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V

árias pessoas ao
longo de meu ministério me questionam preocupadas e ansiosas, de como
conseguir fé. Elas veem os milagres que Deus me usa para
realizar na vida das pessoas, mudando suas vidas para
sempre. Eu sempre que posso,
tento transmitir aqueles que
me questionam sobre a fé e os
milagres, da mesma forma que
você irá ler neste texto.

Quando foi criado por
Deus, o ser humano ganhou
cinco sentidos: visão, audição,
olfato, tato e paladar. A ciência
confirma isso e nos mostra e
que esses sentidos são inerentes ao homem. Há, porém, o
que é mais que um sexto sentido, que não pertence ao homem natural; eu diria sim, que
pertence ao poder sobrenatural que atua no homem espiritual: a fé!

O homem natural anda
pelos sentidos naturais, mas
o homem espiritual é guiado
pela fé em Deus. O diabo não
se importa com os sentidos naturais do homem, porque eles
não fazem diferença nas horas
de adversidades e dor, eles não
podem operar o sobrenatural e
trazer ao homem os milagres
de que ele necessita. Só a fé
pode realizar o sobrenatural.
Mas o que é a fé? “A fé é o firNovembro
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me fundamento das coisas que
se esperam e a prova das coisas que não se veem”. (Hebreus
11.1)
Chegamos então a conclusão de que tudo pela fé,
tudo é possível; Cristo mostrou-nos claramente isso, no
episódio da cura do servo do
Centurião: “Nem mesmo em
Israel encontrei fé como essa”.
(Mateus 8.10)
Observamos também a
mulher que sofria de hemorragia e com muito esforço tocou
as vestes de Jesus: “Filha, a tua
fé te salvou. Aquela mulher ficou instantaneamente curada”
(Mateus 9.22). O leproso que
teve fé e disse: “Senhor se quiserdes, podeis purificar-me; ele
disse: Quero sê limpo”. (Mateus
8.3)
Assim como o chefe da
sinagoga, Jairo, pela fé disse:
“Senhor, minha filha faleceu
agora mesmo, vem impõe suas
mãos sobre ela, e viverá. Jesus
tomou-a pelas mãos e ela se levantou” (Mateus 9.18-25). Os
dois cegos de Jericó o chamaram: “Tende compaixão de nós.
Jesus perguntou-lhes: Credes
que posso fazer isso? Responderam: Sim. Tocou-lhes os olhos
dizendo: Faça-se-vos segundo a
vossa vontade” (Mateus 9. 2729).
Mas como chegar a essa
fé? Da mesma maneira como
chegaram os heróis da fé (Hebreus 13): pelo conhecimento
da palavra de Deus.
Sabendo agora que a fé
não se apoia na sabedoria huNovembro
2016
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mana, mas no poder de Deus,
tratemos de buscar as verdades
divinas para consolidarmos
a nossa fé. A cada palavra de
Deus que formos tomando
conhecimento, estaremos aumentando a nossa fé. E vejam
que não é preciso uma grande
fé para se promover proezas.
Cristo disse que se ela for do
tamanho de um grão de mostarda poderíamos transportar
um monte daqui para acolá
(Mateus 17.20).
Pela fé estaremos agradando a Deus e por isso
devemos sempre buscar o
aperfeiçoamento desta fé, perseverando sempre no conhecimento da palavra, saindo da
pobreza para a riqueza espiritual. Isso só será possível pela
extensão do conhecimento que
adquirimos, ou seja, aprendendo e ensinando ao próximo o
caminho da fé, e este caminho
só será visualizado pelo exemplo do nosso trabalho e das
nossas obras. “Assim como o
corpo sem espírito está morto,
assim também a fé sem obras
está morta” (Tiago 2.17).
O próprio Tiago nos
mostrou claramente que só
pela fé chegaremos ao milagre
e a benção. “E a oração da fé
salvará o enfermo, e o Senhor o
levantará; e se houver cometido
pecados, ser-lhe-ão perdoados”
(Tiago 5.15).
Não é difícil tomar posse das bênçãos de Deus pela
fé, de fato, se existe qualquer
dificuldade, esta é criada por
nós mesmos. Todo o exercício

da fé necessita de uma atitude,
de um começo. Não espere que
da noite para o dia, você seja
capaz de crer de forma miraculosa, isso depende principalmente de desejar de todo
o seu coração e depois iniciar
uma prática de conhecimento
da palavra de Deus e da oração.
Comece agora mesmo a
exercitar a fé, repetindo versículos bíblicos em oração,
confesse-os declare que você
crê exatamente no que eles
querem te dizer e que você não
aceita, nada menos, do que as
promessas que eles te transmitem.
Deus tem o melhor para
você, tanto nesta vida como
na eternidade, creia nisso hoje
mesmo, busque essa verdade e
viva-a intensamente todos os
dias, pois essa é a vontede de
Deus para a sua vida.
Transcrito do livro “Jesus
te dá saúde” do Apóstolo Doriel
de Oliveira

Apóstolo Doriel de Oliveira
Servo do Senhor Jesus

REVISTA DO PASTOR

Editorial
Q

ueridos (as) pastores (as) temos
a imensa alegria em apresentar a vocês mais uma
edição da revista do Pastor.
Estamos vivendo um
tempo especial em nossas
igrejas por todo o Brasil,
tempo de crescimento, de
multiplicação e tempo de
transição, por isso trouxemos nesta edição uma
mescla de matérias para
treinar
apascentadores,
fortalecer discípulos e desafiar pastores no avanço
da igreja.
Apresento com muito carinho as matérias que
foram ministradas por alguns de nossos líderes no
Brasil, “O Trabalho de
um Pastor Vencedor”. O
missionário Palaroni, “O
apascentador e seus encargos”. Essas matérias,
foram ministradas a lideres
em várias partes do Brasil.
Procuramos nesta revista
apresentar matérias para
nossas necessidades, àquilo que realmente estamos
vivendo e precisando em
nossas igrejas.

Gostaria
também
de destacar a matéria do
Apóstolo Doriel, que foi
transcrita do livro “Jesus
te dá saúde”, e fala sobre
“o poder da fé”. Leiam com
atenção as matérias: “Ovelha virada”, extraído do livro “Ele me faz repousar
em pastos verdejantes” de
Phillip Keller, e “O que fazer para ser um bom despenseiro” matéria que foi
extraída do livro transferência de rebanho do pr.
Ricardo Guimarães. “Ele
me faz repousar em pastos verdejantes” de Phillip
Keller, “Na força do poder
de Deus” de Israel Belo de
Azevedo, do livro Pastoreados por Paulo V. 1, pois
tenho certeza que será de
grande valia para seus ministérios.
Estamos alegres por
apresentarmos esta revista
aos amados (as) pastores
(as), pois esse material poderá contribuir muito para
cumprirmos o nosso desafio de “50 anos em 5”.
Um abraço carinhoso!

Missionário Sérgio Affonso
Jornalista MTB: 0076768/SP
Diretor da Revista do pastor
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DISCÍPULOS

T

odo mundo tem a
sua própria ideia
de como igreja deveria ser.
Inclusive, se você perguntar a qualquer membro, ele
também diria alguma coisa.
Todos têm uma opinião de
como a igreja deveria minis-

trar para suas necessidades e
para as necessidades das pessoas ao seu redor.
Então, de vez em quando é importante perguntar
qual é o propósito da igreja.
Ou para ser mais específico
e pessoal, qual é o propósi-

to da nossa igreja? Por que a
Casa da Benção existe?
Provavelmente
você
deve saber bem esse propósito. Agora, porém, gostaríamos de perguntar: “qual é o
nosso propósito como pastores?” Se eu sei qual é o proNovembro 2016 | Revista do Pastor | 7
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“

Um pastor
que não conhece
claramente o seu
propósito pode
encontrar-se em uma
situação muito
frustrante.

”
pósito da igreja local como
um corpo, então qual é o
meu propósito como o líder
desse corpo?
Um pastor que não
conhece claramente o seu
propósito pode encontrar-se
em uma situação muito frustrante.
Um certo domingo de
manhã, uma mãe entrou no
quarto para acordar seu filho
e dizer-lhe que já era hora de
se preparar para ir ao culto
da igreja, ao que ele respondeu: “eu não vou.”
– “Por que não?”, Perguntou ela.
– “Eu vou te dar duas
boas razões”, disse ele. “A
primeira é que eles não gostam de mim, e a segunda, eu
não gosto deles.”
8 | Revista do Pastor | Novembro 2016

Sua mãe respondeu:
–“Eu vou te dar duas
boas razões pelas quais você
deve ir à igreja. Primeiro
você tem 44 anos, e segundo,
você é o pastor!”
Isso é o que alguns podem tornar-se, se não sabem
para que Deus os tem chamado e para onde Ele os quer
levar.
Nós queremos que você
pense por um momento.
Qual você acha que é o propósito de um pastor? Se lhe
fosse dada a oportunidade de
dizer a um pastor, “Isto é o
que você deveria fazer com
seu tempo. “O que você diria
a ele? O que você diria que
deveria ser a atividade dele?
O que você vê como a finalidade última da atividade de
um pastor?
Cada cristão pode ter
uma opinião diferente sobre
o papel, as atividades importantes e a finalidade de um
pastor. Mas queremos compartilhar hoje o que acreditamos que corresponde à nossa
vocação pessoal, o nosso propósito como pastor, o nosso
papel para ajudar a cumprir
o propósito da edificação do
corpo de Cristo em nossa
geração. Essa descrição está
registrada no livro de Êxodo.
Ouve, pois, as minhas
palavras; eu te aconselharei,
e Deus seja contigo; representa o povo perante Deus,
leva as suas causas a Deus,
ensina-lhes os estatutos e as
leis e faze-lhes saber o cami-

nho em que devem andar e a
obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens
capazes, tementes a Deus,
homens de verdade, que
aborreçam a avareza; põenos sobre eles por chefes de
mil, chefes de cem, chefes de
cinqüenta e chefes de dez;
para que julguem este povo
em todo tempo. Toda causa
grave trarão a ti, mas toda
causa pequena eles mesmos
julgarão; será assim mais
fácil para ti, e eles levarão a
carga contigo. Se isto fizeres,
e assim Deus to mandar, poderás, então, suportar; e assim também todo este povo
tornará em paz ao seu lugar.
Êxodo 18:19-23
Nesta passagem vemos
seis diferentes instruções
que Jetro deu a Moisés. Acreditamos que essas instruções
resumem as atividades de
um líder no corpo de Cristo. E até nos parece que são
descritas em uma ordem de
prioridade para o nosso chamado e propósito como um
pastor.
A primeira coisa que
Jetro diz a Moisés é para representar o povo diante de
Deus, e levar seus casos perante o Senhor.”
Isso pode também ser
chamado de intercessão.
1. Intercessão
No nosso trabalho
como pastores, a oração não
deveria ser um último re-

2. Pregar e ensinar a
Palavra de Deus
O ensino da Palavra de
Deus é algo que devemos levar muito a sério. Depois que
investimos tempo diante de
Deus intercedendo pela Igreja recebemos impressões em
nosso espírito sobre aquilo
que deve ser ensinado na
Casa de Deus.
Muitos pastores se perdem debaixo da tirania do
urgente e simplesmente se
esquecem de nossa prioridade. A maior parte do nosso
tempo deverá ser investido
em preparação, leitura e oração. O ministério da Palavra

é a parte mais importante da
edificação da igreja. Se tirarmos a palavra da Igreja não
vai restar muita coisa realmente edificante.
O que mais Jetro disse
a Moisés?
“Faça-os saber o caminho em que devem andar”.
“Mostre-lhes o caminho.”
Uma parte do meu chamado como pastor e do meu
objetivo ministerial é exatamente esse: lançar uma visão.
3. Lançar a visão
Uma parte importante
da responsabilidade do pastor é lançar a visão do que
Deus quer fazer na igreja e
através dela. Cabe ao pastor liberar a visão celestial.
Nossa igreja tem uma visão
e depende de nós, se o povo
conhecerá e colocará em
prática essa visão.
A quarta coisa que Jetro disse a Moisés é que ele
deveria ensinar às pessoas o
trabalho que elas deveriam
fazer.
Não é suficiente lançar
uma visão. É nossa responsabilidade como pastores definir um plano de ação.
ação

4. Definir um plano de

É nesse momento que o
trabalho do pastor fica difícil. Planejar não é algo natural para a maioria de nós.

Quantas pessoas vamos
precisar? Qual será o orçamento da obra? Quais são as
várias etapas do calendário?
Muitos têm dificuldade de se
concentrarem em coisas desse tipo.
Jetro disse: “Não seja
tão rápido. Você não pode
simplesmente dizer ao povo
sobre uma terra prometida.
Você não pode simplesmente
dizer-lhes sobre como viver
como o povo de Deus. Você
tem que mostrar a eles como
fazê-lo. Você tem que dalhes um plano de ação para a
realização da visão.”
Essa também é uma
parte do nosso trabalho
como pastores. Devemos nos
dedicar a isso fielmente. Trabalhamos no mapeamento

“

Uma parte
importante da
responsabilidade do
pastor é lançar a visão
do que Deus quer
fazer na igreja e
através dela.

”
Novembro 2016 | Revista do Pastor | 9
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curso quando não há mais
nada que eu possa fazer para
ajudá-lo. A oração deve ser
a primeira opção. A principal prioridade. Não há
nada melhor que podemos
fazer, do que entrar na sala
do trono de Deus, e interceder apresentando cada caso,
as necessidades dos membros diante de Deus. Isso é
um privilégio muito grande,
uma responsabilidade incrível, e acreditamos que é uma
parte significativa do nosso
trabalho como pastores da
Igreja.
Em seguida, Jetro diz a
Moisés para ensinar ao povo
sobre os estatutos e as leis.
Faz parte dos nossos
ministérios como pastores
pregar e ensinar a Palavra de
Deus.

DISCÍPULOS

de planos. Refletimos constantemente sobre estratégias
e decisões. Devemos sempre
tentar descobrir como levar
a igreja do ponto A ao ponto
B no poder do Espírito Santo.
Depois disso Jetro disse: “Procure os homens capazes e coloque-os sobre o
povo.” Escolha homens capazes.
Acreditamos que parte
do nosso ministério como
pastores é estabelecer líderes
na Igreja.
5. Estabelecer líderes
Isso, porém, é mais fácil dizer do que fazer. Sempre oramos muito para levantarmos líderes espirituais
entre os irmãos. O segredo
do avanço da obra está exatamente nesse ponto. Se acertarmos aqui, a obra cresce e
se fortalece, mas se falharmos e estabelecermos líderes
carnais, o edifício todo se
enfraquece.
Todo pastor precisa
estar intrinsecamente envolvido no processo de treinamento e escolha de líderes.
O trabalho principal do pastor é justamente treinar esses
novos líderes, e ser para eles,
modelo e padrão.
Um pastor não pode fazer tudo sozinho. O segredo
de tudo está na equipe de lí10 | Revista do Pastor | Novembro 2016

deres da igreja. Isso significa
que o pastor deve se envolver no processo de criação
de cada equipe de líderes que
vai levar o corpo de Cristo a
cumprir a visão.
Como resultado final
do cumprimento dos cinco
primeiros propósitos, Jetro
disse a Moisés: “Toda causa
grave trarão a ti, mas toda
causa pequena eles mesmos
julgarão”.
Acreditamos que esse
é um ponto crítico para um
pastor. Ele precisa se concentrar nas questões realmente
importantes.
6. Concentrar-se nas
questões verdadeiramente
importantes
Precisamos reconhecer
que para muitos, esta tem
sido uma das maiores fraquezas. Infelizmente, muitas
vezes gostamos de nos envolver com coisas pequenas
e nos deter em detalhes que
outros poderiam facilmente
resolver.
Para ter um ministério
frutífero todo pastor precisa
aprender a delegar as questões menos importantes,
para poder estar livre para
se dedicar a aquelas questões
verdadeiramente relevantes.
Quando fazemos assim nós
guardamos energia para lidar com as coisas realmente

“

Escreva a visão e
compartilhe-a com
as pessoas do grupo,
permitindo que
contribuam e se
apropriem dela, para
que ela se torne a
visão do grupo.

”
importantes que surgem na
vida da igreja.
Devemos meditar nas
palavras de Neemias - “Estou
fazendo uma grande coisa.
Eu não posso descer”.
Estou fazendo grande
obra, de modo que não poderei descer; por que cessaria a
obra, enquanto eu a deixasse
e fosse ter convosco? Ne. 6:3
Estamos
envolvidos
numa grande obra, não podemos nos deter no meio do
caminho desviando a nossa
atenção do propósito final
de nossa visão.

P

astores se frustram quando tentam apascentar multidão
Há muitos pastores
frustrados porque acham
que fizeram muito pelo povo
e depois o povo foi embora e
os deixou sozinhos.
A multidão fez o mesmo com Jesus. O aclamou
como rei e depois gritou para
que Ele fosse crucificado.
Não ponha grandes
expectativas nas multidões.
Não espere muito de multidões. Multidão é gente que
vem e gente que vai.
Muitos pastores dão a
sua vida por multidões e depois se sentem amargurados,
feridos, por causa da ingratidão.
A multidão que Jesus
alimentou foi a mesma que
gritou “crucifica-o!”
Certo pastor assumiu um compromisso de
R$30.000,00, contando que
cada célula sua desse apenas
R$30,00 de oferta. Naquela
época, pelos seus relatórios,
ele possuía 3000 células. Se
você fizer o cálculo, verá que
ele ainda teria R$60.000,00
de sobra. Mas, para sua decepção, no primeiro mês
as ofertas não chegaram a
R$15.000,00.
Casos como esse acon-

tecem porque o pastor se
impressiona com a multidão
e nutre por ela a mesma expectativa que põe na ovelha.
Ele vê aquele povo todo no
culto e julga que todos têm o
mesmo nível de compromisso. E isso não é verdade. O

compromisso da multidão é
o mesmo de um consumidor
ou cliente de supermercado.
Ele vai sempre onde lhe oferecem mais vantagens. Portanto, aprenda a distinguir
na igreja entre a multidão e
as ovelhas.
Novembro 2016 | Revista do Pastor | 11
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POR QUE MUITOS PASTORES SE
FRUSTRAM NO MINISTÉRIO?

DISCÍPULOS

Pastores se frustram
quando tratam todas as
ovelhas como discípulos
Uma coisa precisa ficar
clara para todos nós: Nem
todos são discípulos!
Alguns se tornaram
ovelhas, creram e estão seguindo, mas ainda estão
limitados. Eles não conseguem ir muito longe.
Transformar
ovelhas
em discípulos é uma arte. E
o nosso maior desafio!
Há pastores que chegam ao púlpito e soltam
mensagens para as ovelhas
como se estivessem falando
no discipulado, onde todos
estão no mesmo nível. E o
povo não aguenta ouvir, a
igreja não responde, e eles se
frustram.
Seu desafio é saber servir a mesa das multidões, a
mesa das ovelhas e a mesa
dos discípulos.
Pastores se frustram
quando tratam discípulos
como multidão
Muitos querem gerar
discípulos, mas querem ter
milhares de discípulos sem
investimento de tempo, de
esforço, de sacrifício.
Eles querem fazer discípulo em série, como se fosse uma fábrica de biscoitos.
Pregar uma mensagem uma
única vez (o que é realmente outra coisa que devemos
considerar) e ouvir uma
12 | Revista do Pastor | Novembro 2016

multidão respondendo “o
que tu mandares eu farei, e
onde nos enviares iremos”.
Discípulo precisa de
acompanhamento. Discípulo
precisa de correção. Discípulo precisa de padrões elevados. Multidão se motiva com
coisa fácil e rápida: “drive
thru”, lanche rápido, “fast
food”. Discípulos se frustram
com padrões baixos e se motivam com padrões elevados.
Certa vez um irmão
veio congregar em uma de
nossas igrejas, mas achou
puxado o ritmo e resolveu
voltar para sua igreja de
origem. Quando ele contou
para outro irmão que voltou
porque a nossa igreja cobra
muito, exige liderança, pega
no pé para fazer os cursos e
supervisiona quem falta às
reuniões, o irmão que ouviu
nos procurou para se tornar
membro da nossa igreja. Ele
disse: “Na minha vida, isso
era tudo que eu sempre quis”.
Ele é alguém que tem coração de discípulo e procurava
padrões elevados.
Para a multidão você
dá do mesmo pão a todos.
Discípulo você trata no individual, e cada um tem necessidades diferenciadas.
Jesus tinha as multidões. Jesus tinha um rebanho
de mais de quinhentos (ICo
15.6). Mas Jesus também tinha um grupo de discípulos.
Sabemos de setenta que foram enviados e de doze que
conviveram com Ele mais de

“

Para a multidão
você dá do
mesmo pão a todos.
Discípulo você
trata no individual,
e cada um tem
necessidades
diferenciadas.

”

perto.
Jesus não lavou os pés
das multidões. Mas também
não multiplicou pães para
os discípulos. Nós vemos,
em Marcos 8.14, que em um
dado momento eles só tinham um pão e tiveram que
dividir. Também Jesus não se
transfigurou diante de todo
o rebanho, só dos discípulos
e, mesmo assim, só os mais
íntimos puderam presenciar
esse momento. Não foram
todos que estavam com Ele
no Getsêmani quando foi
orar.
Jesus sabia exatamente como proceder diante de
cada um dos grupos.
Como pastor, ou você
aprende a servir essas três
mesas, ou você enlouquece
de se frustrar esperando respostas que nunca terá.

N

a igreja local você
tem os três grupos
(multidão, ovelhas e discípulos) e precisa ter três mesas
diferentes. Portanto, uma
igreja em células precisa ter
pelo menos três reuniões:
Uma reunião de celebração onde a multidão seja
alimentada
Ainda que as pessoas
da multidão não tenham um
compromisso muito grande,
elas conseguem ouvir a voz
de Deus e saem felizes por
pelo menos uns três dias.
Não despreze as multidões. Não amaldiçoe o povo
que vai atrás de uma porta de

emprego, de uma cura física,
da restauração de um casamento ou simplesmente por
curiosidade.
Como os discípulos,
muitos querem despedir esse
povo para que eles mesmos
encontrem sua comida. Mas
a resposta de Jesus é contundente: “Dai-lhe vós de comer.”
Ame as multidões, porque no meio delas você encontrará suas ovelhas.
Nas igrejas essa mesa é
servida geralmente aos domingos à noite ou em eventos específicos para esse fim.
Nos cultos de celebração, louvamos, oramos pelas necessidades pessoais e

devemos sempre dar uma
palavra de ânimo e de encorajamento.
Uma reunião para
apascentamento onde as
ovelhas sejam cuidadas
É preciso ter uma reunião de estudo bíblico e oração, onde o alimento mais
sólido seja servido.
Nesta reunião você corrige, instrui, ensina, exorta e
fortalece o rebanho. Nesta
reunião você firma vínculos e convicções. As pessoas
precisam desta mesa para
crescer.
Esse tipo de mesa é
mais comum nas reuniões de
Novembro 2016 | Revista do Pastor | 13
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O QUE FAZER PARA SER UM
BOM DESPENSEIRO?
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“

Para a multidão
você dá do
mesmo pão a todos.
Discípulo você
trata no individual,
e cada um tem
necessidades
diferenciadas.

”

célula semanalmente, onde
acontece o apascentamento.
Essa mesa pode ser servida num culto específico
de estudo da Palavra, onde
estuda-mos determinado assunto ou livro da Bíblia.
Uma reunião para
apascentamento onde as
ovelhas sejam cuidadas
É preciso ter uma reunião de estudo bíblico, onde
o alimento mais sólido seja
servido.
Nesta reunião você corrige, instrui, ensina, exorta e
fortalece o rebanho. Nesta
reunião você firma vínculos e convicções. As pessoas
precisam desta mesa para
crescer.
Essa mesa deve ser
servida nos grupos de estu14 | Revista do Pastor | Novembro 2016

do (cursos bíblicos), mas de
maneira mais comum nas
reuniões de célula semanalmente, onde acontece o
apascentamento.
Quando há espaço físico, essa mesa pode ser servida num culto específico
de estudo da Palavra (RCE),
onde estudamos determinado assunto ou livro da Bíblia.
Uma reunião de discipulado onde os discípulos
sejam edificados, confrontados e desafiados
É preciso ter uma reunião onde você fale à vida
das pessoas, onde haja confissão, onde você possa ter
olho no olho, sem que as
pessoas achem que você está
falando certas coisas porque
não gosta delas.
É preciso haver uma
reunião onde se tenha sinceridade e transparência suficiente para se falar tudo o
que precisa ser tratado sem
meias palavras, sem dar voltas e sem constrangimento.
Uma reunião onde haja
cumplicidade e você possa
falar de coisas mais íntimas
e mais profundas. Seria uma
espécie de discipulado coletivo, mas em grupos menores.
Devemos fazer isso nos
encontros de discipulado
que acontecem semanalmente em pequenos grupos e,
ocasionalmente, no curso de
capacitação, onde reunimos

todos.
Portanto, na Celebração, vai todo mundo. E
muitas vezes você tem que
pregar como se fosse uma só
multidão. Multidão reveza a
presença. Da multidão você
não cobra quando falta!
Na Célula vão as ovelhas que precisam ser apascentadas. Leve-as a praticar
a palavra que receberam no
domingo. Desafie-as semanalmente. Célula tem frequência estável! Para a ovelha
que falta, você liga e pergunta o que aconteceu, vai atrás.
Mas ao Discipulado só
vai quem está comprometido com a obra. Discipulado
fala de intimidade, de abrir o
coração. Discípulo você chama para orar de madrugada,
fazer votos, convoca para jejum. Ele está disposto! Discípulo não falta ao discipulado! Discípulo, quando vai
chegar atrasado, avisa antes!
E se faltar sem avisar, você
dá uma dura nele e ele aceita
e se submete.
Não dá pra fazer “barba, cabelo e bigode” num
único culto. Portanto, sirva
mesas diferentes para diferentes grupos.
Rick Warren diz que
“Se você só tem um martelo, você tende a tratar tudo
como se fosse um prego.”
Nosso alvo é fazer discípulos. Mas para ter discípulos precisamos ter primeiro as multidões.

D

eus está fazendo
uma obra maravilhosa neste tempo. Este é o
tempo do profeta Elias, um
manto profético tem sido
posto sobre a igreja do Senhor. E Deus está sarando
a ferida do seu povo, está
curando a sua igreja. Deus
está restaurando as famílias. A profecia de Malaquias
4.6,7 está se cumprindo: “Eis
que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha
o grande e terrível Dia do
SENHOR; ele converterá o
coração dos pais aos filhos
e o coração dos filhos a seus

pais, para que eu não venha
e fira a terra com maldição.”
Uma das maneiras de
você perceber o que Deus
está fazendo é observando
também o que o diabo está
atacando mais. E se você tiver o mínimo de sensibilidade espiritual, perceberá nitidamente que os mais fortes
ataques do diabo têm sido
contra a família. Por quê?
Porque é justamente a área
na qual Deus está atuando
nos nossos dias.
Nós estamos debaixo
de uma palavra profética. Ele
disse que iria fazer, e sua Pa-

lavra não pode mentir. Deus
converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos
filhos, e removerá a maldição que há na terra.
Cada líder precisa cooperar com essa obra de restauração e cura que Deus
está promovendo em sua
igreja. Mas de que maneira
nós podemos ajudar?
Leiamos Marcos 8.2226 e vejamos o processo de
Jesus para curar um cego. O
mesmo processo que Ele utilizou para curar aquele cego
é o que nós devemos usar
para curar o coração dos
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ACOMPANHE O
PROCESSO DE PERTO
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filhos. “Então, chegaram a
Betsaida; e lhe trouxeram um
cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego
pela mão, levou-o para fora
da aldeia e, aplicando-lhe
saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe:
Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque
como árvores os vejo, andando. Então, novamente lhe
pôs as mãos nos olhos, e ele,
passando a ver claramente,
ficou restabelecido; e tudo
distinguia de modo perfeito.
E mandou-o Jesus embora
para casa, recomendando-

“

Nós temos que
aprender muito com
Jesus! Não apenas com
a sua humildade, mas
também com a sua
paciência.

”
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lhe: Não entres na aldeia.”
(Mc 8.22-26)
1 – VERIFIQUE SE AS
PESSOAS ESTÃO RECEBENDO DE VERDADE
E impressionante, nesse texto, a humildade de Jesus, depois de ter curado a
tantos, com um currículo de
tantos milagres ao longo do
seu ministério. Alguns Ele
nem precisou tocar, apenas
com uma palavra enfermos
foram curados e até mortos
ressuscitados, mesmo assim,
depois de ministrar a um
homem sem visão, depois
de impor- lhe as mãos, Jesus
toca no homem e perguntalhe: — Vês alguma coisa? Em
outras palavras: - A minha
oração surtiu algum efeito
imediato na sua vida?
Nós temos que aprender muito com Jesus! Não
apenas com a sua humildade, mas também com a sua
paciência.
Muitos de nós ainda
têm a ingênua mentalidade
de que se uma pessoa foi ao
Encontro e se batizou está
totalmente curada. Mas
Jesus, que é o nosso modelo,
depois de curar a tantos, disse àquele homem: - Você vê
algo?
Jesus sabia que dar a visão a alguém não é uma coisa
simples, pois nem todos recebem na mesma intensidade e da mesma forma.
Muitas vezes nós arre-

bentamos o coração dos nossos filhos espirituais porque
queremos que eles tenham
uma visão completa, na primeira oração que fazemos
por eles. Quantos de nós
exigimos uma resposta imediata de 100% de todas as
pessoas a todos os desafios
que fazemos, sem diferenciar
umas das outras.
Temos que aprender
com Jesus! Se você de fato
quer ver as pessoas curadas,
certifique-se de que está sendo ouvido. Avalie a eficácia
da sua ministração. Pergunte àqueles a quem você está
ministrando: - Você está melhor ou pior depois de me
ouvir?
2- NEM SEMPRE NA
PRIMEIRA
MINISTRAÇÃO AS PESSOAS SÃO
TOCADAS
A maioria das pessoas
só recebeu o primeiro toque,
não estando habilitada ainda
a responder 100%.
A vida cristã é um acumular experiência. Nosso
crescimento é gradativo. De
acordo com o apóstolo Paulo, em II Coríntios 3.18, é de
glória em glória:
“E todos nós, com o
rosto desvendado, contemplando, como por espelho,
a glória do Senhor, somos
transformados, DE GLÓRIA
EM GLÓRIA, na sua própria
imagem, como pelo Senhor,
o Espírito.”

ciência. Infelizmente muitos
líderes se tornaram impacientes para cuidar do rebanho. Com eles, ou se recebe
a visão completa na primeira
oração, ou rua! Eles dizem: Irmão, já orei sobre isso, não
vou orar de novo. Mas parece
que Jesus seguiu o caminho
oposto. E isso nos introduz
ao terceiro princípio.
3 - DEVEMOS ORAR
ATÉ VERMOS A OBRA
SER COMPLETA
Que coisa interessante
acontece nesse texto. Leiamos o verso 25: “Novamente
lhe pôs as mãos nos olhos...”.
Veja, Jesus não desistiu do
homem da visão distorcida,
Ele perseverou, parou para
conversar com o homem. Ele
disse: — Você ainda não está
bom? Eu vou orar por você
mais uma vez. Eu vou impor
as mãos em você mais uma
vez.
E a Bíblia diz que o resultado dessa segunda oração foi: “E tudo distinguia
perfeitamente...”
Nós temos que parar
para conversar com as nossas ovelhas, com os nossos
liderados e, se for preciso,
orar mais uma vez, e mais
uma vez, até que a cura seja
completa.
Se Jesus fez isso, por
que nós não faríamos? Precisamos ser mais pacientes,
investir mais nas pessoas,
acreditar mais para que a vi-

são distorcida seja curada.
Igreja é lugar de cura!
Igreja é lugar de restauração,
de acolhimento, lugar onde
as pessoas devem ser ouvidas. Se a igreja não fizer esse
trabalho, onde as pessoas
irão buscar ajuda?
Temos que dar o nosso
melhor para os nossos liderados e para as nossas ovelhas.
Não adianta ser uma
grande igreja, se não for
antes uma pequena igreja,
onde cada pessoa é cuidada,
apascentada e ministrada. E
sinceramente, não há estrutura melhor para esse tipo de

“

Nós temos que
parar para conversar
com as nossas ovelhas,
com os nossos
liderados e, se for
preciso, orar mais
uma vez, e mais
uma vez, até
que a cura seja
completa.

”
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Para sua igreja ou sua
célula se tornar uma família, você precisa aprender a
esperar o crescimento como
um lavrador que pacientemente espera a terra dar o
seu fruto. Como está escrito em I Coríntios 3.6, “Eu
plantei, Apoio regou; MAS O
CRESCIMENTO VEIO DE
DEUS” (grifos nossos).
Nós não podemos fazer ninguém crescer, o nosso
crescimento e o do nosso irmão vêm de Deus.
Observe que nos versos
23 e 24 Jesus pergunta ao homem: “Vês alguma coisa?”Ao
que o homem responde:
“Vejo, homens, porque como
árvores os vejo andando ”.
Aquele homem já tinha
visão, mas enxergava tudo
distorcido. Tem gente que é
assim, já foi tocada por Jesus,
está na igreja, mas a visão
ainda não está totalmente
curada. Ainda vê as coisas e
as pessoas de modo distorcido.
Essas pessoas interpretam mal nossas ações, julgam
nossas palavras, dão significado distorcido aos nossos
gestos. E o problema todo é
que temos que conviver com
elas, até que elas sejam novamente tocadas por Jesus.
Até que sejamos plenamente curados, temos que
orar e pedir continuamente:
— JESUS, TOQUE NOVAMENTE A MINHA VIDA!
Mas isso é algo que
exige de nós fé e muita pa-

DISCÍPULOS

acompanhamento do que as
células.
O problema é que nós
queremos resolver a vida
toda da pessoa num único
final de semana. Por favor,
querido, o Encontro com
Deus é uma bênção, mas
quando ele termina, começa
o trabalho de apascentamento. Na verdade, o pós-encontro é o trabalho da igreja.
Porque Encontro qualquer
grupo paraeclesiástico pode
promover, mas nutrir as
ovelhas e dar continuidade á ministração na vida de
uma pessoa, fazer acompanhamento pessoal, somente
uma igreja local é capaz de
realizar. E digo mais, para
se fazê-lo bem e com todas
as ovelhas, tem que ser uma
igreja estruturada em células.
4 – PRECISAMOS
ROMPER COM O PASSADO
Foi a primeira vez, na
Bíblia, que Jesus mandou
alguém sair da aldeia onde
morava. Você observa que,
no caso do endemoninhado
gadareno, Jesus mandou-o
voltar para sua casa e para
o seu povo (Mc 5.19). Mas
no caso deste homem, Jesus
manda-o abandonar a aldeia.
Isso é extremamente significativo.
O que Jesus está nos
ensinando aqui é que não
apenas na vida das pessoas
18 | Revista do Pastor | Novembro 2016

que acompanhamos, mas na
nossa própria vida, temos
que cortar os vínculos com
a nossa aldeia, com o nosso
passado, com a herança negativa.
A primeira coisa que
Deus ordenou a Abraão,
quando ele foi chamado foi:
“Sai da tua terra, da tua parentela”. Abrão até tentou
manter vínculos e levou o
pai e o sobrinho, mas enquanto ele não rompeu definitivamente com aqueles relacionamentos, o propósito
de Deus não se cumpriu em
sua vida.
A palavra “LO “significa “véu”. Ló foi um impedimento na vida de Abrão.
Enquanto ele esteve presente
em sua vida, a promessa não
pode ser visualizada. Mas
no exato momento em que
Abraão se separa de seu sobrinho, a Bíblia diz que ele
levanta os olhos e vê a promessa, conforme vemos em
Gênesis 13.14-17: “Disse o
SENHOR a Abrão, depois
que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde
onde estás para o norte, para
o sul, para o oriente e para o
ocidente; porque toda essa
terra que vês, eu ta darei, a
ti e à tua descendência, para
sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra;
de maneira que, se alguém
puder contar o pó da terra,
então se contará também a
tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no

seu comprimento e na sua
largura; porque eu ta darei.”
No ato da criação,
quando Deus institui a família, Ele ordena: “Deixará
o homem pai e mãe...”. Mais
uma vez, vemos a necessidade de romper vínculos passados.
Se você analisar com
cuidado, descobrirá o quanto você carrega do seu pai e
de sua mãe. Às vezes na maneira de falar, de gesticular,
na forma de dormir, ou na
mesma maneira de se relacionar.
Muitas vezes esses vínculos funcionam como limitadores em nossa vida,
porque as influências que
recebemos de pai, mãe, professores de escola, líderes
espirituais, da formação religiosa, só saem de nossa vida
quando decidimos romper
com elas. Se não o fizermos,
é certo que reproduziremos
toda essa herança em nossa
vida que recebemos no nosso processo de formação, e
mesmo depois, foi nos transformando na pessoa que
somos hoje. E muitos ainda
mantêm fortes vínculos com
o passado, por causa dessa
programação. Eles até tentam mas não conseguem ir
muito longe.
Você precisa seguir a
ordem de Jesus. Saia da sua
aldeia. Você tem que desprogramar esse piloto automático que foi programado em
você e não permite que você

liderados. Precisamos ajudar
a desprogramar esse piloto
automático que limita a vida
de tanta gente.
Eu creio que Deus está
levantando uma igreja que
não conhecerá limites, mas
é necessário que os seus ministros sejam capazes de enxergar o que outros não enxergam.
Ovelha precisa de direção. Não estou dizendo que
você deve manipular a vida
das pessoas e decidir por
elas, mas é impossível ser um
pastor e não querer guiar as
ovelhas.
Durante esses quase
vinte anos de ministério, já
orientei muita gente a mudanças bruscas para o bem
delas mesmas. Se você se
sente incapaz, peça sabedoria ao Senhor (Tg 1.5).
Eu quero finalizar este
capítulo mostrando a você
o exemplo de Elias. Apesar
de ser um grande homem de
Deus e o símbolo do mistério
profético no Antigo Testamento, em um dado momento de sua vida, ele se sentiu
limitado pelos vínculos do
passado. E lá em Berseba,
debaixo de um pé de zimbro,
ele faz a oração do piloto automático:
“Basta, Senhor, tira
agora a minha vida, porque
não posso ser melhor do que
meus pais” (I Rs 19.4).
Observe bem a expressão que ele usou: “Não posso ser melhor do que meus

pais”.

E Deus, para curar
Elias, precisou levá-lo ao
cume do monte e lhe dizer: Você pode ser melhor do que
seu pai. Eu vou fazer grandes coisas ainda através de
sua vida. Através de sua vida
eu vou ungir reis e profetas.
Tenho coisas grandes para
você, Elias. Coisas que seus
pais não viram, não experimentaram, não fizeram, mas
eu o farei através de sua vida.
Oh, meu Deus! Eu creio
que essa palavra é para você
também. Você que precisa
romper e acha que não consegue, porque lhe faltou referencial de fé, de ousadia, de
autoridade, de unção. Você
precisa romper com esse piloto automático que programaram em você, para poder
avançar.
Se você for curado, liberto, poderá levar cura e
libertação a outras pessoas
que precisam de sua ajuda.
Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras,
alguém está esperando você
para ajudá-lo a formatar seu
“HD mental” e lhe mostrar
os novos rumos.
Como pai espiritual,
você tem a responsabilidade
de ajudar aqueles que estão
vivendo presos dentro das
aldeias religiosas e mentais.
Você precisa liberar seus filhos para que eles sejam melhores do que você é, para
que façam mais do que você
já fez.
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rompa.
Você não pode aceitar
viver sempre numa fé limitada, sempre numa visão
pequena, sempre num limite que outros impuseram a
você.
E isso que acontece
com muitos. Quem sabe na
sua própria vida não é assim. Você até tenta mudar,
mas não consegue. Aí vem o
pastor, o líder “bomba” você
com uma palavra de fé: —
Vamos lá! E a sua hora, é o
seu momento. Deus tem algo
grande para sua vida. Você
fica “turbinado”, parece que a
partir daquele momento sua
vida vai decolar. Mas depois
de alguns dias você se pega
no mesmo nível de vida, com
os mesmos conflitos, com as
mesmas inseguranças, com
as mesmas limitações. Você
é como aquele avião que não
consegue passar dos dez mil
metros de altura. Até que
um dia as pessoas cansam
de andar com você, cansam
de investir em você, cansam
de tentar ajudar você, porque todas as tentativas para
levá-lo a alçar voos mais altos têm efeito rápido, pouca
duração.
Por isso Jesus disse
para aquele homem: - A única maneira de você assumir
essa visão que está recebendo é romper com os vínculos
do passado.
Como líderes, precisamos conseguir enxergar esse
momento na vida dos nossos
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O APASCENTADOR E

Introdução
O cuidado que devemos ter com as ovelhas do
Senhor é fundamental para o
crescimento do rebanho, este
cuidado acontece em três níveis de quantidade segundo
a capacidade de cada um.
O pastoreio de toda
igreja (celebração e RCE), o
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pastoreio em grupos pequenos (células e RD) e finalmente o pastoreio pessoal.
Há uma parábola contada
por Jesus que deixa este tema
bem claro para nós, vamos
dar uma conferida.
A - Parábola dos Talentos – Mateus 25.14-30

“E também será como
um homem que, ao sair de
viagem, chamou seus servos
e confiou-lhes os seus bens.
A um deu cinco talentos, a
outro dois, e a outro um; a
cada um de acordo com a sua
capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia
recebido cinco talentos saiu
imediatamente, aplicou-os, e
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E SEUS ENCARGOS

“

O cuidado que
devemos ter com as
ovelhas do Senhor é
fundamental para
o crescimento do
rebanho, este cuidado
acontece em três níveis
de quantidade
segundo a capacidade
de cada um.

”
ganhou mais cinco. Também
o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que
tinha recebido um talento
saiu, cavou um buraco no
chão e escondeu o dinheiro
do seu senhor.
Depois de muito tempo o senhor daqueles servos
voltou e acertou contas com
eles. O que tinha recebido

cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: ‘O senhor
me confiou cinco talentos;
veja, eu ganhei mais cinco’.
O senhor respondeu: ‘Muito
bem, servo bom e fiel! Você
foi fiel no pouco, eu o porei
sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’
Veio também o que ti-

nha recebido dois talentos e
disse: ‘O senhor me confiou
dois talentos; veja, eu ganhei
mais dois’. “O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom
e fiel! Você foi fiel no pouco,
eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do
seu senhor!’
Por fim, veio o que tinha recebido um talento e
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disse: ‘Eu sabia que o senhor
é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta
onde não semeou. Por isso,
tive medo, saí e escondi o
seu talento no chão. Veja,
aqui está o que pertence ao
senhor’.
O senhor respondeu:
‘Servo mau e negligente!
Você sabia que eu colho onde
não plantei e junto onde não
semeei? Então você devia ter
confiado o meu dinheiro aos
banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de
volta com juros.
‘Tirem o talento dele
e entreguem-no ao que tem
dez. Pois a quem tem, mais
será dado, e terá em grande
quantidade. Mas a quem não
tem, até o que tem lhe será
tirado. E lancem fora o servo
inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes”.
B - A Igreja é o Corpo
de Cristo - I Coríntios 12.12
“Ora, assim como o
corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e
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todos os membros, mesmo
sendo muitos, formam um
só corpo, assim também com
respeito a Cristo”.
Na obra de Deus e no
serviço da igreja cada servo
e cada membro possuem um
nível de capacidade e um encargo específico, mas todos
podem fazer esse trabalho.
Os encargos do apascentador
1 - Fazer uma visita semanal à sua ovelha de
maneira informal, tomando
uma refeição com ela, lendo
um texto da Bíblia, orando
juntos por alguma necessidade. Se possível esta visita
deverá ser feita na véspera da
reunião de célula, e no máximo em meia hora.

da célula ou por telefone no
sábado o horário e local onde
se encontrarão para estarem
juntas no culto de celebração
domingo no prédio da igreja.
4 - Finalmente se ela
faltar à uma reunião de célula ou culto de celebração
entrar em contato imediatamente com ela para saber o
que houve.
IMPORTANTE: caso
você venha estar ausente em
uma reunião de célula ou
de celebração, comunique
à ovelha o porquê você não
pôde estar presente naquele
dia.
Desculpas para não
apascentar

2 - Durante a semana
mandar pequenas mensagens ou versículos bíblicos
via torpedo, e-mail, Whatsapp ou facebook para deixar a
ovelha sempre animada.

Apresento aqui as desculpas mais comuns para
não apascentar e que normalmente impedem os apascentadores de realizar suas
tarefas, ou até mesmo de não
fazê-la por completo.

3 - Combinarem no dia

1 - Alguém diz: Se pre-

2 - Alguém diz: A obra
de Deus é coisa séria, exige
compromisso, não é lugar
para brincadeira e eu tenho
medo de assumir um compromisso tão sério assim e
fracassar, acho que isto é
para irmãos mais bem preparados.
3 - Alguém diz: Não
tenho tempo, minha vida é
cheia de compromissos. Meu
trabalho, minha família é
muita coisa em cima de mim
para eu me preocupar. Deus
conhece meu coração, tenho
minha vida para cuidar.
4 - Alguém diz: Não
sou perfeito, ainda tenho
muito que melhorar para
servir a Deus e ser um exemplo para alguém, tenho mui-

tos defeitos.
Quando, nós pastores,
ouvimos essas desculpas de
nossos discípulos, obreiros,
ou até mesmo membros, somos tentados a concordar
com alguns deles e até mesmo permitir que eles usem
essas desculpas no meio de
outros irmãos.
Cuidado, pois poderemos derrubar todos os nossos argumentos do discipulado se passarmos a mão na
cabeça de alguns, com medo
de perdê-los.
Aconselho que vocês
apresentem os encargos dos
discipuladores que alistei
abaixo nas reuniões, nas células de discipulado e pessoalmente, de preferência faça
comparações do tempo gasto
com o apascentamento e um
jogo de futebol, um filme ou
novela, um bate papo na internet e mostre que apascentar gasta menos tempo que
eles imaginam.
Ex.:
1- Visita semanal 30
min + 30 min (deslocamento)= 60 min

2- Torpedos, email ou
whatsapp 5 min x 5 dias = 25
min
3- Combinar lugar na
igreja (1 vez por semana)=
5 min
4- Contato caso alguém
falte (se você fizer o três de
cima, isso quase não
acontecerá)=15 min
Total de compromissos
do apascentador na semana
= 1 hora e 45 minutos.
Uma semana tem um
total de 168 horas e o apascentador investiria menos de um por cento do seu
tempo para cuidar de uma
alma.
Menos que um futebol, uma novela (3 vezes
por semana) ou um filme,
e conversas na internet que
podem ser diárias e intermináveis.
Conclusão: apascentar
não é tão difícil assim e não
toma tanto tempo quanto
imaginamos!
MISSIONÁRIO
PALARONI

A

C
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cisarem de mim para cozinhar, arrumar a parte elétrica do prédio da igreja, fazer
uma faxina, uma pintura ou
qualquer outra coisa relativo à minha profissão, estou
pronto para servir, disto eu
entendo.
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VOCÊ É UM LÍDER CHAM

V

ocê
certamente
deve estar se perguntando: “Como sei que
Deus me chamou para liderar uma célula?” Se o Senhor
o chamou para ser membro
desta igreja, esta é a evidência que Ele também o está
chamando para cooperar liderando uma célula, afinal
essa é a nossa visão e o nosso
trabalho. Mas, ainda assim,
posso dizer que Deus usará
basicamente cinco formas
para testificar esse chamado
na sua vida:
1. A VOZ DO ESPÍRITO SANTO
O Espírito Santo fala
ao nosso coração. Tudo o
que você fizer, faça movido
por essa voz interior em seu
espírito. O verdadeiro líder
de célula é aquele que ouviu
a voz do Espírito Santo e a
obedeceu. Ouvir a voz do Espírito é ter um testificar dentro de seu coração. Quando o
Espírito fala, você sente uma
convicção especial c uma paz
em seguir Sua direção. Líderes que sabem que foram chamados para estar à frente de
uma célula não retrocedem
por causa das dificuldades e
resistências.
2. A
REVELAÇÃO
NAS ESCRITURAS
Uma das maneiras de o
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Espírito confirmar seu chamado é por meio da revelação
da Palavra de Deus. Eventualmente, nossos olhos se abrem
e recebemos luz de Deus em
determinado texto. Ali, somos tocados por Deus e entendemos que Ele está nos comissionando. Nunca despreze
a leitura da Palavra de Deus,
pois ela é um meio poderoso
de se ouvir a Sua voz.
3. UMA PREGAÇAO
Deus libera a Sua Palavra no meio da congregação.
Uma igreja viva e saudável
tem sempre uma palavra da
parte do céu liberada para o
rebanho. Deus pode usar uma
pregação para trazer um toque profundo no seu coração.
Uma vez que isso aconteça,
obedeça ao toque do Espírito.
Deus tem separado centenas
de líderes por meio da palavra viva que é liberada nas
reuniões da Igreja.
4. A EVIDÊNCIA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
Precisamos sempre estar atentos às circunstâncias
porque Deus move as coisas
ao nosso derredor para falar conosco. As circunstâncias não são o critério mais
importante para se ouvir de
Deus, mas elas são uma importante confirmação da-

quilo que o Espírito já falou
conosco.
5. A CONFIRMAÇÃO
DOS IRMÃOS
De todas essas formas,
porém, a voz do Espírito Santo falando no seu coração e
lhe trazendo convicção é certamente a mais importante.
Mas a Palavra de Deus nos
ensina que precisamos ter a
confirmação de nossos líderes, irmãos mais maduros e
com mais experiência espiritual. Não vivemos isolados,
somos parte de um corpo. O
que Deus quer falar conosco
será confirmado no coração
de nossos líderes.
Um ponto aqui precisa
ser enfatizado. Deus é quem
chama, mas são os nossos líderes quem nos separam para
o trabalho de Deus. O chamado é pessoal, mas a separação é da igreja. Deus pode
tê-lo chamado, mas talvez
você ainda precise esperar
até que seus líderes o separem. Voluntários fazem o que
querem, começam e param
quando bem entendem, mas
aqueles que são chamados, se
submetem ao Corpo da Igreja.
Segundo a Palavra de
Deus, os presbíteros da Igreja
podem designar líderes. Eles
possuem autoridade para tal
e você deveria enxergar nisso

uma forma de Deus escolhêlo. Mas essa escolha não deveria acontecer sem que também sintamos o testificar da
voz de Deus no coração. Uma
vez que essa escolha aconteça, nunca diga que você lidera porque o pastor mandou
ou porque não havia mais
ninguém para fazer. Assuma
que você lidera uma célula
por que foi comissionado por
Deus. Lembre-se sempre que
o verdadeiro líder possui um
chamado espiritual.
Chega de voluntários
em nosso meio. Precisamos
de líderes de célula que sabem que estão aqui porque
foram chamados por Deus
para esta obra e neste tempo.
CARACTERÍSTICAS
DA MENTALIDADE DE
VOLUNTÁRIO
A obra de Deus não é
feita por voluntários, mas por
homens chamados e recrutados. A intenção humana,
ainda que boa, nunca pode
tomar o lugar da iniciativa divina. A tragédia hoje em dia
é que muitos saíram para fazer o trabalho, mas não foram
enviados.
A primeira exigência
na obra de Deus é um chamado divino, tudo depende
dele. Onde não há chamado
de Deus, a obra empreendida
não é de origem divina e não

tem valor espiritual.
Há uma grande diferença entre alguém que faz algo
porque foi comissionado, encarregado ou mandado por
Deus, e aquele que resolve ser
um voluntário.
1. O VOLUNTÁRIO
ESCOLHE COMO SERVIR
Aquele que tem a mentalidade de voluntário faz segundo a sua própria vontade.
A iniciativa é dele. Com relação à obra de Deus, podemos errar por desobediência
ou por presunção. Desobediência quando não fazemos o
que Deus mandou, mas presunção quando fazemos o que
Ele não mandou.
Tanto a presunção,
quanto a desobediência, são
rejeitadas por Deus, pois
constituem a arrogância humana tentando estabelecer o
controle de Sua obra.
No Velho Testamento
temos a história solene de
Nadabe e Abiú que ofereceram fogo estranho na Casa
de Deus. Eles eram voluntários. Perceberam que não
havia fogo e resolveram dar
uma ajudinha arrumando um
fogo.
“Nadabe e Abiú, filhos
de Arão, tomaram cada um o
seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este, incenso,
e trouxeram fogo estranho
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MADO POR DEUS OU VOLUNTÁRIO?
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“

A obra de Deus
não é feita por
voluntários, mas por
homens chamados e
recrutados.
A intenção humana,
ainda que boa,
nunca pode tomar
o lugar da iniciativa
divina.

”

perante a face do Senhor, o
que não lhes ordenara. Então
saiu fogo de diante do Senhor,
e os consumiu, e morreram
perante o Senhor”. (Lv 10.1,2)
Fogo estranho é aquele
que o Senhor não ordenou.
Aquele que age como voluntário traz fogo estranho, pois
traz algo que decidiu fazer e
não aquilo que o Senhor ordenou. O resultado é sempre
morte.
Veja que, do ponto de
vista natural, não dá para
perceber a diferença entre
fogo e fogo. Para nós, tudo é
fogo. Mas há um que é fogo
estranho. O mesmo ocorre
com a liderança das células.
As células são todas iguais,
assim como o trabalho que se
faz nelas; mas, se liderarmos
por iniciativa nossa e não por
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obediência a uma ordem de
Deus, oferecemos fogo estranho e o resultado é morte. O
fogo verdadeiro vem da submissão à vontade de Deus, o
fogo estranho é aquele que o
voluntário oferece.
2. O VOLUNTÁRIO
ESCOLHE QUANDO SERVIR
O voluntário age segundo o seu próprio entendimento. Presume que a sua
boa intenção seja a vontade
Deus. Ele não faz por obediência a uma palavra de Deus,
mas porque quer ajudar. Por
detrás dessa atitude, há uma
grande soberba. Quem disse
que Deus precisa de ajuda? E
quem disse que a pessoa está
apta para ajudá-lo?
Uzá, um grande exemplo de voluntário
“Puseram a arca de Deus
num carro novo e a levaram
da casa de Abinadabe; e Uzá
e Aiô guiavam o carro. Davi
e todo o Israel alegravam-se perante Deus, com todo
o seu empenho; em cânticos,
com harpas, com alaúdes,
com tamboris, com címbalos
e com trombetas. Quando
chegaram à eira de Quidom,
estendeu Uzá a mão à arca
para a segurar, porque os bois
tropeçaram. Então, a ira do
SENHOR se acendeu contra
Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca; e morreu ali
perante Deus”. (1 Cr 13.7-10)

Você não pensa que a
disposição de Uzá de amparar a Arca para que ela não
caísse é uma postura até louvável? Talvez devêssemos até
agradecê-lo por esse ato voluntário, afinal o que ele fez
não foi uma grande obra? Por
que então, Deus se irou com
ele? O motivo é que Deus
quer pessoas que obedeçam
às Suas ordens, mais do que
O ajudem em Sua obra. Deus
não precisa de ajudantes, Ele
busca servos que O obedeçam.
Qualquer um, que como
Uzá, faça alguma coisa sem a
ordem de Deus está sujeito à
morte. Esse é o problema de
sermos voluntários na obra
de Deus, estamos sujeitos à
morte.
O voluntário pensa que
o trabalho seja o mais importante, mas Deus diz que
a obediência é o mais importante. Nosso trabalho para
Deus deve ser fruto de nossa
obediência ao Seu chamado.
Se você continuar lendo
o texto do Primeiro Livro de
Crônicas 13, verá que depois
da morte de Uzá, Davi faz
uma pergunta:
“Como trarei a mim
a arca de Deus?” Ele certamente deveria ter feito essa
pergunta antes, mas imagine
agora a situação. Quem poderia guardar a arca? Você
se apresentaria como voluntário depois de ver o soldado
morrendo? E, no entanto, um
certo Obede-Edom aceitou
a arca em sua casa e Deus o

3. O VOLUNTÁRIO
NÁO DEPENDE DE DEUS,
MAS DA PRÓPRIA FORÇA
Na verdade, alguém se
apresenta como voluntário
justamente porque avaliou e
concluiu que consegue fazer
aquele trabalho. Voluntários
só fazem o que conseguem.
Sei que pode parecer loucura, mas Deus chama pessoas
para fazer coisas que estão
muito acima da força delas.
Coisas que elas nunca se disporiam e nem conseguiriam
fazer por si mesmas. A obra

que é de Deus é aquela que
está acima de nossas forças,
porque somente essa obra
exige fé e dependência do
poder de Deus. Voluntários
fazem só o que conseguem
porque não dependem de fé,
eles dependem da capacidade
humana. Por isso, o que fazem é meramente natural.
Líderes de célula assim
nunca multiplicam a sua célula e, se eventualmente conseguem, a multiplicação não
dura muito. A multiplicação é
algo que está além de nossas
forças e que, por isso mesmo,
depende do poder de Deus
pela fé.
4. O VOLUNTÁRIO
NÁO ACEITA COBRANÇA
A expectativa do voluntário é de reconhecimento e
gratidão pelo enorme sacrifício que ele supõe estar fazendo para ajudar. Eles sempre
supervalorizam aquilo que
estão fazendo contando tudo
o que tiveram de deixar de fazer ou de desfrutar para ajudar naquele trabalho. Assim,
nunca podemos esperar excelência de um voluntário, porque, do ponto de vista deles,
já fazem além do necessário.
5. V O L U N T Á R I O S
NÃO SE DISPÕEM AO SACRIFÍCIO
O voluntário não aceita
ser confrontado ou corrigido. Não se pode exigir coisa
alguma de um voluntário,

mas temos sempre de esperar
pela sua disposição. Se hoje
ele quer trabalhar, tudo bem;
mas, se amanhã ele amanhecer indisposto, ele não fará
coisa alguma, “afinal”, pensa
ele, “não é minha obrigação,
sou apenas um voluntário”.
Um voluntário não pergunta: “Qual é a vontade do
Senhor?” Antes, ele apenas
olha onde há uma necessidade. Evidentemente, queremos
suprir necessidades, mas fazemos isso porque entendemos a vontade de Deus e nos
submetemos a ela. Qualquer
obra que não seja fruto de
submissão a Deus é uma obra
meramente humana.
Essas atitudes são completamente diferentes da de
uma pessoa que foi comissionada por Deus. A obra de
Deus não é feita com voluntários. Ser voluntário significa
que a obra começa em mim.
“Eu” percebo a necessidade
e “eu” resolvo o problema.
A verdadeira obra de Deus é
iniciada por Deus e mantida
por Ele.
O voluntário pensa ter
do que se gloriar ao final.
Você percebe que o voluntário é cheio de justiça própria?
É como se ele dissesse: “Ninguém queria fazer, mas eu
fiz. Olha como sou fiel”. Mas
aquele que foi comissionado
sabe que fez apenas o que lhe
foi mandado.
Na obra de Deus, o que
mais importa são os homens
e não os métodos ou estruturas. De nada adianta ter a
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abençoou e a tudo o que ele
tinha. Por que um morre enquanto o outro é abençoado?
A diferença é que ObedeEdom era um levita. Ele já
tinha o chamado para levar
a arca, enquanto Uzá tentou
ajudar a segurá-la como um
voluntário (l Cr 15.18).
Você lidera uma célula porque tem convicção
de que Deus o chamou para
isso ou você é apenas um voluntário que se dispôs a ajudar? A sua liderança é fruto
de obediência a Deus ou foi
iniciativa sua? Se você lidera
apenas para ajudar a igreja
ou o seu pastor, então você é
um voluntário e o resultado
é que sua célula nunca experimentará vida. Você precisa
se ajoelhar e dizer: “Senhor,
eu estou liderando esta célula
por que o Senhor me mandou. Não fui eu quem escolhi,
mas estou ali para servi-lo em
obediência”.

DISCÍPULOS

Santo chamando você para liderar aquela célula e ser parte
dessa obra.

“

A expectativa
do voluntário é de
reconhecimento e
gratidão pelo enorme
sacrifício que ele supõe
estar fazendo para
ajudar.

”

estrutura certa se os homens
não são certos. Cremos que
a estrutura de células é de
Deus, mas ela não terá valor
algum sem homens de Deus
para conduzi-la.
Nem quero falar daqueles que lideram movidos por
desejos espúrios: para aparecer, serem reconhecidos ou
obterem algum benefício pessoal. Mas me preocupo com a
liderança que é apenas fruto
de uma pressão emocional
ou do receio de ser criticado
pelos demais irmãos ou ainda de ser tido como carnal
por não estar ainda liderando
uma célula. Tudo isso pode
ter levado você a assumir
uma posição por iniciativa
humana sem buscar a vontade
de Deus. Toda obra espiritual
deve começar pelo chamado
do Espírito Santo. Você precisa sentir o toque do Espírito
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TODA OBRA DIVINA SERÁ INICIADA POR
DEUS
Há uma grande diferença entre aqueles que chegam e
dizem: “Estou aqui para ajudar” e aqueles que dizem “Estou aqui porque o Senhor me
enviou”. Os que estão na obra
para ajudar são apenas voluntários, mas aqueles que vieram fazer a vontade de Deus
por fim darão muitos frutos.
O compromisso de Deus é
com aqueles que Ele chamou
e comissionou.
A obra é de Deus e não
nossa. Sendo assim, devemos
nos ajoelhar e orar nos dispondo nas mãos dEle até que
haja convicção de que fomos
realmente separados para tal
obra.
Quando sabemos que
fomos chamados para liderar, ou fazer qualquer outra
coisa, a nossa atitude muda
completamente. Já não esperamos força do homem, mas
sabemos que Aquele que nos
chamou nos dará poder para
executar a obra. Não paramos
se outros desistem, pois sabemos quem nos chamou. Por
exemplo, se mudamos para
outra cidade, continuamos
ali nosso trabalho de liderar,
pois nosso compromisso antes de tudo é de obedecer ao
comissionamento que nos foi
feito por Deus.

É muito bom ter o desejo de ajudar, perceber uma
necessidade e se dispor a
supri-la, mas a boa intenção
não pode substituir a iniciativa divina. A principal qualificação para a obra de Deus
é a convicção de que fomos
chamados e que estamos aqui
cumprindo ordens celestiais.
É impressionante a força
e a autoridade que sentimos
quando sabemos que estamos
fazendo algo porque Deus
nos mandou. Ter uma palavra
de Deus é o verdadeiro poder em nossa obra. Um líder
de célula com essa convicção
será uma arma poderosa nas
mãos de Deus. Poder dizer:
“Eu estou aqui porque Deus
me mandou” faz que as pessoas se calem para nos ouvir.
Evidentemente,
isso
também aumenta muito a
nossa responsabilidade. Não
há nada mais sério que desobedecer ou ignorar uma ordem ou chamado de Deus.
noites.
Dar-se inteiramente ao
Senhor significa dar tudo que
você é e tudo que você possui
a Jesus. Como você dá tudo a
Deus? O que significa dar-se
inteiramente ao Senhor?
1. “Dar-se inteiramente” significa dar o coração.
Muitas pessoas que trabalham no mundo secular
não dão seus corações ao que
estão fazendo. Dar-se inteiramente, significa que você
precisa, primeiramente, dar

2. “Dar-se inteiramente” significa dar sua mente,
inteligência e ideias.
O ministério de tempo
integral implica pôr a inteligência para impactar a obra
de Deus. Não se exige inteligência apenas em bancos,
hospitais, laboratórios de ciências, partidos políticos, fabricas, escritórios de advocacia, fazendas e consultorias.
Exige-se inteligência para se
fazer a obra de Deus. O chamado de Deus é mais elevado
e mais importante!
Quem não aplica sua
mente e emoções na obra de
Deus, verá que o que ao invés
do reino de Deus se beneficiar
de suas sugestões inteligentes, são os partidos políticos

e bancos que se beneficiam.
Deus quer usar nossa inteligência e criatividade.
O reino também precisa
de pessoas inteligentes, estudadas, que possam fazer diferença. Para ser bem-sucedido
no ministério, você precisará
de mais do que unção e milagres. Você precisará de inteligência, boas ideias e criatividade. Eu creio que lançar-me
nas várias boas ideias e capacidades de pensamento que
Deus me deu, fez diferença
para o ministério. De fato, é
um privilégio ser chamado a
servir ao Mestre com o intelecto que Ele lhe deu.
3. “Dar-se inteiramente” significa dar sua formação e treinamento.
Depois de ser educado
e treinado pelo Faraó, Moisés se colocou na vontade de
Deus e fez de Israel uma nação. Naturalmente que ele foi
treinado no palácio do Faraó
para dirigir e governar nações. Sua formação e treinamento serão úteis para Deus.
Infelizmente o reino de
Deus é desprezado e considerado digno apenas de pessoas
emocionalmente instáveis e
sem formação.
4. “Dar-se inteiramente” significa dar sua personalidade e temperamento.
Deus nos fez todos de
modo diferente. Algumas
pessoas são coléricas, outras

são melancólicas, outras sanguíneas e outras fleumáticas.
O colérico é bom em trabalho que envolva liderança. O
melancólico é bom em trabalho que envolva detalhes e
administração. O sanguíneo
é bom em trabalho que envolva relações humanas e o
fleumático é o melhor em trabalho rotineiro e monótono.
Todos estes traços são dados
por Deus e são importantes
para o progresso de qualquer
empreendimento. Empresas,
bancos e corporações empregam pessoas com bases nessas aptidões naturais. Testes
de temperamento são feitos
rotineiramente pelos Departamentos de Recursos Humanos.
Dar-se inteiramente é
pegar seja qual for o temperamento que você tiver e aplicá-lo à igreja. Há diversas áreas
de trabalho que requerem seu
temperamento específico. Por
que você quer dar ao mundo
o temperamento que Deus
lhe deu? Não é a maior oportunidade de devolver algo
a Deus? Você acha que vale
mais a pena dá-lo ao mundo?
É tempo de parar de desprezar a igreja. Vamos nos dar
inteiramente ao Senhor.
A questão é: para que
você vai usar as aptidões e
temperamentos que Deus
lhe deu? Você pode usar seus
dons para construir boates,
bancos ou empresas. Eu escolho usar minhas aptidões
para construir igrejas!
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seu coração.
As prostitutas dão seus
corpos aos clientes, mas não
seus corações. Da mesma forma, fazer algo fisicamente,
não significa que seu coração
está ali. Ministério de tempo integral é algo que não se
pode fazer sem colocar o coração.
Uma pessoa que trabalha num banco, não está derramando seu coração naquele
emprego. Ela está ali para ganhar seu sustento e galgar posições mais elevadas na vida.
No ministério de tempo integral não se pode fazer assim.
O ministro de tempo integral
deve colocar nele seu coração
a fim de que não se torne um
ministério medíocre.
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5. “Dar-se inteiramente” significa dar suas origens.
Todos têm uma família.
Nós todos viemos de algum
lugar. Este fato foi visto até na
vida de Jesus. A genealogia
de Cristo vai longe a fim de
descrever Suas origens e tradição. Ele era o leão da tribo
de Judá e não o leão da tribo
de Benjamim. Cristo veio de
Judá e não de Rúben. De onde
você vem? Isso afeta você e
seu chamado!
Dar-se inteiramente significa permitir que tudo que
está em suas origens ajude o
ministério progredir. Suas
origens são uma das dádivas
de Deus para você. Elas lhe
permitirão fazer coisas que
mais ninguém pode fazer.
6. “Dar-se inteiramente” significa dar seu tempo.
Muitas pessoas que trabalham no mundo secular
não se dão inteiramente ao
trabalho. Elas esperam ansiosamente pela chegada do final
do expediente e anseiam por
férias. Dar a Deus dez minutos diários de oração e duas
horas de culto matinal aos
domingos não é ministério de
tempo integral. Ministério de
tempo integral é muito mais
que isso. É dar todo o seu
tempo ao Senhor.
Certo irmão que trabalhara em uma mina de ouro
durante anos observou: “Eu
nunca trabalhei tão arduamente até vir para o traba30 | Revista do Pastor | Novembro 2016

lho no ministério. Quando
eu trabalhava para a mina
de ouro nós parávamos às 5
horas e deixávamos tudo e
partíamos. Eu não pensava
no escritório até voltar no dia
seguinte”. E prosseguiu: “Agora eu levo trabalho para casa
e nunca acaba. É dia e noite e
ele continua e continua”.
E assim que é o ministério de tempo integral. Todo o
seu tempo é dado a Deus. Meu
ministério não acaba quando
eu saio da igreja. Minha mente está sempre em Deus e Sua
obra. Não existe esse negócio de hora de encerrar para
mim. Cada momento e cada
dia pertencem a Ele agora. Eu
não penso mais em licença,
nem em aposentadoria.
7. “Dar-se inteiramente” significa dar sua força.
Você experimentará o
cansaço no ministério. Porém, eu chamo esse cansaço
de doce exaustão. Você está
cansado, mas há alegria borbulhando em seu coração.
Diz-se que o mundo é conduzido por homens cansados.
Eu posso lhe garantir que o
ministério verdadeiro envolve muito trabalho árduo. No
ministério, o sentimento de
perseguir objetivos inúteis se
vai. O vazio que vem com o
amontoar tesouros inúteis se
vai. Há uma grande motivação para esgotar sua energia e
a própria vida por uma causa
eterna.

8. “Dar-se inteiramente” significa dar sua vida.
Muitas pessoas morreram em seus empregos. Algumas morreram no trabalho e
no meio da tarefa. Soldados
morrem no trabalho! Oficiais
da polícia são mortos em serviço o tempo todo! Vários
médicos são infectados com
vírus e germes de seus pacientes!
Homens de negócios e
políticos morrem de estresse
e ataques cardíacos. Pilotos
morrem em acidentes de aviões e a lista prossegue. Todas
essas mortes estão relacionadas aos seus empregos.
Dar-se
inteiramente
significa trabalhar para Deus
mesmo que você perca a vida.
Significa estar pronto para
morrer fazendo a vontade
Dele. Quando se der inteiramente você estará preparado
para ser um missionário em
países perigosos. Há muitas
coisas no ministério que exporá você ao perigo, mas no
ministério de tempo integral
você pode se dar inteiramente
a coisas perigosas.
As pessoas arriscam as
vidas de seus filhos todo dia
e não pensam nisso. Muitos
executam trabalhos que são
perigosos e ameaçam a vida.
Eles os executam com entusiasmo e sem pensar duas
vezes. Contudo, quando se
refere à obra de Deus, os riscos parecem elevados demais!
Dar-se inteiramente a Deus
implica dar a vida ao Mestre
mesmo que você a perca.
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A OVELHA
VIRADA

“Se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la?
Assim, deixa no campo as outras noventa e nove e vai procurar a ovelha perdida até
achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando
à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo porque achei a minha
ovelha perdida.” Lucas 15.4-6 NTLH

L

i sobre um fazendeiro que criava ovelhas, seu nome Phillip Keller,
foi a maior lição que recebi a
respeito de como apascentar
um rebanho. Quando lemos
o Salmo 23 na perspectiva de
uma ovelha, podemos entender o real significado da declaração de Davi, O Senhor é
meu pastor, nada me faltará.
Ele escreveu porque entendia o trabalho do pastor e era
apaixonado por sua Missão

de ser apascentador. Davi
estava na condição de ovelha
diante do Supremo Pastor.
Depois de ler o livro “Nada
me faltara” ed. Betânia. O
texto acima ficou mais claro na minha mente, porque
não faz sentido, você deixar
noventa e nove ovelhas para
buscar uma. Alguém pode
pensar: “ela ficou para traz
porque não quis acompanhar
o rebanho, ou deu bobeira e
se perdeu”, talvez um pastor

inexperiente iria pensar que
ela não quis acompanhar o
rebanho, e isso seria problema dela. Não vou colocar em
risco as noventa e nove para
ir atrás da que se perdeu.
Mas o que o inexperiente
não sabe é que a ovelha pode
estar virada.
Somente aqueles que
conhecem intimamente os
carneiros e seus hábitos entendem o significado de uma
ovelha “virada”.
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Uma ovelha virada é
uma cena triste. Deitada de
costas, as patas para o alto,
ela se debate freneticamente, lutando para pôr-se em
pé, mas sem sucesso. Às vezes, ela bale um pouco, como
que pedindo socorro, naturalmente. Mas em geral fica
ali deitada, batendo as patas,
frustrada e assustada.
Se o pastor não aparece no local dentro de certo
período de tempo, a ovelha
fatalmente morre.
Esta é outra das razões
por que o pastor diligente
deve examinar o rebanho
diariamente, e contar os
animais para ver se todas se
acham em condições de se
porem de pé.
Se faltar uma ou duas
delas, muitas vezes, o primeiro pensamento que lhe
ocorre é: “Uma de minhas
ovelhas acha-se virada em
algum lugar. Tenho que ir
procurá-la e colocá-la em
pé”.
Não é somente o pastor
que se mantém alerta para
com as ovelhas viradas. Os
predadores também o fazem.
Cães, coiotes, urubus, e onças, todos sabem que uma
ovelha virada constitui uma
presa fácil, e a morte não tarda.
O fato de que toda ovelha virada está completamente só, perto da morte e
vulnerável a ataques torna o
problema muito sério para o
responsável.
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Nada exige mais seus
cuidados e atenção constantes, do que o fato de que até
mesmo uma ovelha grande,
sadia e forte pode virar-se
e implicar em prejuízo para
ele.
E, na verdade, as ovelhas que caem nessa posição
mais facilmente, são justamente as que pesam mais.
Acontece do seguinte
modo. Uma ovelha gorda,
pesada ou de pêlo grande,
deita-se
confortavelmente
em uma pequena depressão
de terreno. Rola ligeiramente de lado ou estende-se para
descansar. De repente, o centro da gravidade de seu corpo desloca-se e
ela se vê de costas, de
modo que as patas não tocam mais o chão.
Talvez entre em pânico,
e passe a debater-se freneticamente. Muitas vezes, isto
piora a situação, porque ela
rola mais e mais. Então se
torna impossível recuperar a
posição inicial.
É por isso que o Senhor
Jesus contou a história do
pastor que deixou as noventa
e nove ovelhas e saiu em busca de uma.
Ali está retratado o
grande interesse do Pastor;
sua busca agonizante; seu
anseio de encontrar a ovelha que falta; sua alegria não
somente de poder recolocá-la de pé, mas também de
reconduzi-la ao rebanho.
É por isso que antes de

Moisés libertar o povo, Deus
o tirou do palácio de Faraó e
o levou ao deserto para apascentar as ovelhas. Para guiar
o povo de Deus tem que ter
um coração de pastor, quando Deus enviou Samuel para
ungir a Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Para servir na casa de Deus tem que
ter uma experiência com as
ovelhas, a escola de treinamento passa pelo apascentamento, ninguém vai servir na
casa de Deus com qualidade
se não passar pela experiência do apascentamento. A
maior declaração de amor ao
Senhor Jesus pediu foi apascente os meus cordeirinhos.
Em João 21.15-17
“Depois de terem comido,
perguntou Jesus a Simão
Pedro: Simão, filho de João,
amas-me mais do que estes
outros? Ele respondeu: Sim,
Senhor, tu sabes que te amo.
Ele lhe disse: Apascenta os
meus cordeiros. Tornou a
perguntar- lhe pela segunda
vez: Simão, filho de João, tu
me amas? Ele lhe respondeu:
Sim, Senhor, tu sabes que te
amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela
terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu
me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela
terceira vez: Tu me amas? E
respondeu-lhe: Senhor, tu
sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe
disse: Apascenta as minhas
ovelhas”.

D

e todas as marcas de uma mente
cristã, a mais importante é
a sua orientação sobrenatural, para quem está diante do
choque entre a mente cristã
e a mente secular no mundo
moderno.
Desde Adão e Eva, há
uma luta entre aquilo que
Paulo chama de espírito do
mundo contra o Espírito que
provém de Deus (l Co 2.12).
Esta luta é travada no coração de cada um de nós e alcança o coração da própria
história.
A igreja, mesmo formada por pessoas geradas
de novo, não está fora desta
luta. As epístolas de Paulo
são o seu esforço para advertir profeticamente aquela comunidade contra a sua
submissão ao espírito do
mundo, esquecida de que era
santuário de Cristo.
Decorre desta preocupação a citação que Paulo faz
de Isaías 40.13, com o seu comentário: “quem conheceu a
mente do Senhor para que
possa instruí-lo?Nós, porém,
temos a mente de Cristo. I
Coríntios 2.16
Ainda hoje, cada um
de nós deve se perguntar se
está vivendo segundo a mente de Jesus. Cada igreja deve
se perguntar se está vivendo
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DE QUEM É A
NOSSA MENTE?
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“

Há muitos
tipos de poder, como
o poder intelectual,
o poder político e o
poder religioso. Sem o
mistério de Deus, que
é Cristo crucificado,
todos esses tipos de
poder afastam
o homem
do Criador.

”

segundo o Espírito de Deus.
É um equívoco preferir
orgulhosamente a sabedoria
humana, em lugar da sabedoria divina, para a solução
dos problemas da vida; contentar-se displicentemente
com um nível superficial de
conhecimento de Deus; e
trocar a liderança de Cristo por lideranças humanas.
Continuam atuais os avisos
que Paulo emite, porque nos
ronda o perigo de sermos
naturais, e não espirituais.
A sedução do conhecimento
Incomodado com a tendência dos coríntios, Paulo
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tiveram juntos. O apóstolo
tinha tudo para se achar o
máximo. No entanto, sua atitude foi outra (I Co 2.1-2).
Não é agradável escutar
que nossas palavras e nossos conhecimentos não têm
o valor que imaginamos. Os
“sem-Deus” de todos os tempos não concordam que não
devem apoiar suas escolhas
na sabedoria dos homens,
mas no poder do Espírito
Santo.
Há muitos tipos de poder, como o poder intelectual, o poder político e o poder
religioso. Sem o mistério de
Deus, que é Cristo crucificado, todos esses tipos de
poder afastam o homem do
Criador. Eles levam os seres humanos a se encantar
orgulhosamente com a sublimidade de suas próprias
palavras e de seu próprio
conhecimento, ficando inchados de si mesmos e intoxicados com os valores que
regem a sociedade.
Não há problema em
conhecer; antes, é muito
bom conhecer. Não há problema em usar os recursos
intelectuais e tecnológicos,
construídos por cristãos e
não cristãos; o erro é transformar esses recursos em fetiches ou ídolos.
Nossa sociedade exacerba o conhecimento como
se fosse uma divindade a ser
reverenciada. A sedução é
poderosa e alcança os cristãos, que devem se lembrar

de que o conhecimento secular seja científico, filosófico ou moral, não está apto
“a dar conselhos para vidas
íntegras e de valor dentro do
contexto da criação e em resposta à redenção de Cristo”.
O problema é que há
muitos cristãos bebendo de
outras fontes de conhecimento que não Cristo — e
até aí tudo bem —, como se
estivessem — e aqui começa
a tragédia — no mesmo nível
ou em nível mais elevado que
o fundamento, que é Cristo.
Quem bebe nessas fontes é ensinado, por exemplo,
a praticar a “autoexaltação”
como um valor supremo em
nossa sociedade. Afinal, o
marketing é tudo, ou tudo é
marketing. Por isso, os cristãos devem ficar atentos a
toda forma de sedução pelo
conhecimento. Há cristãos
tão cheios de si, que Cristo
não tem a menor chance de
aparecer na sua vida e por
meio de sua vida. Quem olha
para eles vê a glória deles,
não a glória de Cristo.
A vaidade — o termo
bíblico para a ‘“autoexaltação” — tem dividido igrejas,
derrubado pastores e cegado
membros de igreja. Eles são
o máximo, e Cristo é o mínimo. Pelo menos, é como
vivem, esquecidos de que no
Reino de Jesus não importa
quem faz isto ou aquilo, porque é Deus quem faz as coisas acontecerem (I Co 3.7).

O medo da profundi-

Os coríntios estavam
cheios de si, mas quando
Paulo esteve com eles, não
conseguiram acompanhar a
profundidade do seu ensino
(I Co 3.1-2a).
Os coríntios tinham
uma percepção de si mesmos, bastante equivocada.
Achavam-se cristãos maduros, mas não conseguiram
acompanhar o raciocínio da
pregação de Paulo, sempre
sobre o caminho mais excelente (I Co 12.31; Fp 1.10;
Rm 2.18). Para ser ouvido,
o apóstolo teve que baixar o
nível. Teve que repetir o bêá-bá para uma igreja que se
achava na pós- graduação...!
Os coríntios viviam
num tempo de fórmulas religiosas. O marketing religioso (das chamadas religiões
de mistério) era poderoso,
com suas propostas sobre o
conhecimento verdadeiro e
com os seus símbolos etéreos. Do outro lado, vinha
Paulo pregando durante horas seguidas, reinterpretando o Antigo Testamento de
modo novo, colocando no
centro a cruz e a ressurreição
de Jesus. Acompanhá-lo exigia esforço.
Os coríntios não sabiam que não sabiam. Aliás, o problema deles não era
não saber; era achar que já
sabiam. Eles sabiam pouquíssimo, mas achavam que

sabiam muito. Nesse sentido,
estavam incorrendo no pecado da superficialidade de
conhecimento, de vida. Eles
queriam respostas prontas,
mas Paulo queria perguntar.
A curiosidade por Cristo era
zero.
Imagino que Paulo
experimentou uma grande
frustração. Ele estava louco
para falar de Cristo, mas ninguém lhe perguntava nada.
Há cristãos com um nível de
conhecimento tão superficial sobre Cristo que é difícil conversar com eles sobre
Cristo... E eles são cristãos...
Se alguém lhes pede para
recitar um versículo bíblico, não conseguem ir muito
além do Salmo 23.1 e de João
3.16.
São, como diz Paulo,
crianças espirituais. Agarrando-se a heróis Como
crianças espirituais, os cristãos de Corinto precisavam
seguir heróis de carne e osso.
Jesus Cristo ressuscitado
era-lhes muito distante (I Co
3.3b-6).
Uns chegaram a Cristo
por meio de Apolo. Outros,
por meio de Paulo. Cada um
defendia com zelo a origem
do seu discipulado. Este zelo
levou um grupo a olhar de
modo negativo para o outro
lado. Na língua portuguesa, este olhar atravessado
tem um nome: inveja. Como
consequência, veio a contenda, isto é, a divisão. Inveja e
contenda são indissociáveis

“
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dade

Não há
problema em usar os
recursos intelectuais e
tecnológicos,
construídos por
cristãos e não cristãos;
o erro é transformar
esses recursos em
fetiches ou ídolos.

”
como produtos de vidas que
andam segundo os homens,
segundo o jeito natural de
ser, não segundo o Espírito
de Cristo, o jeito de Cristo.
O jeito humano (natural, carnal) consiste em
considerar-se melhor do
que o outro. Cada grupo se
apresentava como mais cristão que o outro, como mais
espiritual que o outro. Nada
mais carnal que esse tipo
de percepção. O espiritual é
aquele que reconhece a sua
fraqueza (I Co 2.3). Por isso,
o apóstolo Paulo nos adverte
que não devemos ter de nós
um conceito fora do compasso do que somos (Rm 12.3).
No plano da igreja local, esse
pecado tem feito estragos
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capazes de destruir comunidades. Seu oposto é a humildade, a marca de todo aquele
que tem a mente de Cristo
(Fp 2.1).
A carnalidade estava
destruindo a igreja. Enquanto Apolo e Paulo gastavam a
sua vida na comunicação do
evangelho, os coríntios disputavam qual dos dois era
melhor pregador... Há disputas desse tipo até hoje. No
mundo a disputa não é constante? Por que deveria ser
diferente entre os cristãos?
Em nossas igrejas, há quem
pergunte qual classe da escola bíblica tem o melhor
professor? Que banda toca
melhor? Que coro inspira
mais? Que ministério é mais
empolgante?
O jeito humano é humano porque opõe pessoas
que não estão opostas, prefere pessoas a Cristo, esquece
que na igreja todos são servos, porque quem dá o crescimento é Deus. A mente do
mundo não deveria prevalecer na igreja.
A mente do cristão
A mente do cristão
deve conter a mente de Cristo se quer ser realmente espiritual. Cristãos espirituais
ocupam-se em edificar a sua
igreja. O apóstolo Paulo propõe três alvos a serem buscados pelo cristão espiritual: a
profundidade, a humildade e
o serviço.
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A única maneira de o
cristão não se deixar seduzir
é a profundidade. Do contrário, será um bebê idoso,
nunca um adulto (l Co 2.611). Não há profundidade na
sabedoria deste mundo. Não
há segurança na força deste
mundo.
A sabedoria está no
mistério de Deus. A maior
força do mundo é a fraqueza da cruz de Cristo. A partir
da cruz, Deus preparou para
aqueles que o amam uma
vida cheia de profundidade e
qualidade. Profundo é quem
se deixa esquadrinhar pelo
Espírito. Profundo é quem se
empenha em compreender o
que Deus nos dá.
Precisamos
assumir
nossa fraqueza (l Co 2.3-5)
para aceitar o poder de Deus,
visando ter o mesmo sentimento que houve em Cristo
Jesus. A felicidade de Jesus
foi abrir mão de sua grandeza para ser pequeno. A felicidade segundo Jesus é ter a
humildade de abrir mão da
própria grandeza para que
Deus seja grande em nós.
Precisamos pôr nossa
vida sobre o fundamento (l
Co 3.11). Só Jesus Cristo é
o fundamento, não nossas
visões pessoais. Ele é um
com o Pai. Ele é Deus, não
um mestre, não um homem
evoluído, não um filósofo ultrapassado.
Precisamos cooperar
com o mistério de Cristo (l
Co 3.9), que nos lesa à desco-

“

A partir da
cruz, Deus preparou
para aqueles que o
amam uma vida cheia
de profundidade e
qualidade. Profundo é
quem se deixa
esquadrinhar pelo
Espírito. Profundo é
quem se empenha em
compreender o que
Deus nos dá.

”
berta essencial: a descoberta
da dimensão do serviço.
Largue a superfície, venha para a profundidade de
Deus. Você é santuário onde
o Espírito de Deus quer habitar.
Abandone o seu orgulho, assuma a humildade
diante de Deus. Reconheça
que sozinho não dá, por sua
própria conta você não vai.
Convide Jesus Cristo para
ser o Senhor da sua vida e de
seu ministério.
Deixe de plantar para
o nada, venha plantar para
Deus.

A

batalha espiritual nos faz pensar
em possessão demoníaca,
demonstrações horríveis do
poder de Satanás, mas as

Escrituras apresentam a batalha espiritual, não como
um fim violento e bizarro da
vida cristã, mas como aquilo
que a vida cristã é!
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MENTE NA
FORÇA
DO PODER
DE DEUS

Uma das garantias mais
claras da Bíblia é que Deus
dá força àqueles que confiam
nele. A promessa está espalhada pela sua Palavra, em
JulhoNovembro
2016 | Revista
2016do
| Revista
Pastor |do
37Pastor | 37

DISCÍPULOS

forma de frases e de exemplos.
“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu
forte poder. Vistam toda a
armadura de Deus, para poderem 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, de-
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pois 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 infamadas 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.

Orem também por
mim, para que, quando eu
falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o
mistério do evangelho, pelo
qual sou embaixador preso em correntes. Orem para
que, permanecendo nele, eu
fale com coragem, como me
cumpre fazer”. Efésios 6.1020
Precisamos
permitir
que o Espírito Santo molde a
nossa mente, de modo a nos
preparar para a batalha.
1- Tenhamos em mente que a vida é uma guerra
de natureza espiritual
Gosto de ouvir o apóstolo Paulo dizendo que nossa luta não é contra carne e
sangue, porque passamos
a maior parte da vida neste
tipo de luta. Ah, se lêssemos mais a Bíblia! A palavra
“luta” significa um combate
entre duas pessoas até que
uma derrube a outra e a
atire para fora da zona de
conflito.
A nossa luta é contra inimigos muito poderosos, que só podem
ser enfrentados com o
poder de Deus. O diabo
ergue seus castelos no ar e
na terra, mas seus castelos
serão derrubados. Quando leio esse texto, imagino
uma luta de espada no ar,
mas também imagino a luta
surda que enfrentamos na

pior, mais sinistro, mais destrutivo diante de mim.
É claro que carne e
sangue podem ofender ou
atrapalhar a causa de Cristo.
O que eu quero dizer é que
o príncipe do poder do ar é
mais perigoso que qualquer
dos seus súditos, mas que
será superado em cada momento do conflito ou que ele
já perdeu a batalha.”
Paulo está nos dizendo que, mesmo que estejamos em meio a conflitos, até
mesmo injustiças e perguntas pessoais sem resposta,
a nossa verdadeira luta não
é contra carne c sangue. Os
discípulos de Jesus, não são
deste mundo; não que as
coisas deste mundo não lhes
importem, mas são colocadas no devido lugar.
Se cremos assim na
Palavra de Deus, o desafio
soa claro: fixemos menos os
nossos olhos na carne e no
sangue, porque a nossa luta é
mais em cima e já foi vencida
por Cristo para nós.
2- Vistamos a armadura de Deus
Já que nossa vida é uma
guerra, nas áreas familiar e
profissional, precisamos estar preparados. Preparados e
fortalecidos.
E só estaremos fortalecidos se vestirmos a armadura de Deus.
Para as lutas humanas,
há armaduras, mas não há
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cena comum, onde vemos o
mal como tão arraigado que
parece “inexorcizável”.
Isso pode soar um pouco estranho, porque convivemos com pessoas que espiritualizam tudo e com pessoas
que não espiritualizam nada,
naturalizando tudo.
No entanto, só podemos compreender a vida, se
a compreendermos como
a Bíblia a compreende. E a
Bíblia diz que a vida é uma
guerra de natureza espiritual, mesmo que estejamos
acossados por pessoas e situações, às quais o apóstolo
Paulo chama de carne e sangue (versículo 12).
Para muitos, religião
tem a ver com satisfação de
seus desejos; e, de fato, tem,
mas a religião pagã, não o
cristianismo, que tem a ver
com um relacionamento de
paz com Deus, apesar dos
esforços de Satanás para impedir a paz.
Paulo, que sofreu,
como poucos, por amar a
Deus e pregar a sua Palavra,
nos diz que a luta do cristão
não é contra carne e sangue.
É como se o apóstolo dissesse de si mesmo o seguinte:
“Carne e sangue são reais e
podem fazer muito mal. No
entanto, onde quer que a
carne de alguém me ataque
ou o sangue de alguém ferva
contra mim ou meu caminho
seja impedido por um homem, há algo acontecendo,
algo mais profundo, maior,

“

O cinto do cristão
é a verdade.
É a verdade que
impede que sua roupa
caia. Toda a sua vida
está erigida sobre a
verdade.

”
garantia de vitória com elas.
A fotografia premiada como
a melhor de 2007 mostra
um soldado exausto no Afeganistão. Eis uma imagem
perfeita das guerras travadas
contra a carne e o sangue.
Na guerra espiritual,
contamos com a armadura
vencedora, indestrutível, de
Deus. Em outras palavras,
Deus nos oferece os recursos
para a luta contra Satanás.
O apóstolo Paulo conhecia bem a armadura dos
soldados romanos, especialmente depois de ter passado
cerca de três anos vigiado
por alguns deles. Talvez tenha escrito esse texto tendo
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um soldado uniformizado
diante de si, enquanto ditava
sua correspondência.
Nesse período, a armadura de um soldado consistia de escudo, espada, lança,
capacete e couraça. Paulo
omite a lança, mas acrescenta o dardo e os sapatos, que,
embora não fizessem parte
da farda militar, eram-lhe
necessários.
O apóstolo usa, na verdade, a armadura como uma
metáfora, porque a cada peça
acrescenta um elemento de
natureza espiritual, capaz de
lesar à vitória espiritual.
O cinto do cristão é
a verdade. É a verdade que
impede que sua roupa caia.
Toda a sua vida está erigida
sobre a verdade.

“

A oração é a nossa
fraqueza e a nossa
força. Só oramos
quando reconhecemos
que somos fracos.
Quando oramos,
somos fortalecidos
com coragem
para a luta.

”
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A couraça do cristão é
a justiça. Todos os seus relacionamentos são justos.
O sapato do cristão é
a paz. Aonde vai, o cristão
planta o evangelho da paz,
a reconciliação com Deus,
como embaixador de Cristo.
O escudo do cristão é a
fé. É a fé em Deus que o protege de confiar em si mesmo,
de seguir os outros.
O capacete do cristão é
a salvação. O que despencar
sobre a cabeça do cristão não
lhe causará dano porque é
resistente o capacete da salvação, colocado pela graça.
A espada do cristão é a
Palavra de Deus. A armadura
do cristão terá quatro armas
de defesa e duas de ataque.
A primeira é o sapato, usado
para caminhar e anunciar. A
segunda é a espada, empregada para alcançar pessoas
com a Palavra de Deus, não
com as suas, por mais sábias
e experientes que sejam. A
armadura é, ao mesmo tempo, arma de defesa e dc ataque.
O diabo existe e nos
põe ciladas. Ele conhece os
pontos fracos na nossa armadura. Nós temos pontos
fortes que são nossos pontos
fracos.
Não há consolo em
conhecer as ciladas do mal,
mas há consolo em saber que
Deus nos coloca à disposição sua armadura (cinto da
verdade, couraça da justiça,
sapatos da paz, escudo da fé,

capacete da salvação e espada da Palavra de Deus).
3. Oremos mais
Precisamos da armadura de Deus, mas também
precisamos da oração a
Deus. Satanás treme quando
um cristão se ajoelha, por
isso, como recomenda Paulo, devemos orar em todas as
ocasiões (versículo 18).
Precisamos orar mais,
como indivíduos e como
igrejas. A oração é a nossa
fraqueza e a nossa força. Só
oramos quando reconhecemos que somos fracos.
Quando oramos, somos fortalecidos com coragem para
a luta.
4. Preguemos o evangelho
O maior inimigo do
evangelho é Satanás. Onde
o evangelho todo é anunciado, ele perde tudo. Por isso,
nossa maior luta é pregar o
evangelho, o evangelho todo,
ao homem todo e a todo homem, em todos os lugares.
Perdemos muito tempo em
lutar contra carne e sangue
quando devemos lutar contra Satanás, anunciando o
evangelho aos seus súditos,
para que se convertam a Jesus Cristo.
Adaptado do livro Pastoreados por Paulo. Azevedo, Israel Belo de. São Paulo:
Hagnos, 2012

(Reflexões de um pastor de ovelhas no salmo 23)
“Deitar-me faz em verdes pastos” Salmo 23.2
O fato mais estranho
com relação aos carneiros é
que, por sua própria constituição, é-lhes quase impossível deitar-se, a menos que se
satisfaçam quatro condições.
1- Devido à sua timidez, eles se recusam a dei-

tar-se a não ser que estejam
plenamente tranquilos e sem
temores.
Sabe-se que os carneiros são animais medrosos e
que se assustam facilmente,
pois até um coelho que salta de repente de trás de uma
moita, pode provocar o estouro do rebanho. Quando
uma ovelha assustada dispara a correr, dezenas de outras
saltarão com ela, num terror

cego, sem procurar ver o que
provocou o susto.
Certo dia recebemos a
visita de uma amiga da cidade, que trouxera consigo
um cãozinho pequinês. Logo
que abriu a porta do carro,
ao chegar, o cão saltou para
o gramado. Bastou um olhar
para o pequenino cachorro,
e mais de duzentas ovelhas
que estavam descansando ali
perto ergueram-se e fugiram
desabaladamente pelo pasto,
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ELE ME FAZ REPOUSAR EM
PASTOS VERDEJANTES
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tomadas de pavor.
Mesmo que seja apenas
uma leve sombra de suspeita de que existe um perigo
iminente proveniente de
cães, coiotes, onças, ursos ou
quaisquer outros inimigos,
as ovelhas se levantam, prontos para fugir. Têm pouco ou
nenhum meio de defesa. São
totalmente desprovidas de
defesa em si mesmas, temerosas, fracas e seu único recurso é fugir.
As ovelhas prenhes,
quando são perseguidas por
cães ou outros animais predadores, perdem as crias.
Tais perdas podem importar em muito prejuízo para
um criador. Certa vez, ao
amanhecer, encontrei mortas nove de minhas melhores
ovelhas, todas a ponto de dar

“

E então, em meio
às desventuras,
subitamente, nos
sobrevêm a
consciência de que
ele, o Cristo, o
Bom Pastor,
está ali.

”
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cria. Achavam-se num campo para onde uma onça as
afugentara durante a noite.
Foi um choque muito
grande para mim, que ainda era jovem; recentemente
iniciado no negócio eu desconhecia tais ataques. Daí
em diante, passei a dormir
sempre com um rifle e uma
lanterna de pilha perto da
cama. Ao menor ruído de
perturbação no rebanho, eu
saltava do leito, e chamando
meu fiel “collie”, saía correndo pela escuridão, pronto a
proteger minhas ovelhas.
Com o passar do tempo,
descobri que nada as tranquilizava mais do que ver-me
no campo. A presença de seu
dono, senhor e protetor as
acalmava de uma forma que
nada mais acalmaria, e isto
ocorria tanto de dia como de
noite.
Em certa ocasião, estavam acontecendo muitos
roubos de ovelhas na região.
E todas as noites eu e o cão
nos postávamos ali, à luz das
estrelas, para vigiar o rebanho, e defendê-lo do ataque
dos ladrões. A notícia de minha dedicação correu célere
pelas redondezas, e dentro
em breve os gatunos resolveram deixar-nos e exercitar
suas habilidades em outras
paragens.
Na vida cristã, não
existe substituto para a certeza de que o Pastor se acha
por perto. Não há nada como
a presença de Cristo para

dispersar o medo, o pânico e
o terror do desconhecido.
Todos nós levamos
uma vida bastante incerta. A
qualquer momento podemos
achar-nos face a face com
uma calamidade, um perigo
ou sofrimento, de procedência imprevisível. A vida é
cheia de acidentes. Ninguém
sabe predizer os problemas
que cada dia lhe trará. Ou
vivemos numa atmosfera de
ansiedades, temores e pressentimento, ou numa atmosfera de tranquilidade e repouso. Qual será?
Geralmente é o desconhecido e o inesperado que
produzem maior pânico.
Quando estamos dominados
pelo pânico, a maioria de nós
é incapaz de fazer frente às
circunstâncias e complexidades da vida. Se sentimos que
há inimigos ameaçando nossa tranquilidade, muitas vezes nosso primeiro impulso
é simplesmente erguer-nos e
fugir deles.
E então, em meio às
desventuras,
subitamente,
nos sobrevêm a consciência
de que ele, o Cristo, o Bom
Pastor, está ali. Essa certeza muda tudo. Sua presença
lança uma luz diferente sobre a situação. De repente,
as coisas já não parecem tão
sombrias, tão aterrorizantes.
Modifica-se a perspectiva de
tudo. Volta-nos a calma, e já
podemos repousar. “Em paz
me deito e logo pego no sono
porque só tu, Senhor, me fa-

zes repousar seguro.”
Assim também as ovelhas que cuidamos se sentem seguras com a nossa
presença por perto, também
a presença do líder ou apascentador, as faz descansar
tranquilamente!
2-Por causa de seu
comportamento social, no
grupo do rebanho, não se
deitam enquanto houver
quaisquer atritos com outras ovelhas.
É muito significativo o
fato de que, para conseguirem repousar, precisam sentir plena segurança, sem temores, tensões, irritações ou
fome. E o aspecto singular
desse quadro é que somente
o pastor pode proporcionar-lhes esta tranquilidade,
livrando-as de suas ansiedades.
Concluímos, então, que
o bem-estar do rebanho depende da diligência do criador (pastor, discipulador,
líder, apascentador), para
anular as influências perturbadoras. Se examinarmos
cada um destes fatores que
afetam as ovelhas de forma
tão séria, entenderemos a
enorme importância do papel que o criador tem no
cuidado delas. Na verdade,
é ele quem lhes proporciona
as condições adequadas para
se deitarem, descansarem,
repousarem e estarem contentes, tranquilas e se desen-

volverem.
Um rebanho inquieto,
descontente, sempre agitado
e perturbado não dá bons
lucros. O mesmo se aplica às
pessoas. A segunda fonte de
temores da qual o ovelheiro
tem que livrar o rebanho é a
da tensão, rivalidade e disputa dentro do próprio rebanho.
Em todas as sociedades
de animais existe uma ordem de dominação no seio
do grupo. Em um galinheiro
isto é chamado “a ordem da
bicada”. No meio do gado bovino, é a “ordem da chifrada”.
Entre os ovinos, falamos em
“ordem da marrada”.
Em geral, uma ovelha
mais velha, arrogante, ardilosa e dominadora se arvorará em líder de qualquer grupo de carneiros. Ela mantém
sua posição e prestígio com
marradas, expulsando as outras fêmeas e cordeiros das
melhores partes dos pastos
ou de um recanto predileto.
Sucedendo-a numa ordem
precisa, seguem-se os outros
animais, todos estabelecendo e mantendo uma posição exata no rebanho pelo
emprego da mesma tática
das marradas e empurrões,
contra aqueles que se acham
abaixo ou ao redor.
Este processo é retratado em termos vividos e acurados em Ezequiel 34.15,16
e 20-22. Trata-se, de fato,
de um espantoso exemplo
da perfeição científica das

Escrituras, ao descrever um
fenômeno natural.
Por causa deste senso
de rivalidade, tensão e competição pela posição melhor
e autoafirmação é que existe
esse conflito no rebanho. As
ovelhas não podem deitar e
repousar tranquilas. Sempre
se levantam para defender
seus direitos e responder ao
desafio do intruso.
Muitas vezes tenho
visto uma ovelha velha encaminhar-se para uma mais
jovem que estivera a pastar
satisfeita ou descansar tranquilamente em algum recanto ensombrado. Ela inclina
o pescoço, virando a cabeça
para um lado, arregala os
olhos e aproxima-se da outra pisando firme. Toda essa
mímica é para dizer em termos claros: “Saia daí! Saia
do meu caminho! Ceda-me
este terreno, senão...” E se a
outra ovelhinha não saltar
para um lado imediatamente, em autodefesa, será impiedosamente espancada a
marradas. Ou então, se ela se
erguer para aceitar o desafio,
bastarão um ou dois empurrões para fazê-la sair correndo à procura de socorro.
Este conflito contínuo,
esta competição constante
dentro do rebanho pode se
constituir um fator debilitante. Os animais se tornam
nervosos, tensos, insatisfeitos e inquietos. Emagrecem
e ficam irritáveis. Mas uma
coisa que sempre me impresNovembro 2016 | Revista do Pastor | 43
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sionava muito, era que sempre que eu aparecia e minha
presença era notada por elas;
esqueciam-se rapidamente
de suas tolas rivalidades e
cessavam de lutar. A presença do pastor causava enorme
diferença em seu comportamento.
Para mim, isto sempre
foi uma ótima ilustração gráfica da luta pelo status, que
há entre os seres humanos.
É bem conhecido o senso
de concorrência que nos faz
querer ficar “a par com o vizinho” ou então “com os filhos dos vizinhos”.
Em qualquer firma comercial, qualquer escritório,
qualquer família, igreja, organização ou grupo humano,
seja ele grande ou pequeno,

“

Somente o cuidado
diligente do criador
(pastor, discipulador,
líder, apascentador),
que se mantém sempre
vigilante à presença
de insetos evitará
este distúrbio para o
rebanho.

”
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existe essa luta pela autoafirmação e autorreconhecimento. A maioria das pessoas
luta para ser a “ovelha chefe”.
Damos marradas, brigamos
e competimos para “passar à
frente”. E, para isso, algumas
pessoas saem feridas.
É nessa conjuntura
que surge a inveja. É aqui
que mesquinhas desavenças
se transformam em terrível
ódio. É aí que são gerados
o mal e o desprezo — o lugar onde a rivalidade acirrada cresce gradualmente até
tornar-se um modo de vida,
onde o homem tem que estar sempre defendendo a si
mesmo, seus direitos ou sua
posição do resto do grupo.
Paulo diz a mesma coisa com as seguintes palavras:
“Aprendi a viver contente em
toda e qualquer situação”, e
certamente isto se aplica ao
nosso status na sociedade.
Com seu modo singular, Jesus Cristo, o Grande
Pastor, durante sua vida na
Terra observou que o último
seria o primeiro e o primeiro seria o último. Em certo
sentido, estou convicto de
que ele quis dizer que o último seria o primeiro em seu
afeto. Qualquer pastor tem
grande compaixão pela ovelha fraca que leva marradas
de todo lado, das ovelhas
mais dominadoras.
Mais de uma vez, tenho castigado severamente
uma ovelha mais truculenta
por haver maltratado uma

das mais fracas. Ou então,
quando batiam em cordeiros
que não eram os seus, tive
que corrigi-las firmemente,
e, com toda certeza, tais animais não eram os primeiros
em minha estima, por causa
de sua agressividade. Outro
ponto que me impressiona
neste contexto, é que as ovelhas menos agressivas, em
muitos casos, contentam-se
mais facilmente e são mais
calmas e tranquilas. Portanto, existem vantagens definidas em ser a “última”.
Mas, o mais importante era o fato de que a presença do pastor punha fim
a toda aquela rivalidade. E
em nosso relacionamento
humano, quando nos tornamos plenamente conscientes
de estarmos na presença de
Cristo, acabam nossas tolas e egoísticas rivalidades
e nosso orgulho próprio. O
coração humilde, que Calma e contentemente anda
em comunhão íntima com
Cristo, acha-se em repouso,
e pode descansar, alegre de
poder deitar-se e deixar que
o mundo passe por ele.
3- Se estiverem sendo
importunados por moscas
e parasitas, também não
se deitarão. Só conseguem
relaxar quando estão livres
dos insetos.
Assim como a ausência
de temor de predadores ou
de conflitos no seio do reba-

evidências de que estão sendo molestados por insetos,
ele deve tomar providências
para socorrê-los. O objetivo
máximo de sua mente deve
ser manter o rebanho calmo,
satisfeito e em paz.
Semelhantemente, na
vida cristã, haverá fatalmente muitos fatores de irritação
para nós. Existem pequenas
perturbações, frustrações e
experiências desagradáveis
que sempre se repetem.
Existe um antídoto
para elas? Será que podemos
atingir um estado de calma,
contentamento a despeito da
existência delas?
A resposta para aqueles
que se encontram aos cuidados de Cristo é sim.
Esta é uma das principais funções do Espírito Santo. Nas Escrituras ele é simbolizado muitas vezes pelo
óleo — por uma substância
que proporciona alívio e
consolo, nos mais duros e
aflitivos momentos da vida.
Aqui entra o papel do
pastor, discipulador, líder
ou apascentador, pois ele é
por sua proximidade a ovelha, é capaz de detectar esse
problema e ajudar essa pessoa a encontrar no precioso
Espírito Santo a presença de
Cristo, que traz tranquilidade, serenidade, força e calma em face das frustrações e
tristezas.
4- Por último, as ovelhas não se deitam enquan-

to estiverem com fome.
Precisam estar bem alimentadas para fazê-lo.
Finalmente, para que
as ovelhas repousem, é preciso que não haja o temor da
fome. Isto está implícito na
declaração: “Ele me faz repousar em pastos verdejantes.”
Embora não seja do conhecimento geral, a verdade
é que os países possuidores
dos maiores rebanhos de ovinos do mundo localizam-se
em regiões áridas ou semiáridas. A maioria das raças de
ovelhas prosperam melhor
neste tipo de terreno. Nesses
lugares onde o clima é seco,
elas se acham menos expostas a problemas de saúde e
a parasitas. Mas nestas regiões, também, não é natural
nem comum encontrarem-se
pastos verdejantes. Na Palestina, por exemplo, onde Davi
escreveu este salmo, e onde
vigiava os rebanhos de seu
pai, principalmente perto de
Belém, a terra é seca, estéril,
queimada e desértica.
Os pastos verdes não
surgiam como que por encanto. Resultavam de um labor intenso, mais o emprego
de tempo e habilidades no
lavrar a terra. Tinham que
limpar o solo árido e áspero; arrancar espinheiros, raízes e tocos de árvores; arar
profundamente e preparar o
solo; semear e plantar grãos
e ervas especiais; irrigar e
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nho, a ausência de temor de
parasitas e insetos também
é essencial ao bem-estar das
ovelhas.
No verão, principalmente, as ovelhas são afligidas por moscas de toda
espécie e carrapatos. Quando se sentem atormentadas
pelos insetos, é virtualmente
impossível para elas aquietarem-se e se deitarem. Ficam
sempre em pé, sacudindo as
pernas, abanando a cabeça,
sempre querendo correr para
o mato em busca de alívio.
Somente o cuidado diligente do criador (pastor,
discipulador, líder, apascentador), que se mantém sempre vigilante à presença de
insetos evitará este distúrbio
para o rebanho. Um bom
criador aplica vários tipos de
repelentes de inseto ao pelo
das ovelhas. Ele deve cuidar
para que sejam mergulhadas
numa solução própria para
matar carrapatos que se apegam à sua lã. E cuidará também para que estejam perto
de arvoredos onde poderão
se refugiar, a fim de se livrarem do tormento dos insetos.
Tudo isto acarreta mais
trabalho para o criador. Exige o emprego de tempo, esforço e de produtos químicos
caros para que o serviço seja
bem feito. Significa também
que o ovelheiro deve passar
entre os animais diariamente, mantendo-se sempre atento ao comportamento deles.
Logo que se manifestarem
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cuidar das plantações de forragem que iriam servir para
alimentar o rebanho.
Tudo isto implicava em
muito trabalho bem como
no emprego de tempo por
parte do pastor diligente. Se
ele quisesse que as ovelhas
desfrutassem de pastos verdejantes por entre as colinas
ressequidas e estéreis, teria
que trabalhar muito.
Mas para haver sucesso na criação de ovelhas, é
essencial que se tenha pastos verdejantes. Quando os
cordeiros estão crescendo e
as fêmeas precisam de relva
verde e suculenta para produzir um leite gordo, nada

“

Uma ovelha
faminta ou mal
nutrida está
sempre em pé,
inquieta, procurando
mais um punhado de
forragem para tentar
satisfazer a fome que
lhe rói as
entranhas. Tais
ovelhas nunca ficam
satisfeitas.

”
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substitui o pasto. Nenhum
espetáculo é mais grato ao
coração do criador do que
ver seu rebanho, depois de
bem alimentado até a satisfação plena, em uma forragem
verde, deitar-se para descansar e ruminar e desenvolver.
Em minha fazenda um
dos principais segredos de
toda empresa residia em cultivar uma pastagem rica e
vicejante para meu rebanho.
Em duas das fazendas próximas, os campos eram velhos,
gastos, empobrecidos ou se
achavam desbastados ou infestados de forragem de tipo
inferior. Com a aplicação
das medidas práticas e pelo
aproveitamento
científico
das terras, elas foram transformadas em campos florescentes com cereais e relvas
viçosas que nos davam pelos
joelhos. Com tal alimentação, era comum termos cordeiros de até 45 quilos, aos
três meses de nascidos.
O segredo disto era que
o rebanho se alimentava rapidamente e depois se deitava para descansar e ruminar.
Uma ovelha faminta ou mal
nutrida está sempre em pé,
inquieta, procurando mais
um punhado de forragem
para tentar satisfazer a fome
que lhe rói as entranhas. Tais
ovelhas nunca ficam satisfeitas. Não crescem, e não são
de nenhum valor, nem para
si mesmas nem para seus
donos. Elas desfalecem, pois
lhes falta vigor e vitalidade.

O papel do pastor, discipulador, líder ou apascentador nesse ponto é muito
importante, pois a quantidade e a qualidade do alimento que as ovelhas terão, está
diretamente ligado ao seu
preparo e dedicação as Escrituras e o empenho em levar
o alimento as ovelhas. Lembrando que elas precisam
ser levadas para pastar, pois
sozinhas elas correm o risco
de se contaminar, se perder
ou até mesmo cair na mão de
um predador.
Tudo isto demonstra
a energia e o trabalho incansável de um criador que
deseja ver seu rebanho satisfeito e bem nutrido. Denota
o desejo de meu Pastor de
que sejam atendidos meus
maiores interesses. Sua preocupação por meu bem-estar,
realmente, acha-se acima de
minha compreensão. Quando muito, o que posso fazer
é desfrutar e regalar-me em
tudo que ele realiza.
Esta vida de vitórias
tranquilas, de feliz descanso, de repouso em sua presença, de confiança em sua
direção é algo que poucos
cristãos gozam plenamente.
Mas o Bom Pastor providenciou pastos verdejantes para
aqueles que desejam mudarse para eles, e ali encontrar a
paz e plenitude.
Adaptado do livro
“Nada me faltará” de Phillip
Keller
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