refletir que, quando só 
tinha Adão e Eva, apenas uma árvore do conhecimento do bem e do mal foi suficiente para que eles 



106 Um ministério santo para o Deus santo

pecassem e desagradassem a Deus, portanto, não é a variedade de opções que nos levam a pecar e 
sim nosso estado de comunhão com Deus.

Se eu tenho compromisso verdadeiro com a Palavra e com Deus, não são os zilhões de sites que 
me farão pecar, mas se estou distante dele, uma simples olhadinha pode me levar à ruína.

Aqui está o segredo. Meu coração, minha mente, meus desejos, meus pensamentos, minhas 
intenções devem estar sujeitas e submissas sempre à vontade de Deus, então saberei onde posso 
e onde não posso navegar, qual o momento de parar e qual o momento de prosseguir. Precisamos 
estar atualizados e contextualizados com nossa sociedade, mas sem que ela nos contamine e sem 
estar alienados a tudo que é novo. Até mesmo para evangelizar precisamos ter uma visão diferente, 
pois o mundo todo vive desta forma, assim, se quero atingir e alcançar as pessoas não crentes, devo 
lançar mão de todos os recursos possíveis e legítimos para chegar até elas. A internet é um deles.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o uso de internet no 
Brasil subiu 75,3% entre 2005 e 2008. Enquanto em 2005 havia 20,9% de brasileiros acima de dez 
anos de idade com acesso à internet, hoje temos 34,8%, sendo a região Sudeste com maior número 
(40,3%), seguida pelas regiões Centro-Oeste (39,4%), Sul (38,7%), Norte (27,5%) e Nordeste 
(25,1%). Embora os números ainda se mostrem tímidos frente à totalidade da população, 75,3% de 
crescimento em apenas três anos é um passo gigantesco.

Projetos de inclusão digital levam às escolas, comunidades de bairro, empresas e outras a oportunida-
de crescente de muitos brasileiros estarem frente a um computador, bem como terem acesso à internet. 
Ou seja, cada dia mais a internet será acessada pela população. Assim como hoje temos telefone, água 
encanada e luz na grande maioria das casas, o computador e a internet serão igualmente comuns.

Pessoalmente, uso a internet para falar com minha classe de jovens da igreja. Todos têm e-mail, 
a maioria deles tem orkut, facebook dentre outros, então, uso esses recursos para me comunicar 
semanalmente com cada um deles, lembrando da leitura bíblica semanal, de alguma atividade extra, 
enviando textos interessantes para serem lidos, ou apenas desejando uma ótima semana. Mando 
e-mail para os jovens que frequentam a igreja e também para aqueles que não aparecem há anos, 
dessa forma, eles sempre estão sendo confrontados e alimentados pela Palavra e percebem que são 
lembrados por nossa comunidade, que aguarda, ansiosamente, pelo dia em retornarão à igreja. De 
igual forma, a Umap, a Sofap, a Diretoria Regional e todos os departamentos da nossa igreja têm 
usado este mecanismo de comunicação, barato, eficiente e rápido.

Como tudo em nossa vida, devemos submeter todas as coisas à Palavra de Deus e nos abster de 
tudo aquilo que não edifica. Preciso estar preparado para usar e desfrutar de todos os benefícios 
que a tecnologia me apresenta como simplificador para minha vida, porém, com critério. Somos 
alertados pela Palavra que a ciência (conhecimento) se multiplicaria (Daniel 12:4 e II Pedro 1:5), 
e somos aconselhados por Paulo (I Co 9: 22) a usar todos os recursos possíveis para alcançar o 
maior número de pessoas.

Existem sites que nos fornecem ilustrações para ajudar em sermões, sites que publicam teste-
munhos valiosos, sites que formam e informam de maneira saudável, proveitosa e econômica, onde 
podemos aumentar e ampliar nosso conhecimento e informação.

Sites de nossas igrejas são visitados com frequência por pessoas interessadas na fé ou ainda por 
curiosos, que desejam conhecer um pouco da nossa doutrina. Talvez estas pessoas não tenham a 
coragem de nos visitar pessoalmente e entrar em nossas igrejas, porém pelo site, elas podem nos vi-
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sitar virtualmente, nos conhecer, saber de nossas atividades, conhecer nossa história e se motivarem 
a nos conhecer pessoalmente. 

Finalizando com o apóstolo Paulo, em I Co. 6: 12, ele nos diz: “Todas as coisas me são lícitas, mas 
nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por ne-
nhuma.” Este é o grande conselho que deve dirigir nossas escolhas em todas as áreas de nossas vidas 
e estar sempre em nossos corações.
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Capítulo 3 
O pastor e a leitura espiritual das leis
Pr. Edmilson Mendes

 
“Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal! Que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade, e 
fazem do amargo doce, e do doce, amargo!” (Is 5:20)

Muitos sobrenomes estiveram presentes nas notícias veiculadas em 2009, mas uma família, sem 
nenhuma dúvida, teve seu sobrenome exaustivamente exposto por denúncias humilhantes, em que 
a transgressão de várias leis do nosso país foram denunciadas. Trata-se da família Sarney. No entan-
to, como temos visto até aqui, praticamente nada aconteceu. O motivo para a impunidade, como 
sabemos, é que outras leis amparam os acusados.

Funciona mais ou menos assim: a imprensa investigou, descobriu algo e denunciou. Mas aquilo 
que a imprensa pensa ser uma prova inconteste, para a justiça não é. Como nada se prova, os acusa-
dos, por sua vez, garantem que tudo que fizeram seguiu o rigor das leis. Ou seja, se existem erros e 
abusos, a culpa é toda das leis que permitem erros e abusos. Entendeu? Confuso, não é mesmo? Esta 
é a idéia: dificultar e confundir a maioria num emaranhado de leis que beneficiam poucos, enquanto 
agem com absoluto rigor em relação a muitos ignorantes e desavisados que se sentem prejudicados 
por leis que não compreendem.

Tome-se o caso dos alvarás. Para que possa funcionar, um estabelecimento tem que possuir um alvará, 
documento expedido pela prefeitura de cada cidade. Se a prefeitura concedeu o alvará para determinado 
estabelecimento, significa que o mesmo atende as exigências da lei do seu município, portanto, está ha-
bilitado para funcionar e desenvolver legalmente sua atividade específica. Isso é o que diz a lei, é o ideal.

No mundo real, o que mostra o quadro? Uma quantidade imensa de estabelecimentos sem al-
vará ou com alvará vencido. Todos funcionando normalmente. As explicações são muitas: falta de 
funcionários para fiscalizar, constantes mudanças de endereços, mudança no ramo de atividade do 
estabelecimento, entre outras. Todas essas explicações são plausíveis, mas sozinhas, não explicam 
totalmente. Do lado do poder público seria uma catástrofe fechar todos os estabelecimentos sem 
alvará ou por estarem vencidos, pois a arrecadação com impostos cairia vertiginosamente, e qual 
prefeitura quer faturar bem menos “só” para cumprir a lei?

É nesta encruzilhada ética que o cerco às igrejas se fecha. Igrejas são isentas do pagamento de im-
postos. E no Brasil, quantos templos funcionam com alvará? Poucos, bem poucos. E esta é a realidade 
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da maioria das denominações. De novo, os motivos são os mais variados. Construções antigas, feitas 
numa época em que as exigências atuais não existiam. Dificuldades gigantescas nas prefeituras para 
conseguir aprovações. Morosidade pública em choque, com as constantes trocas de pastores locais, 
situação que cria enormes pausas entre a saída de um e a entrada de outro, necessitando-se tempo 
para que o novo pastor tome ciência da situação e consiga dar continuidade aos projetos. Todas essas 
explicações são procedentes, mas, também não explicam tudo. Do lado do poder público, também 
existem dilemas para se posicionar. Apenas como exemplo, vamos imaginar que 90% dos templos no 
Brasil funcionam ilegalmente. Qual político terá coragem de fechá-los e desagradar a fé de milhões de 
brasileiros? E na hora da eleição? E na hora de pedir a moeda que eles mais precisam, o nosso voto?

Estes argumentos não estão aqui para se incentivar o descumprimento das leis. Estão aqui tão somente 
para enxergarmos dois mundos: o ideal e o real. Nesta tensão, existem interesses e disputas espirituais.

Outro exemplo recente é a lei do silêncio, que atingiu de forma direta o seguimento pentecostal. 
É certo que devemos ter equilíbrio e desenvolvermos bons relacionamentos com nossas vizinhanças, 
isto não se discute. Mas complicou a situação das igrejas. Arredondando os números, durante 100 
anos, o pentecostalismo viveu praticamente sem problemas com a sociedade. Nossos “glórias” eram 
ouvidos e tolerados. Assim como são ouvidos e tolerados sambas, funk, pagode, rodas de amigos até 
altas horas nos bares, estádios de futebol lotados com suas torcidas, danceterias, casas de show, ven-
dedores das “pamonhas de Piracicaba”, caminhão do gás, estranhos barulhos dos carros mais velhos 
e a cantoria desafinada nos banheiros vizinhos. Enfim, durante muito tempo, vivemos a realidade da 
tolerância. Era uma época em que não existia o belo discurso de que devemos ter tolerância, mas 
existia a prática da mesma. Ao contrário de hoje, que existe o discurso legal, mas não a prática. Pelo 
menos, não com evangélicos.

Este é o filme que estamos assistindo. ONGs, sociólogos, mídias, formadores de opinião, imprensa, 
artistas, a cultura, todos estão dizendo para nós, com amparo e proteção de leis (veja o exemplo da 
agenda gay), que devemos ser tolerantes. Intolerância virou quase um palavrão. Assim, querem que 
toleremos tudo e todos, o que é justo, até certo ponto. Mas não nos toleram. O discurso vale e é lei 
quando privilegia o mundo, no entanto, se torna oco e vazio quando se busca defender e preservar 
práticas cristãs. E, que fique claro: não estamos aqui  defendendo bizarrices e esquisitices neo-pente-
costais, mas a prática pentecostal nascida em Atos. Portanto, primitiva, antiga, enraizada e bíblica.

O pentecostalismo foi a vertente que mais cresceu no ramo do protestantismo no último século. 
Se dividirmos o globo com um traço horizontal, a parte de baixo está testemunhando um avanço 
sem precedentes na história. O clero romano sabe disso e estuda incansavelmente este fenômeno. 
Os “donos” do mundo sabem deste avanço. Estratégias missionárias por parte dos opositores do 
pentecostalismo têm sido levadas a efeito nas ultimas décadas. Todas, sem sucesso. O pentecostalis-
mo não para de crescer. Assim, não parece estranho crescerem as leis que intimidam e inibem esta 
fé? Leis que têm sido aplicadas com rigor nestas comunidades, enquanto tapa olhos e ouvidos para 
outros barulhos e comportamentos muito mais agressivos à sociedade?

Assim caminha a humanidade, negociando e diminuindo seus padrões morais a cada ano. Se os 
poderes que ditam as regras deste século não conseguem impor suas práticas pelo convencimento, 
eles simplesmente fazem-nos engolir suas vontades pela força as leis. Observe que, mais do que 
meras expressões culturais para defender preferências, muitas manifestações acontecem de forma 
sistematizada, conquistando espaço na mídia, opinião pública, apoio político e, por fim, aprovações 
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paulatinas, que vão tornando legais e morais suas práticas. Explicitando publicamente o que é tornar 
o amargo, doce. O errado, certo. O torto, direito. A mentira, verdade. O mal, bem.

Exemplos? As passeatas do orgulho gay pipocam pelo mundo todo. No Brasil, já começamos a 
assistir a marcha a favor da maconha. Também existem as marchas pró-aborto. Enfim, tudo começa 
numa marcha. E a imprensa dá o destaque que lhe convém. Compare: todo ano acontecem muito 
próximas, uma da outra, a Marcha para Jesus e a Marcha do Orgulho Gay. Os espaços nos noticiários, 
assim como comentários positivos, negativos ou indiferentes, são diametralmente opostos, despro-
porcionais. E isso antes, durante e depois dos eventos acontecerem, escancarando uma evidente 
desvantagem informativa em relação àqueles que marcham para Jesus. No entanto, com ou sem o 
amparo das leis, os seguidores de Cristo não param de crescer.

É dever bíblico e moral de cada pastor cumprir as leis de seu país, assim como exortar, ensinar e in-
centivar seu povo à obediência. É dever do povo de Deus honrar seus líderes, orar por seu governo, a 
fim de prosperar e viver em paz. É nosso dever ler, compreender e saber, na medida do possível, andar 
de acordo com as leis. O limite para tudo isso, como bem nos ensinou o profeta Daniel, é a primazia e 
a honra única que devemos ao nosso Deus. Negá-lo, jamais. Desobedecê-lo, nunca. Esta é a delicada 
linha que temos que andar nesses tempos de tanta pressão. Se a lei limita o volume de barulho, vamos 
nos adaptar e obedecer, sempre haverá um monte, um horto, um local junto à natureza para vigiar-
mos e orarmos sem preocupações. Se a lei exige alvará, nos esforcemos, façamos de tudo, por mais 
trabalho que seja, para nos enquadrarmos, pois devemos dar o exemplo. Se a lei manda tolerar, não 
se esqueça, Jesus já mandou o mesmo e com muito mais propriedade e profundidade. Então tolere e 
suporte as perseguições. Os profetas que foram antes de nós foram todos perseguidos, mas venceram 
e não abandonaram suas carreiras, antes, ao suportarem, foram bem-aventurados.

Somos um povo que prima pela observância e prática da eterna lei de Deus. Ainda assim, diaria-
mente falhamos. Contudo, não desistimos, não desanimamos. Sabemos que a lei é boa, santificadora 
e sinalizadora para decidirmos e caminharmos bem. A lei de Deus é espiritualmente perfeita. Quan-
do praticada no seu espírito, é fonte de vida e amor, quando praticada na frieza da letra, mata. Assim 
devemos interpretar as leis que estão sendo aprovadas, muitas delas na calada da noite, próximo dos 
feriados nacionais, quando o povo está relaxando no seu descanso e nem se dá conta das afrontas e 
abusos que estão sendo aprovados, ou seja, devemos nos esforçar para enxergar o sentido espiritual 
de cada lei, seu beneficio, prejuízo e consequência.





113

Capítulo 4 
O pastor e sua visão de cristianismo X mundo
Pr. Edmilson Mendes

Homo Unius Libri
(Homem de um [só] livro)

Steven Spielberg, famoso diretor de cinema, foi o responsável por um dos maiores sucessos da 
telona até hoje. Dentre tantos filmes de projeção mundial, ET., sem dúvida, marcou toda uma gera-
ção na sua época. Embora o assunto já existisse e fosse debatido e investigado muito tempo antes, 
somente depois do filme, o tema se popularizou e se proliferou em um sem número de outros fil-
mes. Desde ET, passamos a ouvir e a falar sobre extraterrestre, sua existência ou não, sua forma, seu 
planeta, suas possibilidades. Até hoje se discute a existência ou não de outros mundos, a existência 
ou não de vida inteligente além do planeta Terra.

Independentemente das opiniões favoráveis ou contrárias, o conceito ET. criado por Steven Spiel-
berg deixou na percepção de alguns a errônea idéia de que crentes são ETs. Ainda que os crentes 
afirmem não tolerar, aceitar e acreditar na ficção cinematográfica, acabam agindo como se acreditas-
sem. Pelo menos os chavões que se repetem, demonstram exatamente isso: “Não me misturo com 
o mundo”, “Ir à praia é coisa do mundo”, “Futebol é para as pessoas do mundo”.

Dito assim, à primeira vista, são chavões com conceitos piedosos. E de fato são, não questiono a fran-
queza e a intenção. Porém, também são perigosos, porque assumem uma postura exclusivista, nada sau-
dável, por exemplo, para a evangelização. Pense na seguinte afirmação: “Nossa igreja não se mistura com 
o mundo”. Tal “mistura” proclamada pode ser boa quando se concentra apenas, e com uma humildade 
honesta como a do publicano, a não praticar as coisas más que o pecador sem Cristo pratica. Porém é 
ruim se este “não se mistura” mantém a igreja distante de pecadores sem Cristo, como se tivessem do-
enças contagiosas ou como se fossem perigosos ETs. Ou, ainda pior, como se nós, igreja, fôssemos os ETs. 

Pastor, como é a sua igreja? Ou as suas igrejas? O campo que você pastoreia, como ele é? Qual o 
nível de santidade do rebanho? Em que sua comunidade é melhor que o mundo? John Wesley tem 
uma famosa frase: “Minha paróquia é o mundo”. Esta visão influenciou muitos evangelistas e progra-
mas missionários depois dele. Mas, como ele chegou à construção desta frase? Foi apenas uma frase 
de efeito marketeiro? Foi apenas uma frase de impacto romântico? Nada disso, sua frase nasceu da 
realidade que ele vivia.
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Mesmo sendo fervorosamente apaixonado pela pregação, foi impedido de ministrar em inúmeros 
púlpitos, muitas portas de igrejas foram fechadas a ele. Inconformado, não aceitou a situação. Foi 
assim que começou a pregar ao ar livre, em praças, em campos e, lógico, também naquelas igrejas 
que aprovavam e queriam sua pregação. Para ter uma idéia do vigor físico de John Wesley, com a 
idade de 70 anos, ministrou ao ar livre para cerca de 30 mil pessoas, e foi ouvido! Pregou em média 
mais de 700 vezes por ano, durante 53 anos.

John Wesley se misturava com o mundo, porém não se deixava influenciar pelo mundo, e isso 
porque ele era reconhecido como o “homo unis libri” por sua geração, ou seja, “um homem de um 
[só] livro”. Qual livro? Você já sabe. Esta mesma Bíblia que acompanha o seu ministério. A com-
preensão e o temor do pastor Wesley certamente o ajudaram a transitar, sem ser capturado, pelas 
armadilhas do mundo. Vinte anos após ter deixado a casa de seus pais, veja o sábio pedido que fez 
a sua mãe: “Em muitas coisas a senhora tem intercedido por mim e tem prevalecido. Quem sabe se 
agora também, na intercessão para que eu renuncie inteiramente o mundo, terá bom êxito?(...) Sem 
dúvida será tão eficaz para corrigir o meu coração, como era então para formar o meu caráter”.

Nós, pastores, precisamos entender que esta é, primeiramente, uma luta nossa. Um pastor munda-
nizado, dominado por comportamentos com as garras do secularismo, consumismo e hedonismo, não 
terá qualquer autoridade em sua pregação. Não confunda ser útil e socialmente aceito, com aceitar o 
utilitarismo imposto pela sociedade pós-moderna. Sou útil e socialmente aceito quando minhas voca-
ções e dons glorificam a Deus, seja pregando, aconselhando, trocando um pneu, ajudando um pobre, 
num velório, numa festa, correndo, caminhando, enfim, como diz Paulo, em I Coríntios 10:31, seja co-
mendo, seja bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, preciso sempre lembrar que minha vida, toda 
hora é convidada a glorificar a Deus. Porém me torno um utilitarista quando me vendo socialmente 
para interesses meramente materiais. Como nas eleições, quando um milheiro de tijolo me seduz a dar 
microfone, púlpito e ovelhas para lobos que só aparecem de quatro em quatro anos.

Caminhamos numa linha tênue. Ora cedendo, ora resistindo. Por isso é difícil ser pastor. Com 
uma palavra se perde toda uma família. Jamais falaria em afrouxar, por favor, não entenda assim. Mas 
cuidado ao espremer, ao apertar, se o parafuso espanar, pode jogá-lo fora, ele não se encaixa mais. 
Eu sei, todos nós já perdemos ou perderemos gente. Mas que tais perdas não nos façam perder a 
paz na consciência. Jesus não negociou com o moço rico, portanto não devemos negociar, e esta 
parte entendemos bem. Porém Jesus amou o moço rico. Não só o moço rico, os evangelhos estão 
encharcados de amor por samaritanos, publicanos, pescadores, cobradores de impostos, prosti-
tutas, ladrões, mulheres, crianças, leprosos, aleijados, famintos, atormentados, enlutados, pobres, 
ricos, analfabetos, letrados, cegos, surdos, oprimidos, enfim, multidões inteiras foram impactadas 
pelo amor daquele que amou o mundo de tal maneira (Deus), que acabou dando sua inexplicável, 
perfeita, máxima e incomparável expressão de amor, Jesus. E esta é a parte que temos dificuldade, 
talvez não para entender, mas para praticar. Sabedores disso, o Deus que ama nos deixou seu supre-
mo mandamento: ame a Deus, ame ao próximo.

A tensão

“... não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser 
amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus” (Tg 4:4 - NVI)
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A carta de Tiago foi escrita para os crentes judeus, com a intenção de encorajá-los em relação 
a provações, corrigir quanto a crenças confusas e exortar por meio de instruções práticas para se 
alcançar uma boa vida de fé, desenvolvida com boas obras e bom caráter.

Propositalmente, na transcrição do versículo que inicia este tópico (Tiago 4:4), omiti as duas 
palavras que aparecem logo no início do mesmo, são elas “adúlteros e adúlteras”, fortes, não? Para 
muitos soam até ofensivas. A indignação se explica, pelo menos numa primeira olhada. Se esta carta 
foi inicialmente escrita para crentes judeus, por que o uso de “adúlteros e adúlteras”? A resposta está 
no alerta que o versículo faz na sequência das duas palavras sem qualquer cerimônia: a amizade do 
mundo é inimizade contra Deus, ou seja, as duas palavras iniciais são figuras fortes, não há dúvida, 
mas estão ali exatamente para fazer saltar o perigo de se abraçar os valores do mundo em detrimen-
to dos valores exigidos por Deus. Trata-se de um adultério espiritual, praticar o que o mundo quer 
que eu pratique só é possível com atitudes infiéis ao Deus que não cessa de ser fiel.

Aqui está a tensão. Neste versículo, Deus se coloca como amigo. E espera que eu também me po-
sicione. Uma sólida amizade é construída através de várias marcas. Uma, no entanto, se faltar, balança 
a solidez da amizade: a fidelidade. Em qualquer amizade, a infidelidade será recebida como traição.

Portanto, ministerialmente, precisamos escolher. Não apenas agora, nem ontem, nem no dia da 
nossa consagração, mas todo dia. Vivemos esta tensão da escolha a cada momento. O mundo apresen-
ta seus valores, são materiais, mecânicos e efêmeros. Apresentam-se como dinheiro, posição, sexo, 
aparência, bens, tecnicidade. O cristianismo apresenta seus valores, são espirituais e transcendentes. 
Apresentam-se através do perdão, arrependimento, confissão, conversão, fé, misericórdia, amor.

São valores totalmente opostos, de reinos diferentes. E a tensão continua. Desde que conheci e aceitei 
a Cristo sou cidadão de outro reino, que já está entre nós mas ainda não veio na sua plenitude. Neste 
parênteses de tempo até a consumação do reino, entre o “já” e o “ainda não” eu continuo precisando 
viver no reino daqui, o reino do mundo com seus valores. Para viver aqui preciso de dinheiro, posição, 
sexo, aparência, bens, tecnicidade. Porém, uma vez imerso nos valores do reino que já é e ainda virá, tais 
valores precisam influenciar, melhorar e refinar os valores do reino daqui, pelo menos em minha vida.

Apenas um exemplo. Já perdi a conta de quantas vezes se casou o cantor Fábio Jr. São tantas que 
já virou motivo de piada: “Recebi um convite para o casamento do Fábio Jr. Não estou a fim de ir 
neste; irei no próximo!”. Como astro e celebridade, a cada casamento é entrevistado por programas 
de rádio e TV, vira capa de revista e faz a festa das colunas sociais. O motivo de toda esta naturali-
dade se explica pelos valores do mundo: enquanto houver atração pelo sexo e pela aparência, nos 
“amamos”. Depois brigamos por outros valores do mundo: dinheiro e posição. Mas tudo lindo e 
glamoroso, para uma sociedade hedonista e pluralista.

Agora pense se o mesmo Fábio Jr. não fosse cantor e ator. Se ele fosse o pastor Fábio Jr. Já pensou? 
Os mesmos programas de rádio e TV, as mesmas revistas e as mesmas colunas sociais detonariam o 
seu comportamento. E por quê? Porque até o mundo sabe que os nossos valores são diferentes dos 
dele. O mundo sabe que a exigência moral da santidade de Deus é altíssima. É por saber da enorme 
dificuldade em se viver pautado pelos valores de Cristo, que o mundo tanto ataca, tenta e agride os 
desejos e vontades de todo servo de Deus.

O dinheiro pode ser bom? A posição social? O sexo? A aparência? Os bens? A tecnicidade? Sim ou 
não? É certo que sim. Não apenas “bom”. Os valores do mundo podem ser bênçãos. Sempre que 
limitados e moldados pelos valores do céu. Há valores do mundo que não cabem nesta “comunhão 
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de valores”? Óbvio que sim. Porém, são valores que boa parte do próprio mundo, independente-
mente de crer ou não em Deus, questiona. Alguns deles são: corrupção (“todo mundo faz, então...); 
esperteza (“o mundo é dos espertos”); bateu, levou (lembra do “olho por olho...”); o fim justifica os 
meios (“então vamos mentir, falsificar, subornar e trapacear à vontade). Tais valores, ou semelhantes 
a estes, não deveriam nem ser considerados como possibilidade por um pastor, seja qual for a ne-
cessidade. Novamente, somente a inflexível resistência pessoal do pastor lhe dará autoridade para 
orientar, pregar e conduzir o rebanho com base nos valores do cristianismo. Sua prática sempre 
gritará mais alto que o seu discurso.

“eu do mundo não sou”

Tensão gera dores, cansaços, fadigas, medos, pressões. No evangelho de João, no capitulo 15, 
versículos 18 e 19, Jesus explica o motivo pelo qual estes sentimentos invasivos nos atacam: “Se o 
mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o 
mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é 
que o mundo vos aborrece” (NVI).

O mundo, segundo Jesus, trata bem apenas o que é seu. Fomos escolhidos do mundo, assim, já não 
somos do mundo. Por isso este combate interminável para ver quais valores devem prevalecer. Não 
se iluda com uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Não se iluda com a possibilidade de ter um 
super carro. Não se iluda como a efemeridade das coisas que o mundo apresenta como símbolo de 
poder. À primeira vista impressionam, mas cedo passam. Aconselho você não se iludir com suas con-
quistas acadêmicas e sociais, embora úteis e boas, porque o “aborrecimento do mundo”, do qual Jesus 
fala, não é motivado por suas capacidades intelectuais, mas sim por suas escolhas morais. O mundo 
aborrece todo aquele que insiste em viver direcionado pelos valores de Cristo, isto é um fato.

Mas o evangelho de João continua. Quando chegamos ao capítulo 17, versículo 15, somos confor-
tados com a preocupação e intercessão de Jesus, é um pedido dele ao Pai por mim e por você. Entre 
tantos pedidos, ele faz este revelador: “Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal”.

Jesus sabia que precisaríamos interagir com o mundo. Também sabia da presença perigosa do 
mal neste mundo. Por isso, fez esta oração. Não perca de vista sua súplica final: “os livres do mal”. 
Estamos no mundo. Então, dia a dia, o Pai nos livra do mal. O que sobra? O que é bom! Essa é a ver-
dade que nenhum pastor pode perder. Nosso planeta é criação de Deus. Nesta terra que pisamos 
há muitos profetas, heróis da fé e crentes que dormiram no Senhor, anônimos ou não, aguardando a 
vinda plena do reino junto com a volta de Cristo. Ainda há muita gente boa neste mundo. Horizontes 
para se descobrir. Mares para se navegar. Frutos para se colher. Povos para serem alcançados. Este 
mundo, tal qual está, mesmo sendo tão agredido, continua manifestando a glória de Deus. É exata-
mente aqui que ele nos tem colocado. Com equilíbrio, discernimento e ousadia, devemos fazer a 
nossa parte na grande comissão.

Nesta tensão, às vezes, podemos ser assaltados por dúvidas e fraquezas em nosso ministério pas-
toral, chegando até a enfrentar crises em nossa identidade vocacional. Anime-se! Jesus não tinha dú-
vidas, fraquezas e nem crise de identidade quanto a este assunto. Ele sabia quem era e quem éramos, 
por isso prosseguiu assim a sua petição: “Não são do mundo, como eu do mundo não sou” (João 17:16).
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Capítulo 5 
O pastor e a leitura espiritual das drogas
Pr. Edmilson Mendes

 
A cantora inglesa Lily Allen escandalizou muita gente numa entrevista que deu, basicamente por 

falar negativamente sobre o cristianismo e positivamente sobre as drogas. Num trecho, ela disse: 
“Você não escuta sobre os benefícios da cocaína. Eu gostaria que as pessoas não fossem tão sensa-
cionalistas. Algumas pessoas simplesmente não sabem como consumir drogas”. Sobre o cristianis-
mo, quando perguntada, disse: “Não gosto muito de religião... cresci num lar católico ouvindo que 
gays, drogas e adultério eram coisas ruins. Todos os amigos da minha mãe eram gays, meu pai tinha 
casos fora do casamento e havia drogas na minha casa enquanto eu crescia”. Segundo reportagem de 
capa no site do tablóide inglês “The Sun”, a cantora conseguiu a proeza de enfurecer boa parte dos 
leitores que, entre outras coisas, a chamaram de “doente, ingênua e sem direção”.

O tema está no ar. Em filmes, novelas, seriados, esportes, revistas. O tema está na vida. Nas 
escolas, nos bairros, nos condomínios, nos estádios, nas praias, nas baladas, nas famílias, nas favelas, 
nas universidades, nos barracos, nas mansões. A diferença da ficção para a realidade é que esta é 
muitíssimo pior que aquela. Na realidade, o sofrimento é verdadeiro e desesperador, dura o dia in-
teiro, a semana, o mês, o ano. Algumas famílias de nossas igrejas estão sofrendo por causa da maldita 
droga. Jovens estão perdendo a salvação porque a escravizante droga os mantém reféns. O assunto 
é difícil, complexo e muito complicado, contudo, por vezes ele terá de ser confrontado na prática 
do ministério pastoral.

Atividade demoníaca

“E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem 
das suas ladroíces” (Ap. 9: 21).

A palavra “droga” vem da palavra grega pharmakeia, de onde vem “farmácia” ou “drogaria”. 
Quando se pensa em remédio, tudo que se vende na farmácia é uma droga. Porém a palavra “dro-
ga”, em nosso uso corrente, sempre nos remete a produtos alucinógenos, às chamadas drogas psi-
coativas, de substâncias naturais ou sintéticas. Tais drogas, ao penetrarem no corpo humano, entram 
na corrente sanguínea e caminham até atingir o cérebro, comprometendo todo o equilíbrio deste, 
sendo capaz de provocar reações agressivas nos usuários, levando a riscos até de morte.
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“Farmácia” é, portanto, apenas uma transliteração, uma tradução dependeria de sabermos o sig-
nificado da palavra grega pharmakeia. Dois significados nos ajudarão a entender a ação da distribuição 
mundial de drogas: “feitiçaria” ou “atividades demoníacas”. Identifiquei três passagens da Bíblia nas 
quais a palavra grega pharmakeia aparece: Ap. 9: 21, 18: 23 e Gl. 5: 20. Nas três passagens, o signifi-
cado usado pelos tradutores foi “feitiçaria”. A partir deste entendimento, algumas coisas vão ficando 
claras. A associação de alucinógenos em sessões de ocultismo tem vários capítulos na história. São 
inúmeros os relatos que lemos e, às vezes, nos surpreendem.

Na Bíblia, portanto, sempre que a palavra grega é usada, tem o sentido de feitiçaria ou atividade 
demoníaca, o que nos leva a relacionar as ações de espíritos maus a alucinações. Esta compreensão 
inicial ajuda-nos a entender o motivo para um crescimento tão acentuado e absolutamente fora do 
controle das autoridades constituídas.

o que leva as pessoas às drogas?

A probabilidade de termos que tratar deste assunto em nosso ministério é enorme. Por isso de-
vemos prestar atenção em alguns motivos que levam as pessoas a experimentarem algum tipo de 
droga e, depois de experimentar, lamentavelmente acabarem por se viciar, criando uma dependên-
cia dificílima de sair. A faixa etária mais vulnerável às tentações das drogas é a da juventude. Mas não 
só, pois o número de pessoas em idades mais avançadas a lançar mão das drogas também cresce 
nessa era pós-moderna, carregada de tanta frustração, decepção e vazio existenciais.

Inibição- pessoas fortemente inibidas sofrem em público. E sofrem muito. Este é o tempo da ima-
gem no celular, no Orkut, no Youtube. É um tempo de sorrisos exagerados, brilhantes e descolados. 
É tempo de exaltação do corpo somado a um “papo cabeça”. É tempo de intercâmbios, viagens, 
novas línguas e culturas. É tempo pós-moderno, pontuado por secularismo, consumismo, pluralismo, 
hedonismo e privatização. Imagina um cristão fiel sendo lançado na fogueira. Imaginou? Pois bem, uma 
pessoa inibida sente-se exatamente como aquele cristão fiel, para ela, transitar em meio a sociedade 
destes tempos loucos da atualidade, e sobreviver, é tão difícil quanto escapar das antigas fogueiras.

Infelicidade - a infelicidade está mais próxima de nós do que imaginamos. Todo pastor lida com algumas 
ovelhas que adoram falar de suas vidas, exigem visitas constantes e pedem conselhos e bênçãos para qua-
se tudo. A maioria das ovelhas, por outro lado, não é assim. Preferem o silêncio, o segredo, a discrição. 
Como não gemem, apressadamente concluímos que não sentem dores. Mas sentem, sofrem e gemem, 
interna e silenciosamente. Se as ovelhas que Deus têm confiado ao nosso pastoreio resolvessem abrir as 
portas da alma no mesmo dia e na mesma hora, ouso afirmar que não suportaríamos. Pelo menos eu, não 
suportaria. Pastores que têm empatia com suas ovelhas, que se colocam no lugar delas, compreendem o 
que estou afirmando. A carga emocional de infelicidades de uma só pessoa já tem o poder de mexer com 
nossa estrutura, imagine esta situação multiplicada por dezenas, simultaneamente.

Vazio – na maioria dos casos, o que leva uma pessoa a se dedicar a estudos, livros, pesquisas, tra-
balhos, monografias, até a sonhada conquista de um diploma universitário, é a motivação pelo alvo, 
pelo ideal, pela meta. E motivação para viver é o que falta em muitos corações. São pessoas sem 
vontade, sem projeto, sem horizonte. Dominadas pela preguiça e estagnação intelectual. Em uma 
palavra, são vazias de esperança, já não acreditam que algo pode mudar e melhorar, assumindo que 
tudo é como é, assim mesmo, vazio.
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Pressão - em 2007, estive visitando a Universidade Mackenzie, em São Paulo. Era dia letivo, meio 
de semana, parte da manhã. Para os que gostam, corredores, salas e auditórios transbordam o clima 
acadêmico. Visita feita, saímos a pé para conhecer o cemitério dos protestantes, de propriedade da 
Universidade, por volta das dez e meia da manhã. Confesso que a caminhada foi deprimente. Todos 
os bares, padarias e lanchonetes enchiam as calçadas com suas mesas. Todos lotados, sem exceção. 
Lotados por jovens universitários bebendo e fumando. Bebendo e fumando muito. Vi muitos deles, 
já naquela hora da manhã, mal, extremamente mal. Será que todos tinham o mesmo prazer em estar 
ali naquela situação? A lógica diz que não. Só que para estar nos points do entorno da universidade é 
necessário ceder à pressão, é preciso beber o que todos bebem, cantar o que todos cantam, fumar 
o que todos fumam, dizer sim para as armações noturnas que são decididas ali. Isto é um dos tipos 
de pressão. E acontece todo dia, toda hora.

Inibição, infelicidade, vazio e pressão. Estes quatro motivos bastam para entendermos um pouco 
sobre as razões daqueles que procuram as drogas. O mundo pós-moderno estabeleceu que é meu 
direito ser feliz, alegre, extrovertido. Por que ficar vazio se a pós-modernidade tem um ambiente 
plural, com tanto para escolher e preencher meu vazio de acordo com minhas decisões? Por que 
resistir às pressões, se elas falam de prazer? Todas estas causas e sintomas, se existirem, com oração, 
interesse e discernimento, podem ser percebidas no rebanho que pastoreamos.

se percebermos, teremos que tratar

Se apenas piscar a luz amarela, devemos dobrar a atenção. Drogas não agradam a Deus porque 
ofendem e destroem o corpo, habitação do Espírito Santo. Além de ofender e destruir o corpo de 
um usuário, ofende e destrói psicologicamente outras vidas, de não usuários, o grupo de pessoas 
- família, parentes e amigos -  que acompanham o drama daquele que se escravizou por drogas. 
Também sustenta e alimenta o chamado crime organizado, pois só existem pessoas vendendo 
porque existe uma clientela comprando. Até 2006 eram mais de 200 milhões de usuários no 
mundo. Hoje, é um mercado que movimenta anualmente mais de 500 bilhões de dólares. Quem 
quer perder a fatia num bolo desses? Os imperadores do tráfico? Os políticos e as autoridades que 
mensalmente recebem clandestinamente para não atrapalharem? Os donos dos morros? O grande 
número de artistas e formadores de opinião que tem nas drogas seu combustível inspirador? Não! 
Se deixar por conta dessa gente o bolo só vai crescer, continuando a ser recheado com a carne e 
o sangue de gente indefesa, impotente, inocente.

Quem luta pelo fim deste mercado são mãezinhas envelhecidas pela tristeza, pais derrotados pela 
impotência em se fazer algo, igrejas sérias, amigos mais chegados que irmãos, clínicas vocacionadas 
por Deus, famílias totalmente quebradas. É com este estranho exército que dependentes químicos 
contam. Lógico, o Deus soberano lidera sua igreja e tem poder para libertar e alguns, de fato, liberta. 
Mas não o faz com todos. Por que? Não sei. Só sei que cabe a nós lutar e orar com ousadia, não nos 
curvando para esta atividade demoníaca desempenhada pelo mundo das drogas. Assim, devemos 
dar o acompanhamento espiritual e também incentivarmos, quando necessário, a escolha de uma 
clinica de recuperação.
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uma praga universal

Voltemos para Apocalipse 9: 21, onde a Bíblia declara pecadores os que “não se arrependeram dos 
seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroíces”. O versículo 
21 fecha um assunto que se inicia no versículo 13. Este trecho contém a narrativa que descreve o 
toque da sexta trombeta. Nesta trombeta, a linguagem cheia de símbolos e figuras de Apocalipse, 
nos informa que quatro anjos presos junto ao grande Rio Eufrates são soltos para executarem uma 
missão: matarem a terça parte dos homens.

Agora compare. Quem são os homens que não se arrependeram do versículo 21? Homicidas, 
assassinos, portanto, gente que não tem vida longa, que morre nos roubos e violências, nas mãos da 
polícia, nas mãos de outros bandidos, no rio de sangue da violência. Prostitutos, gente entregue à 
pornografia, fornicação e todos os tipos de imoralidades sexuais, pessoas vitimadas por AIDS e todos 
os tipos de doenças sexualmente transmissíveis, também morrendo aos milhares. Ladrões, gente 
corrompida, cheia de cobiça, sequestrando, torturando, roubando a paz, por isso mesmo também 
morrendo “às toneladas” em todo o mundo. Por último, as feitiçarias, dos drogados por químicas 
alucinógenas em escala global, matando e morrendo, também em escala estratosférica.

Teria já soado a sexta trombeta? Responda você mesmo. O mundo está gemendo com expectati-
va pela manifestação dos filhos de Deus, como diz Paulo (Rm. 8:19). Apresentemo-nos. O evangelho 
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer (Rm 1: 16). Esta é a nossa arma tanto 
para amar, quanto para lutar. Se as drogas penetram nas correntes sanguíneas e atacam o cérebro, 
nós pregamos a Jesus, aquele que tem o sangue que jamais foi contaminado, capaz de penetrar nas 
correntes sanguíneas de qualquer pecador e atingir não só o cérebro, mas também o coração, para 
transformação e salvação eterna.
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Capítulo 6 
O pastor e a leitura espiritual da sexualidade
Pr. Edmilson Mendes

Sexo é um tabu. Quantas vezes ouvimos e falamos esta frase? Quantas vezes ela foi acrescentada 
de algumas palavras a fim de servir em mensagens e palestras na igreja? Palavras que deixavam a frase 
mais ou menos assim: “Sexo ainda é tabu no meio cristão”. Gostemos ou não, os tempos mudaram. 
A velha máquina de datilografia já não encontra lugar para sua utilidade. E também a velha máquina 
fotográfica com filmes e as velhas fichas de telefone. E, caso não tenha percebido, a velha frase “Sexo 
é um tabu” também caiu em desuso.

Dediquemos um pouco de atenção aos significados da palavra tabu. Ajudará a entender porque a 
frase já não faz sentido. Observe.

• proibição convencional imposta por tradição ou costume a certos atos tidos como impuros;
• aquilo que é objeto de uma destas proibições;
• aquilo cujo uso é proibido;
• que é proibido, perigoso, por ser considerado impuro, impudico.

Constatou como, atualmente, a frase já não se encaixa? Antigamente, tudo bem. Não se falava em 
sexo nas escolas, nas empresas, nas famílias. Como não se falava, também não se ensinava e não se 
aprendia. Era o tempo do “cada um por si”. Tempo de informações esquisitas, erradas e mentirosas, 
do tipo “masturbação faz nascer pelos nas mãos”, “beijar engravida”, e outras tantas que você deve 
conhecer para aumentar a lista.

Hoje, no entanto, que proibição há quando o assunto é sexo? Sexo é tema de seminário, cur-
so, piada, moda, música, filme, livro, estudo, pesquisa, entrevista, teatro, escola, trabalho, lazer, 
universidade etc. Não importa a hora, o lugar, as pessoas, sexo ficou banal, casual, comum. É a 
indústria do sexo pelo sexo.

Meninos e meninas já saem de casa orientados pelos pais: “Não esquece o preservativo! Cuidado, 
não vá pegar doença!”. Falar que o assunto “sexo” é um tabu ficou totalmente fora de contexto, 
mas, sempre tem um “mas”. No universo da igreja ainda encontramos geografias e pessoas para os 
quais o sexo, por incrível que pareça, ainda é tabu. Não aceitam, não toleram ouvir sobre o tema, 
sua santidade pessoal é ofendida. Não cogitam ao menos procurar boa informação, recolhendo-se a 
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orações e métodos cheios de regras e punições para si mesmos, suas famílias e suas igrejas. Embora 
eu respeite as opiniões, verifico que se trata de um grave erro, pois se insiste em querer ser igreja 
de forma descontextualizada, optando-se por um isolamento que afasta o diálogo, prejudica o cres-
cimento e cria discursos tiranos e sem relevância.

 
o lado bom da frase “sexo é um tabu”

 
Se observarmos atentamente chegaremos à conclusão que a frase, na verdade, denunciava uma 

situação e visava ser um grito de alerta para se mudar a conformação social, face à desinformação. 
O que a frase pretendia era quebrar aquele tabu. Afinal, porque toda uma geração de jovens, adul-
tos e velhos tinha de continuar se virando com os deficientes ensinos da vida na escola da rua, nas 
publicações proibidas e em todo tipo de aproveitadores daquele cenário? Por causa daquele silên-
cio imposto por décadas através de um comportamento totalmente envergonhado com o assunto, 
muitos casais passaram pela vida sem saber o que é prazer sexual, milhares e milhares de mulheres 
assumiram para si que sexo era um fardo pesadíssimo que, em nome do casamento e da procriação, 
era obrigação delas carregarem, homens se comportaram como animais insaciáveis, crendo que a 
virilidade e a honra masculinas se resumiam ao desempenho na cama.

“Sexo é um tabu” queria, durante o tempo da sua vigência, mudar um quadro de caos para um 
quadro de ordem. Não foi uma luta fácil. O domínio do discurso católico influenciou gerações e ge-
rações. Ainda que algumas correntes do catolicismo hoje não admitam, naquela época, como ainda 
nestes tempos, se ensinava que o sexo era tão somente para a geração de filhos e, para complicar, 
nenhum método anticoncepcional poderia ser usado. E isto, entre marido e mulher. E agora, qual a 
realidade? A maioria dos católicos não dá a mínima para esta orientação da igreja.

 
o lado mau da frase “sexo é um tabu”

O problema é que não apenas educadores do Estado e da igreja queriam o fim do tabu. Outros grupos 
foram entoando o mesmo grito. Liberais de todos os segmentos aderiram à luta contra o tabu. Filósofos, 
artistas, jornalistas, ateus, crentes, letrados, iletrados. A revolução sexual encontrou seu símbolo no fes-
tival de Woodstock, em 1969, com muita droga, rock e sexo. Mas a revolução continuou por décadas, 
atacando mentes, costumes e tradições de países no mundo inteiro. Assim chegamos nos dias de hoje, 
onde, nas grandes cidades facilmente você verá, a qualquer hora do dia, homem com homem e mulher 
com mulher sem nenhum constrangimento com o público, porque para eles não existe tabu quanto a 
sexo, foi quebrado faz algum tempo. Em outras palavras, Babilônia se estabeleceu, a confusão e o caos 
carnal dominam os espaços e as mentes de uma sociedade conformada e totalmente mundanizada.

A vida é uma novela

Ouço protestos vindos de todos os lados. A indignação para com os conteúdos oferecidos pela 
televisão é enorme. Educadores, pais, responsáveis, todos protestam contra aquilo que a TV oferece 
para crianças, jovens e adultos. Concordo com os protestos, mas eles são ineficientes, sem resulta-
do. O protesto eficiente, que eu gostaria de ver, parece muito distante da nossa nação.
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Outro dia, fui convidado a falar sobre a TV e suas consequências. Depois de duas horas de pales-
tra, quando abri a oportunidade para perguntas, fiquei chocado e, ao mesmo tempo, penalizado com 
uma irmã. Ele devia ter por volta de uns cinquenta anos, levantou a mão e, não fez uma pergunta, 
na verdade, fez um apelo. Apelo que revelou sua total impotência e de seu marido em comandar a 
própria casa. Ela disse: “Pastor, o Presbitério não poderia criar uma lei e enviar uma carta para ser 
lida em todas as nossas igrejas, dizendo que a televisão é do diabo e está proibida? Só assim eu con-
seguiria fazer meus filhos me obedecerem!”.

Conseguiu entender o drama da irmã? Ela precisa da muleta de uma lei para fazer valer sua auto-
ridade de mãe. E para isso, ela quer que a igreja defina proibições, o que possibilitaria a ela dizer aos 
filhos: “TV é pecado, é do diabo, a igreja proibiu”. Historicamente, já assistimos este filme, ele não 
termina bem. Foi na época de tais proibições que surgiu a ridícula figura do “televizinho”, quando 
crentes não tinham televisão, mas assistiam nos vizinhos.

Voltemos aos protestos e indignações em relação à TV. Um dos argumentos mais usados é que a 
televisão vive lançando bobagens, besteiras, tranqueiras e tudo o mais que não presta. É só o povo 
ver na novela que sai fazendo igual. Será mesmo? Sim e não.

Sim, porque a TV é um veículo de massa, povoada por ídolos e estrelas, os quais o povão quer 
imitar. Mas, por outro lado, a TV vem na carona da degradação da vida. Tudo que passa na TV já 
aconteceu antes na vida. A novela apenas vai florear e inventar “finais felizes” para a desgraça hu-
mana. A prova disso é o uso científico das pesquisas. Toda novela da Globo tem seu final sondado 
por institutos que pesquisam as tendências nas ruas, cidades e capitais. Tudo para saber o que está 
pensando, querendo e fazendo a massa. A cada nova novela, acompanhamos através da imprensa se 
o “beijo gay” será ou não liberado para ser exibido. Cedo ou tarde ele será liberado para exibição. 
Mas, quanto aos  “beijos gays”, eles já acontecem ou não na vida real? Sim. Para confirmação de cada 
palavra de Romanos capítulo 1, acontecem.

Neste sentido decadente é que vida real e novela ficcional se confundem. Assim, a antiga tática romana 
de tapear o povo com “pão e circo”, continua mais forte e eficaz que nunca. Só mudaram as ferramentas, 
o mecanismo continua o mesmo. Se no passado histórico foi “pão e circo”, hoje o povo recebe “novela, 
futebol, pagode, funk, Faustão, Gugu, BBB, A Fazenda, carnaval” e mais um monte de ofertas com conte-
údos questionáveis. Tudo com a mesma mecânica, entreter e alimentar a passividade de um povo.

E o que isso tem a ver com sexo? Tudo. As doses de sexos cada vez mais liberais, libertinos e 
descarados são maiores e incontroláveis à medida que flui o tempo. É assim porque sexo garante 
audiência, audiência gera consumo, sexo e consumo dão prazer, prazer que se protege nas quatro 
paredes de uma casa não dá satisfação para ninguém. Prestou atenção? Reconheceu neste contexto 
as garras do consumismo, secularismo, pluralismo, hedonismo e privatização? Muito bem, esta é a 
sociedade pós-moderna que respira, exala, tolera e, no geral, não vê nada de errado neste tempo 
saturado de sexo por todos os lados.

Neste ponto a situação é crítica. Se os tipos de “pão e circo” da atualidade, que relatei no pará-
grafo anterior, estão infestados pela agenda sexual, todo o resto segue a mesma tendência. Choco-
late, roupa, carro, sorvete, refrigerante, salgadinho, perfume, enfim, basta colocar uma pitadinha de 
sexo na comunicação do produto e o mesmo, via de regra, venderá mais. Pode ser um sexo sutil ou 
escandaloso. Tímido ou escancarado. Simples ou complicado. Não importa, os filtros intelectuais da 
sociedade atual assimilam com rapidez, satisfação e aceitação o apelo sexual.
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Este é o ambiente. Se no início da década passada era vergonhoso não ser virgem, hoje, ver-
gonhoso é ser virgem. Um garoto de 15 anos que não tenha se relacionado sexualmente e caia na 
“ingenuidade” de falar sobre si, sofre a pressão e a zombaria do meio. É neste ambiente que nossos 
filhos – que já carregam o peso de serem filhos de pastores – têm de transitar. Não só os nossos, 
mas os filhos de todas as famílias que pastoreamos têm de encarar o mundo tal qual ele está, sem 
pudor, vergonha e escrúpulo. É um mundo que olha para os nossos filhos com os pensamentos de 
um maníaco: “Hum, carne fresca, está na hora de saborear”.

No parágrafo anterior coloquei aspas na palavra ingenuidade. Explico. Moisés foi preparado du-
rante oitenta anos. Davi foi preparado por trinta anos. Jesus aguardou trinta anos para entrar em 
cena. Não coloque sobre seus filhos pesos que o próprio Deus não coloca. Não exija deles ficar tes-
temunhando em situações para as quais ainda não estão preparados. Antes, prepare-os, este é um 
dever dos pais: defender, educar, preparar e, só então, enviar. Portanto, é bastante claro que os nos-
sos jovens precisam crescer, amadurecer e ter a ousadia de declarar sua posição e sua fé sempre que 
confrontados. Mas, insisto, devem ser preparados para terem equilíbrio, firmeza e bondade quando 
testemunharem, a fim de serem prudentes e simultaneamente simples, como serpentes e pombas. 
Eis aqui uma situação prática para todo pastor concluir que sexo não pode ser tabu. O preparo dos 
nossos filhos para esta área da vida requer muito amor, muita oração e, não menos, talvez até mais, 
diálogos, conversas e conselhos. Mas como conversar e aconselhar se o assunto é um tabu? E se o 
assunto sexo é um tabu na casa do pastor, como este ensinará, orientará, exortará e aconselhará seu 
povo para uma vida sexual bíblica, prazerosa e saudável?

E seguem os protestos. E continuam as perguntas. A vida é igual à novela? Ou a novela é que 
influencia a vida? A TV lança péssimos modos para a sociedade? Ou a sociedade é quem primeiro 
inventa, assimila e depois lança na TV?

o protesto que eu gostaria de ver

Se beber não dirija, diz o aviso. Fumar é prejudicial à saúde. Causa impotência. Causa câncer. 
Causa paralisia. Fumar causa doenças que antecipam a morte. Tudo isso vem escrito nas embalagens 
de cigarro. Álcool e fumo, os avisos são inúmeros e constantes, alguns consumidores se conscienti-
zam e param, a maioria, no entanto, continua desprezando a própria vida. Para os indignados com 
a permissiva programação da TV, a pornográfica música das rádios, as impublicáveis matérias em 
jornais, revistas e internet, a solução para a justa indignação é uma só: desliguem os aparelhos, não 
comprem as publicações. Este protesto mudaria grande parte dos conteúdos que são despejados 
sobre nós todos. E não mudaria por um milagre. Mudaria por interesse. Acima de tudo, TV, jornal, 
revista, rádio e internet são negócios. Precisam lucrar. Essa gente se move e se comove, basicamen-
te, por dinheiro. Esta é a linguagem que o mundo entende.

A cada novo censo cresce o número de evangélicos no país. Mas não cresce, na mesma propor-
ção, a moral, a decência, o caráter, o respeito, a honra, os bons costumes. Por que? Isso precisa 
fazer cada pastor refletir. Estaria a igreja, a noiva de Cristo, também adaptada às demandas pós-
modernas quanto a sexo? Sexo tornou-se um tema relativo para os nossos rebanhos? É desne-
cessário santidade na área sexual para apresentarmo-nos como igreja santa para o Deus santo? 
Valores foram esquecidos e substituídos por outros mais frouxos? Afinal, por que a comunidade de 
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pessoas que foi chamada a ser luz no mundo não consegue brilhar? Antes conforma-se ao mundo 
e por este tem sua luz abafada, por quê?

Lamentavelmente, as respostas para as perguntas que acabou de ler, para  muitos crentes e até mes-
mo lideranças, é um sonoro e triste “sim”. Ainda que não ouça este “sim”, você facilmente o vê, pois 
contra fatos não existem argumentos. Mais de 50% dos jovens evangélicos, solteiros, já praticaram 
sexo, segundo pesquisa desenvolvida pelo Ministério Lar Cristão. . Dentro deste grupo, uma grande 
porcentagem de jovens solteiros não apenas praticou como pratica. Dentre os praticantes, uma por-
centagem o faz com traumas, dores e arrependimento, enquanto outra entende sua situação como 
absolutamente normal, dá para levar fé e sexo sem nenhuma culpa, é tudo “bênção” de Deus.

Casais em crise formam outro grupo em constante tensão, muitos com insatisfações e frustrações 
na área sexual. Solução? Vamos nos separar. Assim, irmãos e irmãs no segundo, terceiro e quarto 
casamento vão se tornando figuras comuns em todos os templos. Gente sofrendo com tendências 
homossexuais também há, estão lá, silenciosamente gemendo suas dores e numa total confusão, 
espalhando e disseminando suas dúvidas e desejos.

E nós, pastores? Nosso título, infelizmente, não tem o poder de nos poupar. Colegas de ministé-
rio estão caindo feito manga madura, esborrachando-se no chão de suas miseráveis fantasias sexuais. 
Humanos e pecadores, trazemos em nós as fraquezas e tensões da carne. Para somar e multiplicar 
a dificuldade, os dardos inflamados do sexo lançados pela mente pós-moderna, estão em todos os 
lugares, inclusive nos templos e igrejas que pastoreamos. Derrubar pastores continua sendo um 
grande prazer de satanás e seus demônios. Quedas de pastores escandalizam e enfraquecem igrejas, 
quedas de pastores fragilizam a pregação e humilham o povo de Deus.

Sexo, portanto, não é um pecado ou um mero prazer para cinco minutos. Sexo é poder. Tanto 
para construir como para destruir. Brinque, não respeite, abuse e ultrapasse os limites para ver, a 
derrocada vem de forma fulminante. Leve a sério, respeite, faça com carinho e usufrua tudo nos 
limites bíblicos para ver, a satisfação vem de forma abundante.

o azeite que está faltando

Mateus 25: 1-13 traz um terrível alerta em forma de parábola. Dez virgens, cada uma com 
sua lamparina, são apresentadas como prudentes ou loucas. As cinco loucas não reservavam 
azeite, as cinco prudentes reservavam azeite. Até aí tudo bem, todas viviam rigorosamente 
iguais, cantavam os mesmos louvores, erguiam as mãos na mesma hora, oravam ao mesmo tem-
po. O problema aconteceu à meia-noite, quando chegou o esposo. As prudentes tinham azeite 
para manter suas lamparinas acesas e irem ao encontro do esposo. As loucas, por sua impru-
dente loucura em não reservar azeite, viram seu azeite acabar e suas lamparinas sem iluminar. 
Desesperadas e sem ter o que fazer, ficaram fora das bodas com o esposo. Nada de festa e luz, 
apenas trevas e desespero.

Este é o atual retrato da igreja evangélica brasileira. Muitas programações, ativismos, shows, 
eventos. De crachá no pescoço e pasta nas mãos todos são iguais. No entanto, no coração de muitos 
falta azeite. Toda a moralidade e santidade bíblicas na área do sexo também representam parte deste 
azeite da parábola. A santificação e o cuidado com o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, sem 
dúvida agradam o esposo que vem vindo.
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E por que vem vindo? Porque a “meia-noite” se aproxima. Meia-noite é o ponto da noite com as 
trevas mais densas e absolutamente escuras. As decadências inomináveis na área do sexo há anos 
vêm ofendendo a santidade do Deus Todo-poderoso. A falida imaginação carnal do homem surpre-
ende negativamente a cada dia, criando monstruosidades, aberrações e obsessões sexuais de todos 
os tipos. Perplexos, clamamos: até quando? A soberania do esposo sabe a resposta. Da sua noiva, 
tão somente, Ele exige que tenha reservado o azeite. O azeite da obediência, da paciência e da fé.
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Capítulo 7 
O pastor e a leitura espiritual da economia
Pr. Edmilson Mendes

Lembro da minha infância com saudade. Uma das coisas que não esqueço era a alegria em juntar 
moedas. Lembro que todos meus amigos e primos também cultivavam o mesmo costume. Prati-
camente toda casa tinha um porquinho. Era de plástico, porcelana ou lata. Nas costas, o porquinho 
tinha uma abertura suficiente para passar uma moeda. Era assim que muitas famílias guardavam suas 
economias e, pedagogicamente, ensinavam seus filhos a importância de poupar. Naqueles tempos se 
consolidou a idéia de “caderneta de poupança”. Muitos bancos, a exemplo dos populares “porqui-
nhos” vendidos em feira, lançaram seus cofrinhos e os distribuíam para os seus clientes.

Naqueles tempos, carro zero era um impossível sonho, somente realizável para ricos. Mesmo um 
semi-novo com qualidade era impensável. O carro mais velho, apelidado de “pois é” por conta de 
um comercial de TV da Vimave, do grupo Silvio Santos, também era um luxo para os pobres. Mas 
não se reclamava, éramos felizes com ônibus, trem e bonde.

Roupas eram poucas, sempre recuperadas com bons remendos. Sapatos, quando gastavam, a 
primeira providência era a de levar ao sapateiro, a fim de colocar meia sola e salto. Só se pensava 
em sapatos novos quando os velhos estavam realmente gastos. Aqui também, no campo da moda, a 
constatação é a mesma, éramos felizes e satisfeitos. Não existiam preocupações e neuras com mo-
delos e cores novas para cada evento. E aqui entre nós, como tínhamos “eventos”! Para os crentes, 
tudo na rotina da igreja era um “grande evento”. Afinal, a igreja praticamente não tinha concorrência. 
A indústria do entretenimento não chegava nem no dedinho do pé daquilo que é hoje. Atualmente as 
opções de diversão e lazer são infindáveis, tem para todo tipo de bolso e gosto. Já naquele tempo, no 
tempo dos “porquinhos” que se enchiam com moedas, culto, vigília, culto na praça, entregar folheto, 
congresso juvenil, assembléia, debates doutrinários, tardes de louvor, eram mais que “programas” 
da igreja, eram um tipo de evento e também entretenimento. Bons tempos, discreta economia, pou-
co dinheiro, ingênua felicidade. Não necessariamente nesta ordem, e também não necessariamente 
para todos, mas de muitas vozes pode-se ouvir a velha frase: “eu era feliz e não sabia”.

o imponente touro de Manhattan

O porquinho sumiu, perdeu espaço. Um animal maior, mais imponente, ganhou as luzes no centro do 
palco da economia, um touro. É uma estátua no centro nervoso de Nova Yorque, Manhattan, que se trans-
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formou num dos símbolos mundiais do mercado financeiro. Sua imagem, regularmente, ilustra dados, infor-
mações e notícias em jornais, revistas, TVs e sites do mundo inteiro. A estátua do touro, de forma eficiente, 
transmite o clima que se vive hoje na economia. É a imagem de um touro forte, bravo e indomável, muito 
pertinente com a realidade de um setor das nossas vidas que dificilmente conseguimos domesticar.

A força dos símbolos na economia não disfarça, nem tenta falar outra coisa, pois a relação com 
o dinheiro é perigosa, dinheiro não aceita desaforo. Para o imposto de renda o símbolo é um leão. 
Para a inflação o símbolo que nos acompanhou por tantos anos foi de um dragão. Até o nosso “di-
nheirinho” suado, a Caixa quer nos seduzir a depositar lá através dos “poupançudos”, monstros de-
formados, caolhos, com presas no lugar dos dentes e apresentados como “bonzinhos”. O porquinho 
se foi. Em seu lugar outros bichos assumiram novos papéis. Touro, leão, dragão e monstros, são os 
símbolos ilustrando e comunicando a história com toda o seu realismo.

Transitamos no meio desta selva financeira. Com ou sem dinheiro, a economia nos influencia, dita 
regras e comportamentos, espalha medos e depressões, fomenta a desenfreada ambição e alimenta 
uma insana competição. O tempo em que se priorizava o “ser” sumiu com o porquinho. Vivemos no 
tempo do “ter”. Somos reconhecidos e valorizados pelo que temos e não por aquilo que somos. Tal 
equação é tão predatória e monstruosa que há muito já atingiu grande parte dos nossos rebanhos, 
ovelhas que seguem a Cristo por aquilo que ele tem, por bênçãos materiais que ele tem poder para 
dar, e não por quem ele é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Redentor e Sal-
vador. Este é o nosso ambiente, tempo em que se requer habilidade para tourear o touro, domar o 
leão, enfrentar o dragão e não se intimidar com monstros.

A materialização dos símbolos

Nenhum símbolo surpreende os céus. Deus, ensinou Paulo, não se deixa escarnecer (Gl. 6: 7). 
Sempre que a mais brilhante estratégia econômica é criada nos gabinetes – “brilhante estratégia”, na 
opinião meramente humana dos próprios criadores – Deus já sabe o fim desde o começo. Jesus nos 
deixou uma leitura perfeita sobre a economia, tanto para o seu tempo como para o nosso. De forma 
assertiva, deu nome para a materialização de tudo o que simboliza a economia. No evangelho de 
Lucas, no capítulo 16, versículo 13, ele assim conclui a parábola do mordomo infiel: “Nenhum servo 
pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro ou se há de chegar a um e 
desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom”.

Em Lucas 16:1, somos informados a respeito de quem são os ouvintes primários de Jesus: seus 
discípulos. A preocupação de Jesus era legítima, portanto nós também devemos nos preocupar com 
esta área em nosso ministério, em nossa família e nas famílias que pastoreamos.

O nome antecipado por Jesus para a materialização dos símbolos foi Mamom. Vamos ver como 
o Novo Dicionário da Bíblia, de John Davis, explica o significado desta palavra: “(palavra grega, do 
aramaico mamom, momona, “riquezas”) – o termo só aparece no Novo Testamento, Mt 6:24, Lc 16: 
9,11,13, para a personificação das riquezas. Não indica somente o dinheiro, mas todo o tipo de bens ma-
teriais…no grego, a palavra tem uma conexão com o servir de um escravo, ou seja, uma fidelidade total ao 
seu senhor. O verdadeiro serviço requer amor do servo, a inclinação às riquezas e prazeres da carne denota 
falta de amor, e falta de amor dá a entender a presença de dois senhores…o uso do termo encontra-se 
nos escritos rabínicos, e é sempre usado de forma pejorativa”.
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A parábola do mordomo infiel é uma das que mais tem produzido debates e polêmicas em sua inter-
pretação, o que por si só já demonstra como o tema “dinheiro” traz discordâncias intrínsecas. No en-
tanto, simplificando de forma bastante objetiva, todo o elogio que é expressado na parábola direciona-
se unicamente à prudência do mordomo, jamais a sua desonestidade. Aqui vale o mesmo princípio de 
interpretação que aplicamos para compreender Apocalipse 3: 3 que diz: “…se não vigiares, virei sobre 
ti como um ladrão…”. Jamais confundimos Jesus com um ladrão por causa deste texto, é bastante claro 
que a figura do ladrão quer alertar para o modo surpreendente e inesperado como Jesus virá.

Mamom, como vimos, significa riquezas. Na conclusão, todo o esforço e fixação por conquistar 
mais e mais riquezas, sendo rigorosamente fiel a elas, dedicando-lhes 100% de tempo e atenção, é o 
mesmo que tratar as riquezas como um senhor, tornando-se escravo delas. Ou seja, os “dois senho-
res” que Jesus apresenta são bem definidos. Um senhor é Mamom, ele é representado por dinheiro, 
bens, posições, poder. O senhor que se opõe a Mamom na parábola, claramente é Deus: “não podeis 
servir a Deus e a Mamom”. Deus, portanto, é servido fielmente quando seus servos se apresentam 
com valores opostos aos exigidos por Mamom: despojamento, cooperação, compaixão, comunhão.

O antagonismo entre os dois senhores da parábola, Deus e Mamom, explica a evidente exigência de 
se servir um ou outro. Servindo um, automaticamente se anula a possibilidade de se servir ao outro. 
Se as riquezas dominarem os interesses e prioridades do coração, não sobra espaço para Deus ser o 
centro da vida, sobram apenas espaços em periferias doentes, embaçadas e fragilizadas pelos conceitos 
secularistas e consumistas do capitalismo selvagem que vivemos. Ou seja, a tensão avisada por Jesus 
aos discípulos estende-se até os nossos dias. Todos os símbolos de status, poder, posição, riqueza se 
materializam com dinheiro, esta espécie de “entidade” que movimenta o mercado da economia.

um “ser” chamado “mercado”

Todos os dias, em rádios, TVs, jornais e internet, encontramos análises econômicas, dicas, indica-
dores, conselhos e opiniões de “especialistas” financeiros. Como numa “roleta russa de opiniões”, 
os jornalistas e analistas financeiros vão dando seus palpites, ora alertam, ora erram. Nem eles, “es-
pecialistas” reconhecidos, conseguem entender corretamente cada movimento do mercado.

É bastante comum ouvirmos âncoras em telejornais falarem do “mercado” como se falassem de 
uma pessoa. Sete horas da manha, você liga a TV para ouvir as primeiras notícias do dia e ouve a 
seguinte frase: “O mercado financeiro acordou nervoso nesta quinta-feira”. O café fica ruim, o pão-
zinho fica sem graça e o bolo…que bolo?! Mesmo sem entender, já nos acostumamos. “Se o merca-
do está nervoso, preciso tomar cuidado.” As coisas vão piorar, a gasolina e o álcool vão subir, a taxa 
de juros vai aumentar, o crédito ficará difícil, haverá desemprego, a exportação diminuirá, enfim, o 
dinheiro que já é pouco se tornará ainda mais escasso.

Os grandes jornais não têm apenas uma notícia ou coluna sobre economia, eles têm um caderno 
inteiro para tratar “só” de economia. Do que tratam? Movimentação e resultado das principais bol-
sas de valores do mundo, alta e baixa do dólar e do euro, taxa de juros, onde investir, como aplicar 
seu dinheiro, importação e exportação, indústria e comércio, índice dos aluguéis, produção interna. 
É muita informação, opinião, pesquisa, análise. O volume é tão grande que, para a maioria dos mor-
tais, mais confunde do que esclarece. O que fica claro é a “vida própria” adquirida pelo mercado 
financeiro, ele se movimenta por suas próprias regras globalizadas.
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Por mais que um governo queira funcionar independente do restante do mundo, não consegue. E 
o mercado financeiro é um dos responsáveis por esta dependência. A globalização fez isso, tornou o 
mercado financeiro uma grande teia global para investidores. Se a economia não vai bem na Europa, 
os investidores que têm dinheiro aplicado lá simplesmente mudam o endereço de suas aplicações, 
indo para países onde a rentabilidade e as garantias são maiores. É por conta deste movimento que, 
diariamente, também ouvimos falar sobre “fuga de dólares” e “entrada de dólares”. É um jogo que 
ora deixa o mercado nervoso, ora deixa o mercado calmo.

Automóvel: sonho ou pesadelo?

Pense por um instante no automóvel, sonho das famílias, dos homens, das mulheres, dos jovens. 
Agora pense num dos maiores caos urbanos da atualidade: o trânsito. Peguemos o exemplo máxi-
mo: São Paulo. Aqueles que usam a cidade todos os dias, com frequência declaram: “Não cabe mais 
carro nesta cidade!”, “Onde vamos colocar tanto carro?”. Agora abra os jornais e ligue a TV. Um 
dos segmentos que mais anuncia é o automobilístico. Feirão de carro com “oportunidades imperdí-
veis!”, “só neste final de semana!”, “troca com troco!”, “ofertas com preço de nota fiscal de fábrica” 
e outros apelos não faltam. É um dos setores que mais vendem, batendo recorde atrás de recorde.

Na revista Veja, de 11 de novembro de 2009, pg. 78, na coluna “Sobe Desce”, foi publicada uma nota 
sobre a Ford americana, afirmando que a empresa  “surpreendeu o mercado ao registrar um lucro de 
quase um bilhão de dólares no terceiro trimestre”. Um bilhão de dólares apenas no terceiro trimestre!

Forças opostas certamente se digladiam neste setor. Por um lado, o caos nas grandes cidades demons-
tra que a infraestrutura para o tráfego dos automóveis já teve seu limite superado há muito tempo. Por 
outro lado, o poder econômico do mercado automobilístico finge que não vê e continua produzindo cada 
vez mais. É uma equação complicada, difícil de solucionar. Carros geram empregos, impostos, riquezas, 
poluem. Embora toda a doutrina vigente a respeito de um planeta sustentável, governos, prefeituras, 
montadoras, fabricantes de peças, ninguém quer abrir mão das conquistas trazidas pelo automóvel. As-
sim, caso não se chegue a normas para um crescimento planejado com respeito às pessoas e ao planeta, 
continuaremos acompanhando relatórios prevendo um futuro colapso nos trânsitos das grandes cidades.

A mesma análise do mercado de automóvel pode ser estendida e adaptada para outros segmen-
tos, e sempre, no final dos estudos, a vantagem econômica prevalecerá sobre qualquer outro valor. 
Um exemplo claro pode ser observado no segmento gay, que consome mais do que o segmento 
heterossexual. Eles gastam mais com roupas, lazer, viagens, festas. Gays não têm famílias, esposa ou 
marido, não têm filhos, a renda que conquistam é canalizada basicamente para manter seu estilo de 
vida. Estilo que interessa para o turismo, para setores da moda e do lazer. E os “valores”? Quem quer 
saber de “valores” quando o valor do lucro satisfaz metas e resultados de negócios e mais negócios?

oikonomia

A palavra economia é uma transliteração da palavra grega oikonomia, que significa “administração 
da casa, encargo de administração, ofício administrativo”.

Uma é a economia do céu, administrada com retidão pela Trindade. Outra é a economia da terra, 
administrada com corrupção por milhares de políticos, autoridades e empresários. Os princípios 
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administrativos da Trindade continuam influenciando administradores aqui da terra, por isso ainda 
temos bons políticos, autoridades e empresários. Mas sofremos as consequências da grande parcela 
administradora que não se dobra para os princípios do céu, sua corrupção se manifesta através de 
uma ambição inescrupulosa, que não se importa com os meios que usa para atingir o fim traçado.

Apesar do caos, da injustiça, da realidade imposta pelos adoradores de Mamom, que faz um povo 
se conformar com “ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres”, apesar do mundo que 
jaz no maligno (I Jo 5:19), do príncipe das potestades do ar que opera (Ef. 2: 2), apesar de tudo, este 
planeta continua sendo criação e obra de Deus, lugar em que vivem salvos em Cristo, salvos que 
pastoreamos. Esta terra continua sendo casa de Deus e somos chamados por ele para participarmos 
desta economia, da administração desta casa. Aos Efésios 3:  8 e 9, Paulo fala de sua missão. Missão 
dele, e também nossa, que somos pastores vocacionados a pregar e a pastorear onde Deus nos tem 
colocado. Atente para as palavras que o apóstolo selecionou para expressar-se à igreja de Éfeso: 
“Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos 
gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante 
as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas.” (NVI).

Lembra da explicação do Novo Dicionário da Bíblia para a palavra Mamom? Lá está informado 
que Mamom significa “riquezas”, palavra grega que tem conexão com o servir de um escravo e, nos 
escritos rabínicos, Mamom é uma palavra sempre usada em tom pejorativo. Bem, no versículo 8 
de Efésios 3, aparece o termo “riquezas”, não de forma pejorativa, mas sim elogiosa, no qual Paulo 
afirma seu alto privilégio em “anunciar as insondáveis riquezas de Cristo”.

A palavra grega de Efésios 3: 8 não é Mamom, e sim ploutos, esta sim fala sobre “tornar-se rico”. 
Em II Coríntios 8: 9, vemos o uso desta palavra grega, ploutos, de forma clara nesta situação, pois 
Jesus era rico e se fez pobre para que nós, pobres, pudéssemos enriquecer. Já em Efésios 3: 9, Paulo 
informa como anunciar as insondáveis riquezas de Cristo: temos que “esclarecer a todos a adminis-
tração deste mistério”. A palavra “administração” usada aqui pelo apóstolo foi oikonomia, que além 
de “administração da casa”, também significa “disposição divina para a salvação, projeto, desígnio de 
Deus, cumprimento, encargo, tarefa do apostolado em vista disso”.

Somos convocados para ser participantes decisivos na economia do céu. O mistério do qual Paulo 
fala não é outro senão a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, morto e ressuscitado, ascenso aos 
céus, glorificado e exaltado por toda hierarquia celestial e que, por fim, voltará para buscar seu povo.

É certo que precisamos de dinheiro. Mas não podemos ser escravos dele. Em última instância 
não pode ser o dinheiro a fonte inspiradora para o nosso ministério. Somente o Espírito Santo nos 
mantém, sustenta e inspira. Olhe para o rebanho que neste momento você pastoreia, talvez exis-
tam ovelhas sendo destruídas pelos valores e forças do “mercado financeiro”, casais separando-se 
e lutando de forma ímpia por causa de centavos, jovens deslumbrados por causa de um salário um 
pouco maior, pessoas mornas e distantes, fisgadas por suas riquezas, ovelhas estranguladas por dívi-
das imprudentes e impagáveis.

Na “economia da casa” é dever pastoral ensinar e dar o exemplo. Riquezas com o conceito de Ma-
mom são dardos poderosos para nos afastarem de Deus, enquanto as riquezas em Cristo, que devem 
ser buscadas e praticadas em primeiro lugar, nos acrescentam as demais coisas das quais precisamos.
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Capítulo 8 
O pastor e a leitura espiritual da política
Pr. Edmilson Mendes

Em meados dos anos 90, populações de várias cidades europeias aderiram ao sistema de aluguel 
de bicicletas públicas. No início a empolgação foi enorme, pois a idéia apontava para a real possi-
bilidade de diminuir o caos no trânsito urbano. Em 2007, para entusiasmar ainda mais o sucesso 
do sistema de aluguel, o Vélib (de vélo, bicicleta, e liberté, liberdade) foi implantado em Paris, com 
bicicletas distribuídas em 1450 pontos. A regra era simples e barata. Por apenas um euro se podia 
alugar uma bicicleta e devolvê-la em até 24 horas em qualquer um dos 1450 pontos. O resultado foi 
estupendo, o trânsito e a qualidade do ar melhoraram imediatamente.

Atualmente, no entanto, um grave problema ameaça a sequência do programa: cerca de 80% 
das bicicletas já foram roubadas ou depredadas. O prejuízo é grande, pois estamos falando de 
bicicletas reforçadas para suportarem todo tipo de gente, terreno e trabalho, cada uma custando 
3.500 dólares. Um especialista em políticas de transporte, o consultor americano Paulo DiMaio, 
diz: “Um índice de vandalismo no sistema de aluguel de bicicletas superior a 10% da frota só se 
explica pela ocorrência de problemas sociais”. Seguindo esta linha de raciocínio, os franceses têm 
sua explicação. Para eles, o roubo e a destruição das bicicletas são executados pelas mesmas pes-
soas que, em 2005, provocaram incêndios em prédios, escolas, repartições públicas e carros. Ou 
seja, os pobres dos subúrbios.

Mas por que os pobres dos subúrbios, maiores beneficiados por um transporte barato, acabam 
por aniquilar seu próprio benefício? Porque eles não são, como deveriam, os maiores beneficiados. 
A grande parte dos 400 quilômetros de ciclovias em Paris está na geografia onde vivem os ricos. Este 
é o motivo da revoltas das periferias, pois o dinheiro público que deveria priorizar os mais necessi-
tados, acaba proporcionando mais luxo e conforto para aqueles que já os têm. Baseado nessa reali-
dade foi que o sociólogo francês Bruno Marzloff afirmou: “Chegou o momento de usar o transporte 
alternativo também como forma de inclusão social, ou o sistema pode ficar inviável”.

Este fato das bicicletas em Paris ilustra de forma esclarecedora o que é política, como ela deveria 
se desenvolver e como ela realmente se desenvolve. Exatamente como aquele pensamento a nosso 
respeito. Não somos o que falam de nós, também não somos o que nós mesmos pensamos de nós, 
somente Deus nos vê como realmente somos. A política deveria ser somente boa, sempre, em todo 
tempo. Infelizmente, as insistentes “meias” e “cuecas” dos noticiários nos comunicam as deturpa-
ções e os adultérios, constantemente produzindo mancha na política.
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o que é política?

“Ciência dos fenômenos referentes ao Estado, sistema de regras respeitantes à direção dos ne-
gócios públicos, arte de bem governar os povos, posição ideológica a respeito dos fins do Estado”, 
segundo o dicionário Aurélio.

Política, na sua essência, é uma coisa boa. Seus princípios bem aplicados e obedecidos proporcionam 
bem-estar e justiça social. Todas as instituições têm suas políticas. Daí ouvirmos que, para termos êxito 
numa empresa, precisamos conhecer e dominar a sua política. O mesmo vale para um sem número de 
lugares, precisamos entender a política do bairro, a política da cidade, a política do clube. Enfim, conhecer 
minimamente as políticas dos lugares, instituições, cidade e país que vivemos nos ajuda a viver melhor.

A política trata de regras sociais para um convívio harmonioso. Conhecer, respeitar e praticar tais 
regras nos poupa de contratempos, prejuízos, penas, complicações. Políticos deveriam dominar a arte 
do seu ofício: governar bem e para o bem do povo. Infelizmente não é o que temos testemunhando. 
É como a reação de uma velhinha, após a divulgação do resultado de uma eleição. Ela estava chorando 
muito e então lhe perguntaram: “a senhora não dizia que o candidato que tentava a reeleição era deso-
nesto? Por que, agora que seu opositor venceu, está chorando?” A resposta foi surpreendente: “Ora! 
Estou chorando porque o candidato que perdeu, que já estava no poder, eu já conheço, sei do que ele 
é capaz. E este que ganhou? O que ele irá fazer? Do que ele é capaz?!? Sei não…”. A ideia embutida no 
bastidor da resposta da velhinha é que as coisas sempre podem piorar. E pioram!

Mas certamente não piorariam se políticos se contentassem em honrar o verdadeiro significado 
da política. Fomentando iniciativas de cunho social para os excluídos, criando novas oportunidades 
de educação e trabalho, arte e esporte. Criando canais que não sugassem o sangue do povo para a 
obtenção de um imóvel. Enfim, criando políticas justas e que atendessem as necessidades do povo. 
Como o sistema de aluguel de bicicletas de Paris, sem dúvida, um ótimo exemplo de boa política 
pública. Resultando em benefícios para a pessoa, o ar, a saúde e o trânsito. Se tivesse até agora sem 
nenhum problema no  funcionamento, seria um exemplo perfeito da “arte de bem governar”.

Como ela deveria se desenvolver?

Focando o bem de todos. Como não é possível focar o bem para todos, as políticas de uma pe-
quena agremiação até um gigantesco país como o nosso, deveriam sempre visar o bem para a maior 
quantidade de pessoas realmente necessitadas.

A realidade, porém, não é assim. Olhe apenas para o setor da saúde, área da qual todos nós ne-
cessitamos. Como somos assistidos pelo Estado? De forma péssima, muito péssima. Mas ao final do 
mês, todo trabalhador recebe seu contracheque já com os devidos descontos exigidos por lei. Den-
tre as coisas que o governo promete dar em troca daquilo que leva do nosso salário, está a saúde. 
Como sabemos, o melhor que temos em matéria de saúde são as promessas de campanha, e só. 
Por causa desta política, que “deveria ser boa” na prática, mas não é, planos de saúde particulares 
crescem, se expandem e enriquecem. Quem puder pagar terá uma alternativa boa para suas neces-
sidades, quem não puder deve entrar na fila do atendimento público.

Novamente, pegue o exemplo do sistema de aluguel das bicicletas de Paris. Uma boa política 
de transporte deveria ser assim. Inovadora, ousada, focando o bem comum. Bicicletas não exigem 
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investimento em lombadas eletrônicas e radares para alimentar a indústria da multa. Bicicletas re-
duzem a produção de fumaça nas grandes cidades, quanto mais se usa, mais se diminui a poluição. 
Bicicletas fazem um país economizar petróleo. Bicicletas usadas diariamente tiram carros das ruas. 
Enfim, políticas deveriam sempre ser assim, criativas, visando o bem dos usuários primários de um 
sistema, mas ao mesmo tempo, trazendo benefícios também para outros públicos, indiretamente 
atingidos por tais políticas.

Como a política realmente é

Complicada. Exploradora. Injusta. Todo um povo sofre por conta das decisões políticas invariavel-
mente nebulosas, estranhas e que atendem ao interesse de minorias, as minorias que mandam. Re-
giões inteiras do nosso Brasil são “compradas” em troca de “esmolas” sociais. O governo brasileiro 
distribui migalhas e garante votos para si. Enquanto faz a política de distribuir programas sociais de 
um lado, aumenta por outro sua insaciável sede por tributos, taxas e impostos, conseguindo a nada 
invejável posição de uma das taxas tributárias mais altas do mundo.

Voltemos às bicicletas. A ideia, como já vimos, era ótima. O que saiu errado? Por que os roubos 
e depredações de 80% das bicicletas? A única forma de entendermos o motivo de uma ótima ideia 
não vingar, é olharmos para a política como ela realmente é.

No início tudo deu certo, aconteceu como previsto. Resultados maravilhosos, diminuição do 
trânsito, carros nas garagens, menos poluição, mais qualidade de vida. No entanto, algum ou alguns 
políticos, que não foram fiéis àquilo que política significa na explicação do Aurélio, resolveram deso-
bedecer as doutrinas políticas que orientam governar para o bem comum, e direcionaram benefícios 
para quem já os tinha. O povo percebeu, não gostou e protestou. Não concordo com roubo e de-
predação de bicicletas públicas. Mas a massa enganada e explorada tem decisões e comportamentos 
que fogem ao controle. O povo simplesmente não aceitou um programa que colocou bicicletas na 
parte nobre de Paris, para os abastados de Paris, a um euro. Enquanto ele, povo, ficava nos lugares 
de sua habitação, sem bicicletas, com o transporte de sempre, e, pior, continuando a dar sua contri-
buição e suor para o governo.

A ironia é que estamos falando de Paris. E no Brasil, como é a política?

uma das maiores inspirações dos programas humorísticos

O humor atual, produzido no Brasil, no geral é de péssima qualidade. Os telespectadores são 
servidos com cardápios recheados de piadas com temas sexuais e políticos, quase que ambos se 
confundindo um com o outro, dada a promiscuidade vigente nos relacionamentos e nos negócios 
praticados Brasil afora.

Políticos e políticas, neste contexto, são uma fonte inspiradora inesgotável para a invenção de 
piadas. Chegando ao ponto de um dos mais escrachados colunistas de jornais e do UOL, o Macaco 
Simão, sempre introduzir seus textos com o bordão “Direto do País da piada pronta”. É duro ad-
mitir, mas ele tem razão absoluta em sua afirmação. É um escândalo atrás do outro. Denúncias de 
corrupções pipocam todos os dias nos noticiários. As justificativas dadas a cada golpe são as mais 
bizarras possíveis. Imagine se você “esqueceria” na sua declaração o seu castelo, mas o Brasil inteiro 
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viu filmagens e imagens do castelo, e o político proprietário, sem ruborizar, candidamente afirmou 
ter esquecido que tinha um castelo, por isso não declarou, imagine… Ou seja, é muita maracutaia, 
muito caixa dois, muito mensalão, muita propina, enfim, é muita piada pronta.

E é uma pena que seja tanta piada pronta. Afirmo isso porque a piada, portanto o humor, é uma 
arma poderosa para nos fazer aceitar e assimilar coisas e fatos. Não confunda, a arma não é ruim, é 
poderosa. Se sabiamente usada para o bem, produz ótimos frutos. (Vale aqui uma dica: não se feche 
para o bom humor, o humor inteligente e refinado, exercite o sorriso, não confunda seriedade com 
chatice, seu ministério certamente crescerá.)

Mas, retomemos o tema. Todos os temas que o ser humano faz piadas e nelas insiste sem parar, 
chega ao estágio de imitar, indo até o ponto onde a prática torna-se comum. Por isso acho uma 
“pena” que a política vire piada de forma exaustiva e massacrante, no fim, sem se dar conta, um povo 
acaba rindo de si mesmo, achando graça nas enganações que são feitas contra ele.

A caixa de Pandora

Na mitologia grega Pandora significa “bem dotada”, sendo ela a primeira mulher que viveu na ter-
ra. Ela ganha uma caixa cheia de presentes dados pelos muitos deuses gregos. Um dia, por descuido, 
ela abre a caixa e, do seu interior, saem todos os bens que continha. Imediatamente ela fecha a caixa, 
conseguindo guardar um sentimento apenas, o sentimento da esperança.

Existem outras versões para o mito da caixa de Pandora. Mas esta breve versão que relatei explica 
a expressão que, às vezes, ouvimos: “Cuidado com aquela situação, com aquela pessoa, com aquele 
lugar. São todos como caixa de Pandora, você não sabe o que pode acontecer ao abrir”.

Infelizmente, em 2009, a Polícia Federal colocou em ação a operação “Caixa de Pandora” e, ao abrir a 
caixa, o que se descobriu não foi nada bom. Como ator principal surgiu o governador do Distrito Federal, 
José Roberto Arruda, e mais um tanto de coadjuvantes envolvidos em propinas transportadas em bolsos, 
meias e cuecas, sendo muitos deles da bancada evangélica. Para deixar o ambiente um pouco mais podre, 
a comissão que foi formada e aprovada para acompanhar, checar e investigar os crimes do governador 
Arruda, foi constituída somente por amigos e aliados. Pode? Se aprovaram, deve poder. O problema é 
que toda essa desfaçatez só multiplica críticas e piadas ao evangelho. Bem, quanto à comissão formada 
pelos amigos do Arruda, já existe um movimento para mudá-los. O triste, a “piada pronta”, neste caso, 
é que tem panetone para todos.

Por que homens eleitos pelo povo se vendem por propinas? Por que homens que confessam uma 
fé evangélica adoram as orgias nos bastidores do poder? Por que evangélicos eleitos trocam tanto de 
partido? Participam do esquema dos sanguessugas? As garras pós-modernas explicam: consumismo, 
secularismo, pluralismo, hedonismo e privatização.

Lembre-se, a mentalidade e o modo de ser da pós-modernidade influencia boa parte do rebanho. 
Existem corruptos em todas as formas de fé e denominações. Maus políticos e más políticas não nos 
devem fazer enfraquecer ou desistir de anunciar as obras daquele que nos chamou para sua mara-
vilhosa luz (I Pe 2: 8). Paulo aconselha: “Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não 
há autoridade que não venha de Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus” (Rm 13: 1).

O conselho de Paulo explica o lado prático. O mundo é mau. O homem que habita o mundo é 
o pecador caído, por isso torna o seu mundo também caído. Tal mundo precisa de leis, de políticas. 
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Precisa para ter um mínimo de ordem e condições para viver, conviver e interagir. Nesta linha, Paulo 
está certo, cidadãos devem respeitar e honrar autoridades a fim de viverem em paz. Obviamente, 
o limite desta obediência à autoridade é Deus. Sua lei, sua política e sua autoridade estão acima de 
qualquer lei, política e autoridade meramente terrenas. Como hebreu de hebreus, Paulo sabia do 
respeito, honra e obediência de Daniel às leis da Babilônia. Assim como sabia que, quando aquelas 
leis foram contrárias às leis de Deus, Daniel não vacilou, obedeceu a Deus, pagou o preço e pela fé, 
fidelidade e graça de Deus, venceu.

Mais cedo ou mais tarde, uma ou várias vezes, todos teremos ou já tivemos nossos confrontos. 
Quando estes embates chegarem, teremos de escolher: dá ou não para continuar com a “política da 
boa vizinhança” com o mundo? O que meu “vizinho” mundo quer agora? Uma xícara de açúcar? Posso 
dar. Uma lata de óleo? Posso dar. Meus braços para ajudar carregar uma mesa? Posso ajudar. Meu cora-
ção? Não posso dar, ele já tem um dono amoroso e extremamente zeloso, afinal, ele remiu, renovou, 
restaurou e salvou meu frágil coração, portanto é todo dele, existindo e vivendo para a glória dele. É 
por isso que, algumas vezes, nossa resposta, para as propostas políticas do mundo, terá de ser como a 
de Pedro e dos apóstolos em Atos 5: 29: “Mais importa obedecer a Deus do que aos homens.”
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Capítulo 9 
O pastor e a decadência da família
Pr. Edmilson Mendes

Estou escrevendo este capítulo em fevereiro de 2010. Por estes dias assisti a um comercial de 
televisão da Vivo. No início, uma menininha linda, fofa e triste, está concluindo um diálogo com seu 
pai sobre a separação matrimonial. O lamento da garotinha fica bem caracterizado pelo fato de 
que o pai não vai mais morar na mesma casa, o que fará com que ele fique longe, distante, ausente. 
Neste ponto, o pai apresenta a solução para a distância, a saudade e a ausência: um celular da Vivo! 
Problema resolvido. O que se vê na sequência são várias cenas da menininha em diferentes situa-
ções, sempre com um celular na mão, interagindo, papeando, rindo e compartilhando todos os seus 
momentos com o seu pai.

Não é incrível? O que terapeutas, pastores, conselheiros e familiares, muitas vezes, não conse-
guem em meses, a Vivo, com um celular e um plano cheio de minutos, consegue resolver em trinta 
segundos. Casais separados, divorciados, ajuntados, enfim, casais em segundos, terceiros e quartos 
casamentos são comuns nas propagandas, filmes e novelas. E são “comuns” porque na vida real já se 
tornaram, infelizmente, comuns.

O quadro atual não se resume apenas a casais que se separam e casam novamente. São vários 
quadros juntos, formam uma decadente exposição de tipos de famílias. A mãe solteira. O pai soltei-
ro. O pai que roubou a namorada do filho. A mãe que traiu a filha. A mulher que largou a família para 
viver com outra mulher. O homem que foi no mesmo caminho. O casal de corpos separados há mais 
de dez anos. O pai dependente de pornografia. A mãe alcoólatra. Estes exemplos bastam. Transitar 
por esta exposição é frustrante. Muitas vezes, mal conseguimos chegar na metade da exposição. Ao 
ver um quadro pior que o outro, somos nós, pastores, que acabamos por piorar, experimentando 
outros quadros: da impotência, da tristeza, do desapontamento.

Famílias na uTI

Esta é uma realidade inescapável. Todo pastor, em qualquer igreja, terá de visitar esta caótica ex-
posição de quadros. Muitas famílias, na pós-modernidade, estão definhando. A maioria não entende 
o porquê. Sabem que estão mal, mas não encontram respostas. Destas, a esmagadora maioria faz a 
opção de manter a fachada, preservar o sobrenome. E é justamente por conta desse comportamen-
to equivocado que nós, pastores, só somos chamados quando o câncer nas emoções dos relaciona-
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mentos já tomou conta de tudo. Quando a aparência já não é eficiente para disfarçar a real situação. 
A esta altura, devido à total ausência de tratamento, não sobram alternativas, encontramos tais 
famílias nas UTI´s, onde os aparelhos da fé que administram o oxigênio da oração, o soro do jejum e 
os exames do amor não podem ser desligados, senão essas famílias morrem. Sendo que algumas, de 
tão fracas e doentes, mesmo com todos os recursos espirituais vinte e quatro horas ligados, como 
nas UTIs dos hospitais, acabam morrendo.

A morte nos afeta. A morte de famílias que continuam vivas, mas vivendo como mortas, nos afeta 
mais ainda. Esta é a carga que o coração do pastor e o coração de sua esposa carregam. Depen-
dendo do volume, da intensidade e da duração das crises familiares, a carga se torna insuportável, 
produzindo deficiências e fragilidades no ministério pastoral. Os pastores convictos do chamado e da 
vocação, que velam pelas ovelhas, experimentam na alma as pressões que tais situações provocam.

A palavra que define as famílias que foram parar na UTI é uma só: decadência. Valores são despre-
zados dia-a-dia. Regras são abandonadas. Tendências e demandas seculares vão conquistando cada 
vez mais espaço nas escolhas e decisões dessas famílias. A princípio, ela chega sorrateira, depois, 
quando todos já se acostumaram, ela segue descarada, desavergonhada. Assim penetra a decadência 
com seu declínio, enfraquecimento, abatimento, empobrecimento, estrago e apodrecimento, des-
truindo e fragilizando o alicerce das famílias na pós-modernidade.

A UTI é a divisão do hospital onde não gostamos de ir. O clima é de suspense, os médicos evitam 
dar previsões, falam apenas com familiares e responsáveis, “certeza” é uma palavra que pouco apa-
rece. UTI é lugar de visitas rápidas. Mas também é lugar de pessoas que recebem orações longas, 
muitas orações, campanhas de orações. Mesmo que o doente não ouça, não veja, não saiba, famílias 
e igrejas estão em clamor por ele. Ao final dos dias de UTI, alguns morrem. Já vimos, acompanhamos 
e choramos tais mortes. Mas muitos desenganados pela evidência clínica têm saído curados, cheios 
de vida e esperança, repletos de vontade de servir ao Senhor. Tudo graças ao milagre que experi-
mentaram em suas próprias vidas.

Somos pastores, servos do Rei servindo suas ovelhas. A ideia de família foi dele. Portanto, médico dos 
médicos que é, da mesma forma que entra nas UTI´s hospitalares conforme quer, pode entrar nas UTI´s 
dos lares e operar milagres, inclusive naquela família que eu e você achamos que não tem mais jeito.

um milagre

Ela era crente. Ele, também. Casa própria, carro, emprego. Aparentemente tudo ia bem. Apa-
rentemente. Então, qual o problema? Nem eles sabiam. O fato é que as brigas não cessavam e, com 
elas, o clima foi ficando cada vez mais insuportável. Para eles, um clima sem cura. Resultado: divór-
cio. Meu conselho para ambos: não façam isso, não é a vontade de Deus, vocês não têm nenhum 
grande problema, com diálogo, oração e Palavra de Deus tudo isso poderá ser superado. Resposta 
de ambos: não tem mais volta pastor, está decidido.

De fato estava decidido, em pouquíssimo tempo estavam legalmente separados. Senti a dor cruel 
que é perder uma família. Os meses se passaram, a poeira baixou, a saudade bateu, o arrependi-
mento nasceu. Ela me chama, depois ele. O pedido: “estamos arrependidos e apaixonados um pelo 
outro, mais do que da primeira vez! Já demos entrada no cartório, daqui 30 dias será nosso casa-
mento no civil, o senhor poderia dar a bênção aqui em casa naquele dia, a fim de casarmos de novo 
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e então voltarmos a morar juntos?” Minha resposta: “É óbvio que sim! Orei muito por isso! Agora 
prestem atenção que situação ridícula” – não resisti, me aproximei dos dois, olhei bem nos olhos 
e continuei – “você é dele, você é dela, um pertence ao outro, mas por teimosia e desobediência 
ainda vão ter de esperar 30 dias para se amarem de todas as formas que somente marido e esposa 
podem se amar! Que coisa!…”

E o milagre? Quando aconteceu? Foi na frase de um dos filhos. No ápice da crise, quando tudo já 
havia sido decidido e cada um iria para um lado, veio a frase regada de choro e dor: “Vocês são egoís-
tas, só pensam em vocês, decidem tudo sem pensar em mim”. Segundo o casal, foi essa frase que os 
fez repensar e caírem em si. Filhos são herança do Senhor (Sl. 127: 3). Herança do Senhor, para mim, 
é milagre. Não mereço os filhos que o Senhor me concede para cuidar. Os dois pertencem à ele e, 
mesmo assim, Deus concede-me dois milagres dentro da minha casa. Amo-os exageradamente. É 
por causa deste amor pelos meus filhos que sofro. Sofro ao ver nossas igrejas com crianças e adoles-
centes sem pais, filhos de mesma mãe e pais diferentes, filhos de terceiros casamentos brigando com 
os irmãos do primeiro casamento etc. Todos eles sofrem. Estão lá, arrebentados pela vida, porém 
em Cristo são milagres! Afinal, são filhos do Senhor!

Histórias como essas ou muito mais complicadas, relacionamentos maculados por todo tipo de 
ferida, enfim, todos clamam e necessitam de pastoreio. Do meu, do seu. Para muitos deles, somos 
o canal do milagre. Para nós, eles são carentes de milagres. Para Cristo, todos nós que vivemos na 
comunidade da fé, pastores e ovelhas, somos o alvo dos seus milagres. Pois nas tragédias familiares 
se encontra a matéria prima que ele jamais despreza: corações contritos e humilhados.

A solução do mundo
 
Científica e mística. O misticismo atual é totalmente contaminado por uma forte onda de gnosticis-

mo, numa combinação que espalha crenças orientais e espiritualistas, produzindo falsas exaltações a 
Cristo, pois o tratam apenas como  um sábio, um filósofo, um avatar, uma alma boa e só. Ao tratar Jesus 
assim, aparentam crer, quando na verdade o negam. É um misticismo anti-Cristo, pois nega que Deus 
se fez carne, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar aqueles que não o negaram.

Esta é matéria que entendemos, pois manejamos todo dia a espada do Espírito, que anuncia a 
Jesus como o único a ser exaltado e adorado. Aqui está o laço. É triste constatar, mas muitas famí-
lias cristãs têm dedicado mais tempo a lixos místicos do que à simplicidade do evangelho. A falta 
de tempo e espaço para adorar a Cristo nos lares é surpreendente. Principalmente porque somos 
seres espirituais formados com a capacidade e necessidade de adorar. Assim, quando Cristo não á 
adorado, outras coisas e pessoas tomam seu lugar.

A agenda noturna de muitas famílias cristãs é determinada pelos horários da Globo, do SBT, da 
Record, da Bandeirantes. No pacote dessas emissoras quase tudo vem contaminado por porno-
grafia, ateísmo, sincretismo, consumismo, pluralismo, hedonismo, secularismo, homossexualismo, 
egoísmo, individualismo, enfim, são conteúdos que invertem valores bíblicos, pregam as doutrinas da 
livre expressão, ridicularizam a rotulada família tradicional, desprezam o padrão cristão.

A televisão lidera, porém revistas, jornais, rádios e internet acompanham. Os veículos de massa pro-
duzem o conteúdo que informa e forma, é verdade, mas também deforma. E a mística está lá, dando um 
tom transcendental nos conteúdos. Desviando a adoração, que só a Cristo pertence, para outros focos.
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De mãos dadas com a solução mística do mundo, está a solução científica. Lembra da menininha, 
filha de pais separados, que tem a solução com um celular vivo na mão? 

• Um celular não substitui a presença física.
• Um celular não abraça.
• Um celular não enxuga lágrimas.
• Um celular não joga banco imobiliário.
• Um celular não faz curativo.
• Um celular não oferece colo.
• Um celular não come pipoca junto.
• Um celular não compreende as fantasias de uma criança.
• Um celular vibra, mas não sabe o que é vibrar. Ouve, mas não sabe o que é escutar. Fala, mas 

não sabe o que é compartilhar. Fotografa, mas não sabe o que é sorrir. Toca, mas não sabe o que é 
louvar. Conecta, mas não sabe como ligar-se com o céu.

O celular da propaganda da Vivo simboliza a mecânica solução científica para as questões do 
coração. Não existe celular, carro do último tipo, viagem no melhor avião, super tela de TV com 
70 polegadas, tênis Nike com tecidos e couros só usados pela NASA, enfim, não existe nenhuma 
solução científica que substitua para aquela menininha a participação ao vivo do seu pai. Perce-
beu? Filhos precisam de pais ao vivo, não num Vivo.

A ciência multiplica-se e nossa geração renova suas crenças nas velhas promessas do Ilumi-
nismo. A medicina não para de surpreender com remédios e descobertas que fazem aumentar a 
expectativa de vida. A indústria automobilística e da moda seduzem cada dia mais, sempre com 
promessas de felicidade, desde que se use aquele vestido e dirija aquele carro. A indústria do 
lazer não cansa de se reinventar, engolindo gananciosamente o nosso tempo e a nossa energia. 
É então que, sem se dar conta, muitos ficam reféns do sistema financeiro para conquistar, a 
qualquer custo, a felicidade.

É um quadro irônico. Tanto saber acumulado e demonstrado mística e cientificamente e, no 
entanto, a alma continua um mistério desconhecido, um terreno que a mística sem a pessoa 
de Cristo e a ciência sem reverência pelo Criador não conseguem penetrar. Jovens, adultos e 
crianças, apesar da modernidade, continuam patinando nas areias de uma mística que não salva 
e de uma limitada ciência. É por isso que quando sopram ventos e tempestades contra muitos 
lares eles não resistem, pois insistem em construir e reconstruir na areia.

 
A solução de Cristo

Existe um programa habitacional com um nome muito sugestivo: “Minha casa, minha vida”. Es-
queça as intenções eleitoreiras, esqueça até se é ou não o partido de sua preferência que lançou o 
programa. Concentre-se apenas na beleza destas quatro palavras: “Minha casa, minha vida”.

A maioria do povo brasileiro viverá uma vida sem saber o que é possuir uma casa própria, mas 
todo brasileiro saberá descrever o que é sonhar em ter uma. Uma casa vale o sacrifício de uma vida. 
É um espaço sagrado que almejamos para nossas famílias. Deve ser por isso, e muito mais, que Jesus 
encerra uma de suas mais famosas pregações aconselhando edificar a nossa casa na rocha, é só assim 
que ela poderá suportar ventos e tempestades.
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A figura que Cristo usou é poderosa, um furacão não derruba a casa na rocha. A decadência atual 
pode muito bem representar os ventos e tempestades narrados por Jesus. A rocha para sustentar 
nossas famílias é ele. A edificação na rocha é conseguida praticando o que ele ensina. Absorva a 
palavra demoradamente: P-R-A-T-I-C-A-N-D-O! Testemunho e obediência para toda uma vida. A 
conquista da “minha casa” pode exigir trabalho em toda “minha vida”.

As ameaças, garras e marcas da decadência certamente tentarão a família do pastor, assim como 
as famílias das ovelhas. O rebanho precisa ter bem claro que somente Cristo, nossa rocha, poderá 
nos livrar dos perigos mortais que caminham ao lado da decadência familiar. É urgente o nosso dever 
de expor a rocha contida na Palavra, nossas famílias precisam ser confrontadas e desafiadas a recor-
rerem, confiarem e crerem na suficiência de Cristo, o maior e mais poderoso interessado na vitória 
definitiva deste projeto: a família.
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Capítulo 10 
O pastor e as doenças modernas
Dsa. Maria Regina Guimarães Longo Mendes

 
Nos acostumamos a tratar com doenças e enfermidades de uma maneira bem lógica: está com dor de 

garganta? O médico receita um anti-inflamatório. Se é febre, um antitérmico. Está com gripe? Um pouco 
de vitamina C, muito líquido e descanso resolve. Dor de cabeça? Tome um analgésico e ela irá embora. 

Logicamente estou citando enfermidades simples, mas estamos acostumados a lidar com doenças 
que são claras e com diagnósticos e tratamentos bem determinados, mas hoje em dia nos deparamos 
com inúmeras enfermidades que são difíceis de serem diagnosticadas e mais difíceis ainda de serem tra-
tadas, uma vez que nem sempre os medicamentos dão os resultados esperados, às vezes nem se sabe 
ao certo do que se trata, como começou, o motivo etc. Estas são as chamadas doenças atuais ou mo-
dernas. Doenças que surgem a partir de uma realidade da sociedade e que, muitas vezes, achamos que 
é simplesmente “dengo” do doente ou até uma possessão demoníaca, enquanto, na verdade, se trata 
de disfunções originárias do modo de vida, das pressões da sociedade, da alimentação inadequada etc.

A cada dia cresce no Brasil o número de pessoas vítimas desse tipo de doença. A lista é grande: 
anorexia, depressão, ansiedade, bulimia, síndrome do pânico, TOC (Transtorno Obsessivo Com-
pulsivo), fobia dos mais diversos tipos, hipertensão, câncer, diabetes, alergia, insônia, fibromialgia, 
enxaqueca, estresse, gastrite, obesidade, compulsão por bebida, chocolate ou fumo, mas onde estão 
os vírus, as bactérias causadoras dessas doenças?

O que se vê é que muitas dessas doenças têm se originado na forma de vida das pessoas. Por 
exemplo, existem pessoas que sofrem de uma fobia específica chamada de nomofobia (do inglês 
“no móbile”), que é pânico e angústia da falta do celular. Há pessoas que passam o dia inteiro na 
internet ou conectadas de alguma forma e quando isso não é possível, entram em pânico absoluto 
e simplesmente não conseguem mais viver sem o computador. Assim, deixam de viver a vida real, 
seus contatos virtuais são muitos e quase nenhum contato físico. “O viciado não quer fazer outra coisa 
e abdica até mesmo do convívio com a família, vivendo só em função daquela determinada tecnologia. ... 
Quando chega nesse ponto, a compulsão passa a ser um problema”, explica a psicóloga Ângela Ferreira 
Batalha. Como este, existem uma infinidade de males que são causados por situações semelhantes. 

A nossa sociedade tem colocado exigências que se tornam verdadeiros obstáculos para uma vida 
saudável e normal. Ela diz: “você tem que ser magro”, ou melhor, raquítico, então vemos várias 
pessoas vítimas de anorexia ou bulimia. Ela diz: “você tem que estar sempre antenado, na moda, ser 
atualizado”, então vemos pessoas deprimidas por não terem tudo o que a sociedade exige, ou ainda 
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desesperadas, quando precisam passar alguns instantes sem comunicação. A sociedade diz: “beber 
socialmente é chique”, então vemos jovens e até adultos se perdendo nas bebidas, drogas, fumo etc. 
A sociedade diz: “você tem que fazer sucesso na sua turma, pegar todos ou todas”, então vemos 
uma geração perdida em sentimentos, vítima de AIDS, colecionando casamentos, separações, filhos, 
dívidas, sem saber o que fazer com tudo isso.

No Brasil, este tipo de doença já lidera o ranking de mortes, embora a expectativa de vida do bra-
sileiro tenha subido de 69,3 para 72,7 anos nos últimos dez anos. Estas doenças têm causado muitas 
mortes prematuras. Por exemplo: nas regiões Sul e Sudeste, o câncer representa a segunda causa de 
morte, sendo que, segundo estatísticas, apenas 10% das neoplasias é de origem genética, os outros 
90% se devem ao modo de vida desregrada que vivemos hoje em dia. 

Hoje assistimos muitas crianças sofrendo de estresse, ansiedade, obesidade, hipertensão etc. 
Chegamos a nem acreditar que seja verdade, às vezes julgando como “manha” da criança, mas 
pense um pouco: quando éramos crianças, a maioria de nós passou a infância em casa brincando até 
os cinco ou seis anos, só então íamos para a escola, começávamos a aprender a ler com sete anos, 
voltávamos para casa, tínhamos lição de casa, tempo para auxiliar a mãe em atividades da casa e 
depois, brincar um pouco mais.

Hoje, as crianças, em sua maioria, passam o dia na creche a partir da mais tenra idade, pois precisa 
de estímulos para seu desenvolvimento ou porque a mãe trabalha o dia inteiro e não tem ninguém para 
cuidar de seu filho. Aos quatro anos, já começa a conhecer letras e, se duvidar, já é cobrada à leitura, 
é pressionada a se destacar das demais, pois a concorrência é muito grande e quanto mais ela souber 
e mais adiantada estiver, mais chances ela terá. Para as crianças que têm melhor condição econômica, 
a pressão se torna ainda maior, pois além da escola, elas têm aulas de inglês, de música, um esporte, 
cursos que irão melhorar seu desempenho etc. E quando elas brincam? Ora, já estão se divertindo com 
o inglês, com a música, com o esporte e com os cursos variados, pois eles trabalham com métodos 
especiais para crianças. Você consegue imaginar a carga que uma criança desta carrega?

Por outro lado, se os filhos não têm condições de usufruir desses benefícios por dificuldades fi-
nanceiras dos pais, quem sofre são estes, que se sentem em desvantagem, pois não podem oferecer 
tudo para seus filhos. Então, se matam de  trabalhar e usam tudo o que ganham para satisfazer os 
desejos dos pequenos, o que lhes traz um alívio na consciência. Mas com este esforço, passam mais 
tempo longe de casa, chegam estressados e mortos de tanto trabalhar e os filhos continuam sem o 
convívio, o contato e a educação dos pais.

Enquanto crescem, estas crianças continuam sofrendo pressões tanto da sociedade como da 
própria família. Pais cobram o dinheiro gasto com seus filhos, eles precisam dar retorno. Sem contar 
todo o trauma causado por separações, novos casamentos, meio irmãos, competição entre os pais 
etc. Além de tudo isso, ainda tem uma sociedade que dita regras para esses jovens e eles ficam de-
sesperados para conseguirem alcançar.

Um exemplo claro é a anorexia. É um problema extremamente grave e, na maioria dos casos, é 
tratada como se fosse “manha” do doente. Uma jovem que está sofrendo de anorexia se vê gorda 
de verdade, não consegue perceber o quanto está raquítica, não consegue comer, passa mal e é 
uma das enfermidades mais difíceis de serem tratadas, levando uma grande parte de suas vítimas ao 
óbito. Salvo raríssimas exceções, esta enfermidade precisa ter o acompanhamento de um psicólogo, 
precisa da presença e apoio dos pais, de muita atenção e preocupação. 
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As chamadas doenças modernas são como um alerta de que algo não vai bem com nosso ser, 
assim como a febre e a dor nos dão este alerta, assim são as doenças modernas. Elas não são o pro-
blema em si, mas apontam para algo que está errado, algo que precisa ser mudado e corrigido. 

Sendo cristãos, não podemos nos esquecer de que as doenças nos acompanham deste o início 
do mundo. Todas as doenças são frutos do pecado. Com a entrada do pecado, entraram também as 
enfermidades. Todo tipo de doença tem seu surgimento com o pecado, mas isso não quer dizer que 
são todas possessões demoníacas, e sim influências de um mundo corrompido e frutos de escolhas 
mal feitas em nossas vidas.

Precisamos tomar cuidado e orar pedindo discernimento a Deus em todas as circunstâncias. 
Deus nem sempre vai curar milagrosamente a todos, portanto, um perfeito diagnóstico e um en-
caminhamento para os corretos cuidados é a obrigação de todo cristão. Todo esse processo jamais 
anulará a oração, mas muitas pessoas têm sido vítimas da negligência e da falta de conhecimento de 
alguns cristãos, que acham que podem, sozinhos, resolver o problema.

Para ficar mais claro nosso entendimento com relação à importância dos médicos e psicólogos, 
gostaria de fazer uma comparação. Quando vamos construir uma casa ou mesmo uma igreja, 
precisamos de um engenheiro e de um pedreiro. Eu e você não conhecemos os cálculos de ferro, 
cimento, vigas e a forma correta de  fazer para levantar paredes retas, obter a mistura certa da 
massa etc. Não adianta simplesmente ler o texto em Mateus 7, sobre edificar nossa casa na rocha 
que é Cristo, sem cumprir todas as exigências técnicas para que ela fique em pé. Sem dúvida, 
é preciso orar o tempo todo, pedir que Deus dê sabedoria, responsabilidade e honestidade ao 
engenheiro e ao pedreiro, para que façam tudo da maneira certa, mas não posso simplesmente 
dispensá-los e construir minha casa sozinha.

Assim também funciona com nossa saúde, não podemos achar que dominamos tudo ou que tudo 
é influência demoníaca, mas devemos orar, buscar a presença e a orientação de Deus, pedindo ao 
Espírito Santo discernimento e, então, encaminhar o doente para os devidos cuidados de médicos, 
psicólogos e outros profissionais, fazendo nossa parte no acompanhamento, cuidado e oração.

Temos o hábito de julgar as pessoas pela aparência e tiramos conclusões precipitadas e, muitas ve-
zes, desastrosas. A maioria das doenças citadas não são simples de serem diagnosticadas ou percebidas, 
por isso, em certos casos,  quando a pessoa resolve buscar ajuda já está num estágio bem avançado. 

Um exemplo é a depressão. “Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão afeta 
cerca de 340 milhões de pessoas e causa 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. No Brasil, são cerca 
de 13 milhões de depressivos. A depressão e ansiedade são responsáveis pela metade (740 milhões de 
pessoas) das doenças mentais existentes no mundo. Pesquisa desenvolvida no Brasil aponta que de 2% a 
5% das crianças sofrem de transtornos depressivos. A síndrome do pânico atinge de 2% a 4% da popula-
ção mundial. Cerca de 15% das mulheres relatam sintomas de depressão nos seis meses que se seguem 
ao nascimento de um filho. (http://www.boehringer-ingelheim.com.br)

A depressão é apontada pela OMS como a quinta maior questão de saúde pública e até 2020, deverá 
estar em segundo lugar. 10% da população mundial já teve depressão, 60% não faz tratamento e apenas 
50% é diagnosticada corretamente. Apesar de atingir uma grande parte da população, a depressão, mui-
tas vezes, não é diagnosticada nem tratada de maneira adequada. Hoje a doença é a quarta causa global 
de incapacidade e deve se tornar a segunda até o ano de 2021. “O número de crianças e adolescentes 
norte-americanos com transtorno bipolar aumentou 40 vezes, de 1994 a 2003”. 
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Para mim, estes números são assustadores. A depressão se instala normalmente devido a um 
grande estresse que pode ser gerado por inúmeros fatores, como: diminuição dos relacionamentos 
inter-pessoais, por causa do uso de tecnologias de comunicação (e-mails, MSN, Orkut), acúmulo de 
funções, decepções amorosas, filhos problemáticos, pais problemáticos, pressão do grupo etc. O 
deprimido sente-se sem saída diante de seu problema ou situação, tornando-se apático, isola-se do 
convívio social e recusa qualquer tipo de tratamento, pois pensa que seu problema não tem solução.

Via de regra, o estresse é resultado de esforços além da conta a que nos submetemos, é quando 
exigimos demais de nosso corpo e da nossa mente, podendo se manifestar das mais diversas e va-
riadas formas como gastrite, úlceras, síndrome do intestino irritável, alergias, compulsão alimentar, 
pânico e, por fim, a depressão, que muitas vezes são mecanismos de defesa do nosso corpo.

Infelizmente, a depressão é uma doença muito vista como possessão demoníaca no meio evan-
gélico quando, na verdade, é uma disfunção que precisa de um tratamento sério e cuidadoso, logi-
camente sem abrir mão do acompanhamento em oração e aconselhamento. Mas deve ser encarada 
como as demais enfermidades. 

Assim como a doença, na visão cristã, é fruto da entrada do pecado no mundo, também sabemos 
que muitas enfermidades são desenvolvidas a partir de sentimentos errados e egoístas, que cultiva-
mos em nossos corações. No livro de Provérbios, podemos ler algumas pistas que há muito tempo 
foram dadas e que muitas pessoas não valorizam: “O coração alegre é bom remédio, mas o espírito 
abatido faz secar os ossos” (Pv. 17: 22); “o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos 
ossos” (Pv. 14: 30).

Nossa sociedade prega que podemos resolver todos os nossos problemas por conta própria, 
como se tivéssemos o controle absoluto sobre nossa vida e isto é simplesmente impossível, o que 
leva muitas pessoas às decepções, frustrações, competição desenfreada e até mesmo ao suicídio.

Além disso, vivemos num mundo em que, conforme Jesus já havia dito, o amor tem esfriado de 
uma forma assustadora, gerando sentimentos que fazem adoecer tanto os que sentem como aqueles 
que convivem com ele, como ódio, inveja,  desejos desenfreados, maldade, infidelidade, hipocrisia, 
orgulho, ingratidão, sensualidade, injustiça e tantos outros. Todos esses sentimentos são tão nocivos 
para nossa saúde, como um copo de veneno. Porém não é um veneno qualquer, mas um veneno que 
vai adoecendo e apodrecendo lentamente, paulatinamente, sem que seja percebido. Quando se dá 
conta, já estamos todos contaminados, cada veia, artéria, célula e órgão do nosso corpo, ajudando 
nosso próprio organismo a desenvolver doenças crônicas e fatais.

Precisamos estar atentos para todo este mal, abrindo nossos olhos para esses sentimentos que 
querem se instalar em nosso coração e em nossa mente, a fim de dominar nosso viver. Também 
devemos ajudar as pessoas que nos cercam a enxergarem o mal, fazendo com que sentimentos tão 
mesquinhos e pequenos, pouco a pouco, sejam vistos como normais, comuns, afinal, todo mundo 
faz assim, todo mundo reage assim etc.

Não podemos nos conformar com este mundo, já dizia Paulo em Romanos 12: 2,  mas precisa-
mos sempre nos transformar e renovar a nossa mente em Cristo Jesus, para não perdemos de vista 
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
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Capítulo 11 
O pastor e a cultura
Pr. Edmilson Mendes

 
Existe uma cidade em Minas Gerais chamada Pocinhos do Rio Verde. Tem mais de dez anos a 

primeira vez que lá estive. É um lugar perfeito para quem quer, de fato, descansar. Fiz muitas per-
guntas aos moradores locais sobre a cidade. Duas informações me chamaram atenção, até hoje não 
as esqueço. Primeira informação: a cidade tinha cerca de quinhentos habitantes. Apenas quinhentos! 
Imagine o sossego e a tranquilidade do lugar! Segunda informação: nenhum morador de Pocinhos do 
Rio Verde pagava água, pois era de graça! Por se tratar de uma estância hidromineral, com muitas 
fontes, todos tinham água de excelente qualidade, direto na torneira de suas casas, a custo zero.

Fiquei impressionado. Mas só eu fiquei. Os moradores locais acharam graça na minha admiração. 
Para eles, pouca gente, ar puro, montanha, paisagem linda, água de graça, banho de cachoeira, doce 
caseiro, bate-papo na praça, enfim, para eles é tudo normal, não pensam nessas coisas com a admi-
ração demonstrada por mim. A vida, para eles, simplesmente é daquele jeito.

A água de Pocinhos é uma boa metáfora para entendermos a cultura. Toda a população usufrui 
gratuitamente da água sem nem pensar nela. Sem ela, a vida, não seria viável na pacata Pocinhos. 
Todo dia, os moradores tomam banho, fazem café, regam suas hortas, dão de beber aos animais, 
fazem suco, lavam seus carros e casas. Não pensam na água, não se preocupam com a água. Sim-
plesmente ela está lá, dia-a-dia nas torneiras e chuveiros, participando da rotina de cada habitante de 
Pocinhos do Rio Verde. Assim é a cultura, ela está em todas as casas, influencia todos os habitantes. 
Não pensamos nela, simplesmente ela está acontecendo. O tempo todo e em todo lugar.

A fim de percebermos sua total presença, veja uma das definições para “cultura”, segundo o 
dicionário Aurélio: “O complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e 
doutros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e características de uma socieda-
de. O desenvolvimento de um grupo social, uma nação etc., que é fruto do esforço coletivo pelo 
aprimoramento desses valores; civilização, progresso”. Consegue perceber a abrangência do termo? 
Entendamos ou não, queiramos ou não, estamos imersos na cultura do nosso bairro, cidade, nação 
e mundo. Não dá para evitar. Se tentarmos nos isolar, a cultura segue seu eficaz monólogo, moldan-
do como bem entender a nossa geração. Portanto, é fundamental para todo pastor estabelecer um 
diálogo com a cultura da geração em que vive. 

Assim Davi é lembrado em Atos 13: 36: “Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em 
sua geração, adormeceu…” (NVI). Além de rei, Davi sempre é citado e lembrado como pastor. Ele 
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serviu ao propósito de Deus naquela geração. Para tanto, muitas ferramentas daquela cultura foram 
úteis para a formação e construção do ministério de Davi. Várias culturas ele desenvolveu, apren-
deu, interagiu. A cultura da guerra, do manuseio das armas, das estratégias. A cultura do palácio, as 
relações políticas, as liturgias da monarquia. A cultura da gramática, a construção dos seus poemas, a 
habilidade com a música. A cultura dos hebreus, o valor e a obediência aos mandamentos, o cuidado 
com a arca da aliança, as regras da Torá. Davi é um rei amado até hoje por judeus de todo o mundo. 
Seus sucessos e fracassos, seu perdão e restauração, estão todos inseridos na cultura da sua geração, 
com a qual ele dialogou e negociou, ora acertando, ora errando, nunca se mantendo alheio.

o exemplo do diálogo começa em Cristo

João 1: 14 imprime uma das mais impactantes revelações das escrituras: “E o verbo se fez carne e 
habitou entre nós”. O mistério da encarnação é um dos mais eloquentes testemunhos da humildade 
da Trindade. Quando Jesus, o criador e Rei eterno do universo, se faz carne aceitando viver entre 
nós, Ele aceitou uma cultura e se sujeitou a ela. Falou a língua do povo, usou as roupas do povo, 
comeu a comida do povo. A estratégia de Jesus foi perfeita, ele sabia que para conseguir pregar e dia-
logar com o povo teria que se aculturar, tornar-se comum a fim de criar canais para a possibilidade de 
uma vida em comum. Jesus fez e praticou isso com maestria. Facilmente percebemos o transbordar 
da cultura hebreia, romana e grega nas perguntas, respostas e colocações propostas por Jesus. Suas 
parábolas, sermões, citações, orações, tudo era milimetricamente calculado para comunicar com 
clareza o evangelho, oportunidades não eram desperdiçadas, qualquer possível ponto de contato 
para uma abordagem era utilizado imediatamente.

Talvez esteja aqui um dos entraves que impedem a correta compreensão dos judeus quanto a 
Jesus. O Messias que eles queriam e querem deveria impor a cultura do Reino, e não se sujeitar 
a transitar pela caída e frágil cultura humana. Ou seja, a cultura do Reino do Messias, idealizada 
na consciência judaica, deveria surgir com poder, glória e força absolutos, aniquilando inimigos, 
findando injustiças, recompensando bons, extinguindo maus. Afinal, o Messias prometido viria 
da casa de Davi, o “super” rei de Israel, conquistador, visionário e expansionista. Mas surge 
no cenário um jovem galileu, fazendo o caminho mais improvável para um Messias, periferias 
pobres, aldeias, leprosos, famintos, samaritanos, pescadores, cobradores de impostos, beber-
rões, prostitutas, e por fim, a cruz. O Reino que Ele anuncia vai totalmente contra a cultura de 
reino idealizada por judeus exclusivistas. A cultura do Reino de Jesus estabelece, como explica 
o dicionário, novos “padrões de comportamento”. Bateram numa face sua? Ofereça a outra. 
Mandaram você caminhar uma milha? Caminhe duas. Pecaram contra você sete vezes? Setenta? 
Sete mil? Não importa o número, perdoe sempre.

Propositalmente, no parágrafo anterior, usei a expressão “judeus exclusivistas”. São milênios de 
história e eles não conseguem entender que o Messias dialoga com todas as culturas e a todos 
quer salvar. Todo joelho deve se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor, mas a cultura 
não precisa ser violentada. Africanos têm seu estilo, assim como italianos, franceses, mexicanos e 
japoneses. A diversidade cultural é uma beleza e riqueza que, em geral, não interfere na essência 
do evangelho: amar a Deus, amar ao próximo. Agora imagine os brasis que vivem dentro do nosso 
Brasil, com seus imigrantes, regionalidades, dialetos, gírias, manias, músicas, climas, todos diferentes 
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e pedindo respeito, aumentando ainda mais a responsabilidade do pastor brasileiro em dialogar com 
seu tempo, sua geração, sua cultura.

Jesus respeita todas as culturas a ponto de se inserir em uma. Este fato não torna a cultura da 
nação de Israel melhor que qualquer outra. Apenas nos mostra que, na cultura onde estamos planta-
dos, se quisermos ser ouvidos, precisamos encarnar. Não se assuste. Certamente há limites para se 
encarnar. Com certeza não á fazer tudo o que todos fazem, mas é fazer tudo o que se pode fazer, a 
fim de que as pessoas sejam receptivas para nos ouvirem falar da cultura do Reino. Pois à medida que 
o ser humano aceita viver pela cultura do Reino, obedecendo, amando e perdoando, os valores das 
culturas daqui, que se opõem aos valores anunciados por Cristo, vão perdendo lugar. Assim, os se-
nhores do consumismo, secularismo, pluralismo, hedonismo e da privatização da pós-modernidade 
vão perdendo lugar para o Rei que passa a reinar, o Senhor Jesus.

Essa é a constante tensão que enfrenta todo aquele que se “encarna”. Da mesma forma como 
Jesus sofreu, se angustiou e chorou ao interagir com a miséria humana, também sofremos, nos an-
gustiamos e choramos. Mas só “sofremos, nos angustiamos e choramos” quando nos rendemos à 
cultura do Reino, posto que ela é superior a todas as outras. E, mesmo sendo superior, o seu Senhor 
não permite que ela seja imposta por força ou violência, mas sim pelo movimento gracioso do Santo 
Espírito. É na complexidade desses interesses e ideais terrestres e celestes que agora, em Cristo, 
transitamos. Com fé, esperança e amor? Sim. Mas, até sua vinda, também com tensão.

Paulo não desprezou a cultura

A conversão de Paulo foi dramática. Uma experiência tanto inesquecível quanto espetacular. Na 
estrada de Damasco descobriu que sua motivação, dedicação e devoção - perseguir os “errados” 
cristãos -, estivera sempre equivocada. Naquele dia ele descobriu que, na verdade, estivera sempre 
perseguindo a Cristo. Desde aquele dia, na vida de Paulo, a cultura do Reino passaria a ter prioridade 
sobre todo o volume de cultura acumulado pelo apóstolo.

Porém Deus, que respeita as culturas, não procedeu uma limpeza cerebral na memória de Pau-
lo, a fim de que ele só falasse sobre a Torá, os profetas, os salmos e os recentes acontecimentos 
messiânicos. Pelo contrário, todo o caldo cultural foi usado, e muito bem usado, pelo Espírito San-
to na vida missionária de Paulo. Tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, seu zelo doutrinário, 
seu vasto conhecimento da cultura helênica, sua impecável gramática, seus títulos acadêmicos, 
nada disso foi jogado fora, muito embora ele mesmo tenha colocado tudo isso no seu devido lugar 
quando, após citar resumidamente seu currículo, afirmou: “…comparado com a suprema grandeza 
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por que perdi todas as coisas. Eu as considero como 
esterco para poder ganhar Cristo” (Fl 3: 8).

Observe a expressão escolhida por Paulo: “Eu as considero como esterco”, prestou atenção na 
palavra “considero”? Ele mesmo, Paulo, tinha consciência de que todo o seu cabedal de cultura 
estava sendo útil para sua argumentação e interpretação teológica. Porém, depois da estrada de 
Damasco, das experiências dos dons do Espírito em seu ministério, das visões do terceiro céu, 
mesmo usando as culturas terrenas na pregação, comparando-as com a cultura do Reino, ele 
não encontrou outra palavra para explicar senão essa: esterco. E o fez apenas para estabelecer 
cada coisa no seu lugar.
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“Cultura-esterco” em ação

Acompanhe o apóstolo usando a “cultura-esterco”, assim denominada por ele mesmo, para apli-
car com máxima eficácia a cultura do Reino. A narrativa se encontra em Atos 17, a partir do versículo 
16. Nosso herói está em Atenas. Lembra do que escrevi, dizendo que desde que nos rendemos à 
cultura do Reino, também “sofremos, nos angustiamos e choramos” como Cristo? Aqui está Paulo, 
após sua rendição a Cristo, “sofrendo, se angustiando e chorando”. Ao ver a total entrega dos ate-
nienses à idolatria, o versículo 16 diz que “o seu espírito se comovia em si mesmo”.

Grife a expressão “seu espírito se comovia em si mesmo”. O coração de Paulo se agitou, ficou 
irritado e indignado com tanta idolatria. A comoção do apóstolo foi motivada por um caldeirão de 
sentimentos. Segundo Champlin, no NTI versículo por versículo, “Pausânias diz-nos que a cidade de 
Atenas contava com mais imagens de escultura do que todas as demais cidades gregas, juntamente 
consideradas. Plínio asseverou que, ao tempo de Nero, Atenas estava ornamentada por mais de trin-
ta mil estátuas públicas, além de imensa multidão de esculturas particulares, nas casas dos cidadãos. 
Petrônio disse que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Cada templo, 
cada portão, cada pórtico, cada edifício, tinha suas divindades protetoras”. Sentiu o clima? Percebeu 
o ambiente atolado na idolatria? Notou o volume de esterco cultural?

O que fez Paulo? Estudou o esterco! Mesmo com o coração comovido – ou por causa da como-
ção no coração – o apóstolo interagiu com a cultura dos atenienses. Gastou tempo para conhecê-los 
e entendê-los. Até que ele foi levado ao Areópago para expor sua fé, num lugar público que tanto 
funcionava como tribunal, como para se expor e discutir filosofia. Portanto, a audiência de Paulo, 
naquele dia, era das mais cultas da época. Quando começou o seu discurso, Paulo o fez com extrema 
sensibilidade e sabedoria. Ele começou elogiando, afirmando que depois de tudo analisar chegou à 
conclusão de que eles eram muito religiosos (v. 22 - NVI). Vamos aprender a respeitar a cultura com 
Paulo. Ele não perdeu tempo para afrontá-los dizendo que eram idólatras perdidos, embora seu 
coração o soubesse, nada disso, ele elogia o que era possível elogiar daquela cultura, sem, contudo, 
concordar com ela. Ele elogia o zelo religioso e não o objeto deste zelo, algo como aquela afirmação 
que sempre fazemos: “O bom católico, sempre que se converte, transforma-se num bom crente”.

Como investiu tempo em analisar e estudar, Paulo achou o ponto de contato daquela cultura com 
a cultura do Reino que ele queria pregar: o altar AO DEUS DESCONHECIDO. Tento imaginar Paulo 
orando e estudando, orando e se comovendo, orando e se perguntando como abordaria a elite de 
filósofos atenienses. Então ele descobre um altar vazio, sem nenhuma estátua e com apenas uma ins-
crição: AO DEUS DESCONHECIDO. De repente, surge um estalo na mente: “Perfeito! Finalmente 
encontrei! É a partir daqui que pregarei a Cristo, o Senhor! Partindo do que é comum para anunciar 
o que, para eles, ainda é incomum!”.

Paulo então prega a Cristo, sem descuidar dos pontos de contato de cultura específicos daquela 
audiência. No versículo 28, ele diz: “…como também alguns dos vossos poetas disseram: pois somos 
também sua geração”. Este é um verso de um poema didático intitulado “Fenômenos”, escrito pelo 
poeta Arato cerca de 300 a.C. Paulo conclui sua exposição no versículo 31, afirmando a ressurreição 
de Cristo. Neste ponto uns silenciaram, outros escarneceram e outros creram, entre eles Dionísio, 
o areopagita, uma mulher por nome Dâmaris e outros. O “apelo” de Paulo foi feito no versículo 30,  
quando disse “mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, 
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em todo lugar, que se arrependam”. Ou seja, “todos os homens, em todo lugar”, mais uma vez nos 
lembra todas as culturas.

se é cultura, é bom. Cuidado!

E hoje, quais são nossos “pontos de contato”? Depende da cultura de cada país e lugar. Sim-
plesmente “odiar” futebol, no Brasil, não é muito produtivo. Futebol, gostemos ou não, é paixão 
nacional. Conhecer um pouco de esportes, de música, cinema, artes e poesia só ajuda a estabelecer 
pontos de contato. Estudar filósofos e entender como os principais ramos da filosofia influencia 
tendências e pensamentos de hoje é fundamental para exposições pertinentes. Mas cuidado, desfilar 
conhecimento cultural e vomitar curiosidades seculares sem estabelecer uma ponte clara e sólida 
para a aplicação, explicação e exposição da Palavra, é perda de tempo, cansa os ouvintes.

Somente o evangelho torna relevante a pregação. Púlpito sem exposição bíblica adoece. Se resu-
me a discursos culturais que não salvam nem transformam. A cultura bíblica tem de ter a primazia 
nos esforços pastorais. As demais culturas são importantes, mas vêem depois, sempre depois. É a 
base teológica sólida que possibilitará conexões seguras com nossa cultura, sem correr o risco de 
diminuir ou embaçar a cultura do Reino.

Como Paulo, todo dia teremos de lidar com a cultura-esterco. Jesus também o fez, e não se 
contaminou. Jesus conheceu, ouviu e falou com todo tipo de gente, ele interagiu naquela cultura, 
como Paulo fez no Areópago. Jesus não se intimidou por “estercos” sociais e culturas plantadas há 
séculos quando precisou defender e perdoar a mulher adúltera, quando curou a mulher com fluxo 
de sangue, quando pacientemente atendeu Nicodemos na sombra da noite, quando se compadeceu 
de Jairo, quando amou o jovem rico, quando renovou a vida da samaritana junto ao poço, quando 
expulsou os vendilhões do templo, quando salvou o ladrão da cruz. Jesus, mais que qualquer outro, 
redimiu pessoas sem desrespeitar culturas.

Mesmo que se pretenda negar as influências da cultura, não há como fugir da realidade, todos 
bebemos da nossa cultura. Somos formados e amadurecidos nela. Podemos nem notar, nem consi-
derar, nem lembrar. Mas consumimos as mesmas águas culturais. Do mesmo jeito que os moradores 
de Pocinhos. Óbvio, para cada uso, um cuidado. Dependendo do que se vai fazer, ferver a água é 
necessário, às vezes gelar, outras vezes congelar. Mas a água é a mesma. Tomemos também os de-
vidos cuidados. A cultura aí está, acessível a todos nós. Façamos bom uso dela, aplicando equilíbrio, 
temperança, bom senso, respeito, temor e amor.

Pr. Edmilson Mendes e Dsa. Maria Regina Guimarães Longo Mendes residem em Campinas (SP) e têm dois filhos: Matheus e 
Mariana. Ele é pastor da IAP em Parque Itália, Campinas.



154 Um ministério santo para o Deus santo

Referências

PARTe 1

ASSOCIAçãO Ministerial da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Guia para Ministros. 
5 ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005.

BOOKS, Ellen White. Comentário Bíblico Adventista –  www.ellenwhitebooks.com

DAVID, Fisher. O Pastor do Século 21. São Paulo: Ed. Vida, 1999. 

HAGGAI, John. Seja um Líder de Verdade. Belo Horizonte, MG: Ed. Betânia, 1990.

HENDRICKS, Howard, Aprenda a Mentorear. Belo Horizonte, MG: Ed. Betânia, 1999. 

PARTe 2

Cap. 1
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Versão eletrônica 3.0. 
Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira.

GOOGLE – site de pesquisa - www.google.com.br

Lições Bíblicas. DEC - Departamento de Educação Cristã. Ed. 282, abril a junho de 2008. São Paulo: 
Gráfica e Editora A Voz do Cenáculo

Cap. 2
Administração Eficaz - Compilação de Escritos de Ellen G. White. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasi-
leira, 2002.  

BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica. São Paulo: Ed. Vida, 1999. 

DRESCHER, John M. Se Eu Começasse Minha Família de Novo. Campinas, SP: United Press, 1997. 



155

GILMER, Thomas L.; JACOBS, Jhonn, VILELA, Hilton. Concordância Exaustiva da Bíblia Sagrada – 
Multimídia. São Paulo: Ed. Vida, 1999. 

HILL, Craig; PITTS, Earl. Bens, Riquezas & Dinheiro. Pompéia, SP: Bless Gráfica e Editora Ltda, 2002. 

KEMP, Judith. Meu Filho, Meu Discípulo. São Paulo: United Press, 2005. 

KORNFIELD, David; LIMA, Josadak. Dedicados à Vida Simples. Curitiba, PR:  A.D Santos Editora, 
2007.

MAHANEY, Carolyn. As Sete Virtudes da Mulher Cristã. São Paulo: Ed. Vida, 2003.

SHEDD, Russel. Comentário Bíblia Vida Nova. São Paulo: Ed. Vida Nova e Sociedade Bíblica do Brasil, 
1976. 

SULLIVAN, Barbara. A Mulher que Eu Quero Ser. São Paulo: Ed. Mundo Cristão, 2001, p. 101, 102.

Cap. 3
GILMER, Thomas L.; JACOBS, Jhonn, VILELA, Hilton. Concordância Exaustiva da Bíblia Sagrada – 
Multimídia. São Paulo: Ed. Vida, 1999. 

KEMP, Judith. Meu Filho, Meu Discípulo. São Paulo: United Press, 2005.

ORKUT, site de relacionamento. Comunidade “Filhos de Pastor IASD”, depoimentos de 26/08/05, 
09/09/05 e 27/06/07.

PARTe 3

Cap. 1 e 2
BARRIENTOS, Alberto. Trabalho Pastoral. 1 ed. Campinas, SP: Ed. Cristã Unida, 1991.

CARVALHO, Antonio Vieira de. Liderança Participativa na Igreja. 1 ed. São Paulo: Ed. Hagnos, 2002.

CHAMPLIN, N. Russel. O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo. São Paulo: Ed. Can-
deia, 1993.

GRUDEM, Wayne. Teologia Sistemática, 1 ed. São Paulo: Ed. Vida Nova,  1999. 

HAYES, Ed. A Igreja. 1 ed. São Paulo: Ed. Hagnos, 2002.

KIVITZ, Ed René. Uma Igreja como a Sua. 2 ed. São Paulo: Ed. Sepal, 1998.



156 Um ministério santo para o Deus santo

LOPES, Hernandes Dias. De Pastor a Pastor. 1 ed. São Paulo: Ed. Hagnos, 2008. 

MULHOLLAND, Dewey M. Teologia da Igreja. 1 ed. São Paulo: Shedd Publicações, 2004.

PEARLMAN, Myer. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. São Paulo: Ed. Vida, 2006.

SCHWARZ, Christian A. Evangelização Básica. Curitiba, PR: Ed. Evangélica Esperança, 2003.

SCHWARZ, Christian A. O Desenvolvimento Natural da Igreja. Curiiba, PR:  1996. 

_______________. Aprendendo a Amar. Curitiba, PR: Ed. Evangélica Esperança, 1997.

SIDER, Ronald J. Cristianismo Genuíno. Campinas, SP: United Press, 1999. 

STOTT, John. A Cruz de Cristo. 2 ed. São Paulo: Ed. Vida, 1992.

WAGNER, Glenn – A igreja que Você Sempre Quis. São Paulo: Ed. Vida, 2002.

Cap. 3
Revista Veja. Edição 2127 / 26 de agosto de 2009. São Paulo: Ed. Abril, 2009, p. 72 e 73.

BÍBLIA da Liderança Cristã: com Notas e Artigos de John C. Maxwell (Almeida Revista e Atualizada). 
Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2007.

CLOUD, Dr. Henry; TOWNSEND, Dr. John. Limites: Quando Dizer Sim, Quando Dizer Não, Assu-
mindo o Controle de Sua Vida. São Paulo: Ed. Vida, 1999. 

COLLINS, R. Gary. Aconselhamento Cristão: Edição Século 21. São Paulo: Ed. Vida Nova, 2004.

DUTRA, Joel Souza. Gestão de Pessoas: Modelo, Processos, Tendências e Perspectivas. 1 ed. São 
Paulo: Ed. Atlas, 2008.

FINZEL, Hans. Dez Erros que um Líder não Pode Cometer. São Paulo: Ed. Vida Nova, 1997.

GRUDEM, Wayne; RAINEY, Dennis. Famílias Fortes, Igrejas Fortes: os Desafios do Aconselhamento 
Familiar.  São Paulo: Ed. Vida, 2005.

Instituto Jetro - www.institutojetro.com.br

MAXWELL, John C. As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. São Paulo: Mundo Cristão, 1999.

MOSCOVICI, Felá. Com colaboração de Ataliba Vianna Crespo, Fátima Gonçalves Castello e Ger-



157

cina Alves de Oliveira. Equipes Dão Certo: a Multiplicação do Talento Humano. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Ed. José Olympio, 2003.

Revista Ultimato. Um Avivamento Faz Coisas Surpreendentes. Ano XLII – ed.  317, março a abril / 
2009. Viçosa, MG: Ultimato, 2009.  

STOTT, John. Entenda a Bíblia. São Paulo: Mundo Cristão, 2005. 

SWINDOLL, Charles. Firme Seus Valores: o Patrimônio Interior do Cristão neste Mundo em Crise. 1 
ed. Belo Horizonte, MG: Ed. Betânia, 1985. 

PARTe 4

DAVIS, John. Novo Dicionário da Bíblia. São Paulo: Ed. Hagnos, 2005.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Folha de 
São Paulo, 1995.

GONDIM, Ricardo. Artesãos de Uma Nova História. São Paulo: Ed. Candeia, 2001. 

LUZ, Waldyr Carvalho. Novo Testamento Interlinear. São Paulo: Ed. Cultura Cristã, 2003.

MORAES, Renata. Não se Contava com os Vândalos. In: Revista Veja, 11 de novembro de 2009. São 
Paulo: Ed. Abril, 2009.

RUSCONI, Carlo. Dicionário do Grego do Novo Testamento. São Paulo: Ed. Paulus, 2003.

WARD, Keith. Deus: um Guia para os Perplexos. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009.

http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT368996-1881-1,00.html

http://www.bernerartes.com.br/ideiasedicas/dicas/pressadeamar.htm

http://www.temmais.com/blog/mundodigital

http://www.sidneyrezende.com/noticia/15441

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2009/12/11/uso-de-internet-no-brasil-sobe-753-
entre-2005-e-2008-mostra-ibge.jhtm

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=brasileiros-avancam-na-era-digital



158 Um ministério santo para o Deus santo

http://www.tvcanal13.com.br/noticias/brasildoencas-modernas-lideram-ranking-de-mortes-41331.asp

http://www.drauziovarella.com.br/entrevistas/epidemias4.asp

http://meioambientequimicaederivados.blogspot.com/2008/04/como-evitar-doenas-atuais.html

http://ajudaemocional.tripod.com/rep/id239.html

http://www.opendreams.com.br/noticias.php?id=15

http://www.igf.com.br/aprende/dicas/dicasResp.aspx?dica_Id=6698

http://www.saude.df.gov.br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=46762

http://www.boehringer-ingelheim.com.br/conteudo.asp?conteudo=932



159



São Paulo, SP - Brasil
abril de 2010


