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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, por todo o Brasil, um tempo especial em
nossas igrejas, tempo de crescimento, de multiplicação e tempo de transição, por isto trouxemos, nesta edição, uma mescla
de matérias que é relevante para fortalecer discípulos e desafiar
pastores no avanço da igreja.
Apresento, com muito carinho, a matéria “Teus Filhos
Voltarão”, escrita por nosso líder, o Apóstolo Jair de Oliveira,
que é de extrema relevância, e sabemos que as famílias dos pastores, infelizmente, têm sido alvos de Satanás, tentando desestabilizar o ministério de muitos líderes.
Temos a excelente matéria “Expansão do reino” autoria de
nosso estimado Bispo Palaroni. Também gostaria de chamar
sua atenção para o estudo sobre a vida de Elias, que foi escrito
pelo Missionário José Geraldo, que nos faz percorrer a história
desse tão abençoado profeta e dali tirar lições preciosas.
Procuramos, nesta revista, apresentar matérias para nossas necessidades, aquilo que realmente estamos vivendo e precisando em nossas igrejas.
Gostaria também de destacar a matéria Autoavaliação é
uma necessidade, Evitando o Stress, Aos Cansados Com Carinho, Pego de surpresa, Famílias saudáveis vão se multiplicar,
Aproveite a oportunidade que Deus lhe dá, Quatro razões por
que todo Pastor deve ver a congregação como o Jardim de Deus,
Compromisso com os filhos.
Estamos alegres por apresentarmos esta revista aos amados (as) pastores (as), pois esse material poderá contribuir muito para cumprirmos o nosso desafio ministerial.
Um abraço carinhoso!
Pastor Sérgio Affonso

Pastor Sérgio Affonso

Secretaria de Educação Cristã SCT/ ITEJ.
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“Disse Caim a Abel, seu
irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu
que se levantou Caim contra
Abel, seu irmão, e o matou” –
Gênesis 4.8.
A família sempre foi
alvo dos ataques do inimigo
das nossas almas. Lembremo-nos de que ela é um projeto de Deus para o homem
desde o jardim do Éden.
Deus disse a Adão que ele
deveria cultivar e guardar o

jardim (Gn 2.15), o que nos
dá uma indicação do papel
do sacerdote da família. A
família deve ser cultivada tal
qual um jardim ou, senão,
acabará cheia das ervas daninhas da indiferença, falta
de comunicação, mágoas e
outras coisas mais que crescem e destroem tantos lares.
Este jardim é cultivado com
pequenos gestos de amor,
com atenção, com tempo de
qualidade, com noção cor-

reta de prioridades. Temos
que cultivar nossa plantação.
Deus ordenou também que
Adão vigiasse o jardim do
Éden, o que indica que havia perigo rondando. Havia
inimigos querendo destruir
o jardim que Deus lhe havia
dado.
É interessante que uma
das primeiras manifestações
das consequências da queda
foram problemas com os filhos do primeiro casal. O
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primeiro casal amargou o
sabor da morte em sua casa,
onde um filho matou o outro e, o que sobreviveu tornou-se um errante sobre a
terra afastando-se deles. No
mesmo dia perderam dois
filhos (Gn 4). É isso o que
tenho visto... e muito.
Andando pelo nosso
país tenho visto muitas famílias destruídas e muitos
corações despedaçados. A
tristeza maior é quando
me deparo com líderes que
enfrentam o caos familiar,
principalmente no que diz
respeito aos filhos. Cito alguns exemplos:
- Ao perguntar a determinado líder, que visitei,
sobre seu casal de filhos,
tive que ouvi-lo informar,
tristemente, que ambos estavam cumprindo pena em
presídios. A filha por tráfico
de drogas e o filho por dois
assassinatos.
- Um caso triste em Vitória do Espírito Santo foi o
de um filho de pastor, envolvido com uma organização
criminosa, preso e trazido a
júri popular pelo assassinato
de uma moça que, segundo
ele, levava informações de
sua organização para outra,
rival. Este filho de pastor,
filho da promessa e da bênção, foi condenado a 19 anos
de prisão.
- Outro líder que visitei, pai de três filhos, informou que nenhum estava envolvido na obra do Senhor,
nem firme na fé.
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Essas informações têm
me deixado perplexo.
Homens e mulheres
de Deus vendo seus filhos
morrerem espiritualmente,
aqueles mesmos que foram
apresentados e dedicados ao
Senhor. Filhos que foram recebidos debaixo de promessas de Deus, tornando-se
vagabundos espirituais e fazendo as obras do maligno.
Muitos são os ministros que
se sentem desmoralizados
diante de coisas praticadas
pelos filhos. O lugar que o
Diabo não achou nos pais
santos, achou nos filhos.
Conheço ministros que
chegaram a abandonar o
ministério, envergonhados
pelo comportamento dos
filhos, alguns entraram em
depressão, outros assumiram a pior das posturas, encobriram os erros dos filhos.
Salomão nos adverte:
“Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes
que elas estraguem a nossa
plantação de uvas, que está
em flor” (Ct 2.14). São as
raposinhas, aparentemente
tão inofensivas e fofinhas,
que destroem as plantações.
Quais são as raposinhas que
têm entrado nos lares e provocado este distanciamento
dos filhos de ministros da fé
na qual cresceram e foram
instruídos?
As causas são muitas,
mas quero enumerar algumas que, acredito, são as
mais comuns:

“

Muitos são os
ministros que
se sentem
desmoralizados
diante de coisas
praticadas pelos
filhos.

”
1 – Traumas com o sistema
A Igreja foi criada pelo
Senhor Jesus e é santa, imaculada. Ao dizer Igreja com
“I” maiúsculo, não estou me
referindo à minha denominação nem a nenhuma
outra. Refiro-me ao corpo
místico de Cristo, à união
dos remidos de todos os
tempos em todos os lugares,
daqueles cujos nomes estão
escritos no Livro da Vida.
Ela também é chamada de
Igreja Invisível, porque não
sabemos ao certo quem faz
parte dela. Não sabemos
quem é joio e quem é trigo.
Nem todo o que tem seu

Deus para que eles crescessem e amadurecessem. Esses
homens de Deus entenderam que onde existem seres
humanos, existem falhas,
sendo assim, tocaram para
a frente e não se deixaram
abater. Porém, seus filhos
não viram da mesma forma,
não extraíram as mesmas
lições, só enxergaram naquilo uma liderança abusiva
explorando seus pais. Com
isso, confundiram o sistema com a igreja, Deus com
a liderança, e abandonaram
a fé.
2 – Familiaridade ruim
“Quando
chegaram
à eira de Nacom, estendeu
Uzá a mão à arca de Deus
e a segurou, porque os bois
tropeçaram. Então, a ira do
SENHOR se acendeu contra
Uzá, e Deus o feriu ali por
esta irreverência; e morreu
ali junto à arca de Deus” - II
Sm 6.6,7.
Quem era Uzá? A palavra de Deus diz que ele era
filho de Abinadabe (2 Sm
6.3). E quem era Abinadabe? Era o homem na casa
de quem a arca havia estado
por cerca de vinte anos (I
Sm 7.1,2). Veja só, por vinte anos Uzá via aquela arca
dentro de sua casa. Ele sabia que aquele era o objeto
mais sagrado para o povo
de Israel, pois, representava
a própria presença de Deus.
Porém, o que isso causou
nele? Temor? Não, uma fa-

miliaridade ruim; uma noção de que aquela arca era
algo comum. Foi isso que o
levou a cometer aquela “irreverência”. Isso nos leva ao
nosso segundo ponto.
Enquanto
existem
aqueles filhos de pastores
que crescem na igreja como
Samuel que cresceu na tenda
sagrada e se fortalecia no Senhor, tornando-se um grande profeta (1 Sm 2.18-21),
outros vão perdendo o senso
do sagrado. Quando falo do
sagrado me refiro, em primeiro lugar, à presença daquele que disse que estaria
onde o seu povo estivesse
reunido no seu nome, ainda
que fossem somente dois ou
três (Mt 18.20). Mas, podemos falar também das coisas
visíveis que apontam para
Deus. Explico. Mesmo sendo o povo da Nova Aliança
que, diferente do povo da
Antiga, que dependia de um
lugar físico aonde encontrar
Deus (o Templo de Jerusalém, ou o Tabernáculo antes
dele); e que em sua adoração
possuíam objetos simbólicos como castiçal de sete
lâmpadas, o altar de incenso,
o altar das ofertas etc, nós
sabemos que o Pai só procura aqueles que o adorem
em espírito e em verdade
(Jo 4.24); mesmo assim, certas coisas merecem respeito
por serem dedicadas a Deus.
O templo não é mais o lugar onde Deus mora, pois,
ele mora em mim; mas é a
casa de Deus porque é um
Julho 2019 | Revista do Pastor | 7
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nome no rol de membros,
tem seu nome no Livro da
Vida. E, por estranho que
pareça, muitos que têm seu
nome no Livro da Vida ainda não têm seus nomes num
rol de membros.
Só estou dizendo isto
para que saibamos diferenciar entre a igreja do Senhor
Jesus e os sistemas humanos
criados para organizarem o
ajuntamento dos salvos na
adoração ao Senhor. Estes
sistemas, a princípio, surgem para atender alguma
necessidade, como aconteceu em Atos 6 com a obrigação que surgiu em alimentar
as viúvas da igreja. Mas, a
tendência é de, com o passar do tempo, e o aumento
do povo, o sistema ir se sofisticando e, na maioria das
vezes, começar a ficar maior
do que as pessoas. Estes sistemas funcionam como uma
grande máquina e as pessoas
tornam-se fontes de energia
para alimentar essa máquina. Quando isso acontece é
muito comum surgirem injustiças e despersonalização.
É aí que o sistema pode se
transformar num monstro
que começa a engolir as pessoas, inclusive, os ministros.
Muitos filhos de pastores viram seus pais serem
vítimas de abusos cometidos
pelo sistema contra eles para
que a máquina continuasse
funcionando. Na maioria
das vezes, seus pais superaram aquilo e viram naquelas situações permissões de
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edifício que foi dedicado
ao serviço de Deus. Dentro
deste edifício temos coisas
que foram dedicadas a Deus,
apontam para Ele e merecem
respeito: a Bíblia Sagrada, o
óleo da unção, os dízimos e
as ofertas. Porém, para muitos filhos de pastores essas
coisas não significam absolutamente nada. Para eles
nada ali faz sentido. É muito
comum estes “Uzás” serem
irreverentes com as coisas
sagradas. Essa irreverência
torna-se o motivo da morte
espiritual deles.
Lembremos que os
filhos de Eli viveram essa
situação também. Eles roubavam as ofertas e se prostituíam, para eles não importavam que as ofertas eram
do Senhor e que as mulheres
com quem se prostituíam vinham ali para adorá-Lo. Não
havia nada santo para Hofni
e Finéias (1 Sm 2.11-17,22).
Quão atual é esta palavra,
pois muitos pastores sofrem
com filhos que roubam as
ofertas e se prostituem com
as jovens da igreja.
3 – Mau testemunho
dos pais
Uma coisa que se torna
destruidora da fé de muitos
filhos de pastores é quando
dão de cara com o mau testemunho dos seus pais em
casa. Estou me referindo
àquela duplicidade entre o
homem do altar e o homem
de casa. Sei que a palavra
8 | Revista do Pastor | Julho 2019

que pregamos é maior do
que nós e que, se Deus for
procurar alguém perfeito
para pregar sua palavra, ela
nunca será pregada. Porém,
tanto Deus quanto as pessoas e, principalmente nossos
filhos, querem transparência
e sinceridade da nossa parte.
Para muitos jovens, é insuportável ver seus pais se colocando como referência em
suas pregações sobre família, mas, ao verem seu comportamento em casa, sabem
que suas palavras ao púlpito
não passam de um teatro. É
a velha história de não viver
aquilo que se prega.
Há pouco tempo, numa
web tv, uma moça contava
como foi colocada para fora
de casa por seu pai que era
pastor, ao confessar-lhe que
era garota de programa.
Qual foi sua surpresa, após
alguns meses de vida noturna, ao atender um chamado
para um programa num local marcado, o cliente era o
seu pai, aquele que a havia
colocado para fora de casa.
É claro que ele não sabia
quem era a garota de programa que ele havia contratado.
Naquele dia, a máscara caiu.
Não é à toa que um dos
requisitos para que alguém
fosse um líder espiritual era
que ele tivesse um bom testemunho (I Tm 3.1-7).
4 – Pastores que não
apascentam seus filhos
Creio que uma das

“

Ministros que
veem seus filhos
afastados dos
caminhos de Deus
nunca devem se
cansar de orar por
eles, incessantemente,
persistentemente.

”

marcas do verdadeiro pastorado é poder apascentar sua
família em primeiro lugar.
A mesma Bíblia que diz que
um profeta não tem honra
na sua casa e entre os seus
parentes, também diz, “eu e
a minha casa serviremos ao
Senhor” (Js 24.15).
Quando falo de apascentar a família não estou
falando de algo mecânico,
limitado a um culto doméstico por semana. Estou
me referindo, como disse
no ponto anterior, ser um
exemplo dentro de casa, e
manter as linhas de comunicação abertas, não tendo
assunto do qual não possam
conversar. Porque nos nos-

5 - Livre arbítrio
Em relação aos filhos
não podemos nos esquecer
de uma coisa, eles são seres
dotados de livre arbítrio, ou
seja, têm a capacidade de escolher o que vão fazer com
suas vidas. Temos que nos
lembrar que nosso papel é
interceder por eles, dar um
bom exemplo, cuidar bem
deles, ensinar o caminho em
que devem andar. Porém,
isso não garantirá que eles
seguirão pelo bom caminho.
Eu sei que, quando os filhos
tomam o mau caminho, a
primeira coisa que os pais
fazem é se culpar. Porém,
nem sempre eles têm culpa;
nem sempre o problema é
qualquer um desses que falei
aqui. Muitas vezes é simplesmente uma questão de escolha. Veja o caso de Samuel,
um dos homens irrepreensíveis da Bíblia, profeta, juiz
de Israel, porém, seus filhos
foram corruptos e maus (I
Sm 8.1-3). A culpa não foi
dele, senão Deus teria falado com ele como falou com
Eli, repreendendo-o. O que
aconteceu com os filhos de
Samuel foi, simplesmente,
escolha.
O que fazer?
Agora, pois, perma-

necem a fé, a esperança e
o amor, estes três; porém o
maior destes é o amor – 1
Coríntios 13.13.
Quando estamos lidando com outras pessoas,
nossa fé, por maior que seja,
tem suas limitações. Minha
fé tem sua maior influência sobre mim mesmo. No
que diz respeito aos filhos,
há mais duas virtudes na
grande tríade de 1 Coríntios
13 que devem acompanhar
nossa vida: a esperança e o
amor.
Ministros que veem
seus filhos afastados dos
caminhos de Deus nunca
devem se cansar de orar por
eles, incessantemente, persistentemente. “Assim diz o
Senhor: Reprime a tua voz
de choro e as lágrimas de teus
olhos; porque há recompensa

para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há
esperança para o teu futuro,
diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus
territórios” (Jr 31. 16,17).
As lágrimas dos pais têm
uma recompensa e farão os
filhos voltarem da terra do
cativeiro. Paulo disse que
a esperança alegra o nosso
coração (Rm 12.12). Ainda
que vejamos nossos filhos
numa situação de perdição,
a esperança faz com que
vejamos as promessas que
foram feitas a respeito deles
se cumprindo. E quando não
soubermos mais o que fazer
com eles, qual estratégia
usar, como atraí-los, façamos uma coisa: vamos amá-los. O amor sempre saberá
o que fazer.

Apóstolo Jair de Oliveira
Servo do Senhor Jesus
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sos dias é muito comum se
entregar o pastoreio da família a outros, porém, esse
deve ser nosso primeiro rebanho.
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Reino
A EXPANSÃO DO

Há uma enorme quantidade de irmãos, líderes
de congregações, grandes
e pequenas, que já não trazem mais em seus corações
um espírito que os mova
para o crescimento e expansão do Reino de Deus.
O comando dado por Jesus para alcançar os confins da terra, não foi dado
à parte da Ekklesia, mas a
cada membro que pertence a ela, a todos. Desde o
momento da revelação do
que tinha em mente, até
10 | Revista do Pastor | Julho 2019

sua ascensão ao céu, Jesus
não deixou dúvida alguma
no coração daqueles homens, e também no nosso,
sobre qual seria a extensão
de alcance da sua graça.
Ele tinha em mente que o
conhecimento do seu sacrifício, para livrar o homem do juízo de condenação, além de alcançar todo
Israel e chegar aos confins
da terra, também salvaria
gerações futuras até que se
feche a temporada da graça e abra-se uma outra, de

acordo com o cronograma de Deus. Portanto, a
expansão do Seu reino foi
desenhada cuidadosamente para avançar no terreno
geográfico, até os confins
da terra, e geracional, por
várias gerações seguidas
até que um tempo se complete.
Creio que quanto a
esta questão não temos
nada de novo; mas, o que
me chama atenção nestes
últimos tempos é a pergunta: nós ainda estamos
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“

Se fecho
a mente às verdades
da Palavra em razão
das minhas opiniões,
não posso receber
o que Deus tem
para mim.

”

sendo movidos pelo mesmo espírito, no qual por
algumas décadas expandimos o reino de Deus?
Ou se permitimos a outro
espírito conduzir nosso
chamado ministerial, descendo do nível sobrenatural apostólico para o natural, como se fôssemos uma
associação homogênea de
pessoas que combinam
crenças, em um ambiente agradável e confortante, que, a meu ver, é onde
grande parte dos ministé-

rios evangélicos se encontra atualmente.
O PERIGO DA
MENTE FECHADA
Se o que havia no coração de Jesus, hoje não
pode ser encontrado no
meu, isto significa que
perdi a principal razão
do meu chamado, desconectei-me da Ekklesia do
Senhor e estabeleci minha própria assembleia.
Preste atenção no que vou

dizer: quando compartilhamos temas que tratam
da expansão do reino de
Deus, há irmãos que se
sentem mal, querem mudar de conversa e vão até
embora, porque a questão
causa-lhes irritação e não
prazer, deles foi-se o mover apostólico. Sua mente
está conformada e endurecida, resistente à ideia de
Jesus, cheia de argumentos, imaginações, orgulho,
ideias próprias, conceitos
e estruturas mentais que
criam padrões à sua maneira de pensar. A Bíblia
chama isso de fortaleza,
porque leva o indivíduo a
atuar no reino de Deus de
maneira errada e a resistir
com descaso ou violência
quando é confrontado. Se
fecho a mente às verdades
Julho 2019 | Revista do Pastor | 11
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da Palavra em razão das
minhas opiniões, não posso receber o que Deus tem
para mim.
A EXPANSÃO DO
REINO É APOSTÓLICA
Sempre é bom alertar
ao nobre leitor que não
estamos tratando sobre
hierarquia ou cargos que
recebemos na estrutura de
organização da Igreja, mas
do espírito sob o qual ela
deve viver e mover-se para
cumprir o propósito original de seu arquiteto. Tudo
foi devidamente planejado
por Ele, sem a necessidade de nenhuma opinião
que viesse do lado de fora
de seu núcleo de criação e
governo. A igreja é coisa
pensada e resolvida pelo
Pai, o Filho e o Espírito
Santo.
Os Evangelhos segundo Mateus e Marcos,
em suas considerações finais, tratam das últimas
instruções dadas por Jesus à Sua Ekklesia. O que
ambos escreveram, quando colocados lado a lado
completam-se um no outro, e se não fizermos esta
associação parece que não
é a mesma pessoa falando.
Marcos ressalta, nas instruções, a investida dos
apóstolos implantando as
bases do reino em todas
as regiões do mundo e alcançando povos de todas
as línguas, raça e cor, en12 | Revista do Pastor | Julho 2019

quanto Mateus escreve o
fato de que foram advertidos a tomarem os convertidos e ensiná-los a usar da
autoridade que receberam
sobre doenças e enfermidades,
multiplicando
aquelas bases em outras
até terem o domínio da geografia espiritual de todo
o mundo, os confins da
terra.
Marcos descreve assim as últimas instruções
de Jesus dadas a eles:
E disse-lhes: Ide por
todo o mundo e pregai o
evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado
será salvo; quem, porém,
não crer será condenado.
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem:
em meu nome, expelirão
demônios; falarão novas
línguas; pegarão em serpentes; e, se alguma coisa
mortífera beberem, não
lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.
(Mc 16.15-18).
Mateus, por sua vez,
conclui sua narrativa acentuando a seguinte parte da
instrução dada por Jesus
antes do retorno ao céu:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
Toda a autoridade me foi
dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a

guardar todas as coisas que
vos tenho ordenado. E eis
que estou convosco todos os
dias até à consumação do
século (Mt 28.18-20).
Quando associamos
os dois textos, entendemos
claramente o desenho que
o Senhor tinha em mente
quanto à expansão do Seu
reino, os grupos apostólicos estabeleciam as bases
da Ekklesia com sinais,
prodígios e maravilhas,
em seguida inicializavam
a colonização daquela região com o compartilhamento da cultura do reino,
treinando cada um dos
que creram a fazer as mesmas obras que eles faziam
e espalhando-os em todas
as direções, estabelecendo
novas bases. A partir do
momento em que geravam
outros novos discípulos, o
faziam segundo a sua natureza, caráter e propósito
apostólico, não podiam
ser diferentes deles, os sinais continuavam a seguir
aqueles que iam crendo e
nascendo de novo. Marcos
trata do evangelho sobrenatural, enquanto Mateus foca o ensino e treinamento de outros para
moverem-se sob o espírito
apostólico. Este é o modelo de igreja prevalecente
desenhado por Jesus, as
portas do inferno não têm
chance alguma de prevalecer contra ela.
Bispo A. C. Palaroni

No
texto
bíblico
Elias é, historicamente,
um personagem um tanto
misterioso. Ele não tem
biografia, pois aparece
sem genealogia e nenhuma informação sobre seu
passado. Aparece repentinamente, porém, como

se fosse personagem bem
conhecido. O que a Bíblia
nos fornece de informação é apenas que ele veio
de Gileade e que era tisbita (I Reis 17.1). Portanto,
morador de uma pequena
cidade chamada Tisbé, que
figura como “interior do

DISCÍPULOS

PROFETA ELIAS:
CENÁRIO, ATUAÇÃO,
CRISE E SUPERAÇÃO

interior”, que não aparece
nos mapas e cuja localização é controversa. De
acordo com dados históricos mais aceitos, uma região de poucos moradores
além do rio Jordão. Entretanto, Elias foi um homem
de atuação altamente releJulho 2019 | Revista do Pastor | 13
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vante.
Foi levantado profeta num dos momentos
mais críticos da história
de Israel quando Acabe,
por influência de Jezabel,
favorecia a prática idólatra, promovendo a adoração a Baal; dando a esta
divindade um grau de
importância que não possuía nem entre os sidônios
onde surgiu e era cultuada.
Elias foi homem de grande fé, profunda intimidade
com Deus, íntegro, obediente, ousado, corajoso e
instrumento de Deus em
seu tempo. Suas profecias
e intervenções no cenário
religioso, social e político
de Israel foram determinantes para a preservação
e manutenção da fé no
único, eterno, verdadeiro e
soberano Deus.
Além disto, foi instrumento divino para realização de milagres extraordinários. Contudo,
como qualquer ser humano, viveu um momento de
profunda crise que paralisou, temporariamente,
seu ministério. A história
deste homem muito nos
ensina e é um alerta a todos aqueles que se sentem
chamados por Deus para
a realização de sua obra.
Observemos, então, alguns
pontos importantes de sua
vida e trajetória enquanto
fazemos uma autoanálise que poderá nos ajudar
entender certas nuances
14 | Revista do Pastor | Julho 2019

de nossa caminhada, gerar
maior convicção, produzir
fé e esperança e, ainda, se
necessário, restauração e
superação.
Cenário do ministério de Elias
Era bastante desafiador. Estava tomado por
degeneração moral, política, social e espiritual.
Acabe começou a reinar
sobre Israel em Samaria e
fez o que era mau perante o Senhor (I Reis 16.2931). Este rei conseguiu a
“proeza” de fazer pior que
todos os seus antecessores,
inclusive, Jeroboão. Jeroboão foi um servo de Salomão que juntou-se a insatisfeitos e dividiu o reino
tornando-se o primeiro rei
de Israel, reino do norte.
Abandonou ao Senhor e
entregou-se a idolatria.
Fez dois bezerros de ouro
colocando um em Betel e
outro em Dã e proibiu ao
povo de subir a Jerusalém
para adorar, dizendo que
aqueles bezerros eram os
deuses que os tinham feito
subir do Egito. Construiu
santuários e estabeleceu
sacerdotes que não eram
da tribo de Levi, estabelecendo um sacerdócio sem
critérios e criando um culto rival ao de Jerusalém (I
Reis 12.28-32). Em contumaz oposição, fez guerra
ao reino de Judá durante
os 22 anos que reinou (I

Reis 15.6).
Acabe achou que isto
era pouco e quis superar os
pecados de Jeroboão indo
além, em sua impiedade.
Não tendo critérios para
fazer associações e alianças, contraiu casamento
com Jezabel, filha do rei
dos sidônios, que reuniu
em volta de sua mesa 450
falsos profetas de Baal e
400 de Asera. Sustentados,
obviamente, com recursos
do reino (I Reis 18.19). Jezabel foi a mais perversa
rainha de Israel. Praticava
falsidade ideológica, desrespeitava direitos alheios,
tomava propriedades com
violência e arquitetava a
morte de inocentes, como
bem exemplifica o caso
de Nabote. Exterminava
os profetas do Senhor e
planejou a morte de Elias
(I Reis 21.14; I Reis 21.8;
I Reis 18.4: I Reis 19.2).
Por influência da mulher,
Acabe serviu a Baal e o
adorou. Edificou-lhe uma
casa e construiu-lhe um
altar em Samaria (I Reis
16.32). Praticava a famigerada inversão de valores
ao preocupar-se mais em
salvar cavalos e mulas que
gente (I Reis 18.5).
Concluindo, “Acabe
fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis
de Israel que foram antes
dele” (I Reis 16.33). Este
era, portanto, o cenário no
qual Elias foi inserido por

Atuação de Elias
Elias teve uma atuação bem-sucedida em seu
ministério profético. Na
condição de homem chamado, capacitado e enviado por Deus, seu ministério marcou aquele tempo,
o contexto social de Israel
e todas as gerações futuras, pois suas intervenções proféticas entraram
no cânon sagrado. Este
sucesso estava, entre outros fatores, baseado em
duas coisas fundamentais:
a) Ele desfrutava de uma
intimidade profunda com
Deus que lhe possibilitava
ouvir sua voz, receber sua
direção, ter autoridade incomum e receber cuidados
especiais, incluindo seu
traslado para o céu (I Reis
17.1-4; II Reis 2.11).
b) Cumpria o princípio da obediência, seguindo rigorosamente toda
ordem recebida do Senhor
(I Reis 17.5,8-10; 18:1). Na
execução de seu chamado
podemos destacar os seguintes feitos:
1. Entrou em cena
decretando, por ordem divina, uma terrível seca,
que durou três anos e meio.
Foi tão rigorosa que sequer
o orvalho do céu caía durante a noite (I Reis 17.1;
Tiago 5.17),
2. Passando este pe-

ríodo orou, outra vez, e
veio chuva abundante (Tiago 5.18; I Reis 18.45). Ou
seja, ele exerceu autoridade
espiritual, sob a graça divina, para fechar e abrir os
céus,
3. Profetizou a multiplicação de alimentos na
casa de uma viúva garantindo a sobrevivência de
sua família e seu próprio
sustento, ao mesmo tempo
em que afugentou o fantasma da morte que rondava
(I Reis 17.12-15),
4. Ressuscitou o filho
desta viúva (I Reis 17.2022),
5. Foi corajoso e
destemido o bastante para
confrontar o poderoso e temido rei Acabe, para enfrentar os 450 profetas de
Baal no monte Carmelo,
desmoralizando a maligna
e destrutiva conexão idólatra (I Reis 18.18-40).
Estes acontecimentos
principais se deram antes
de sua crise depressiva.
Após, as ações milagrosas
e sobrenaturais de Deus
continuaram sendo uma
realidade na vida deste
profeta até o dia em que
sua jornada terrena encerrou.
A crise de Elias
O capítulo dezenove
de I Reis inicia narrando o
desencadeamento de uma
crise avassaladora na vida
deste profeta de Deus. Até

DISCÍPULOS

Deus, para cumprir um
chamado.

“

Cristo não
admite Sua Igreja
influenciada
por fenômenos sociais
sem limites éticos
e morais.

”
então todos os desafios
enfrentados tiveram ação
externa. Agora, Elias não
conseguiu evitar a interiorização da ameaça sofrida
e abalou-se profundamente. Sabemos que as guerras
externas são vencidas mais
facilmente, mesmo que sejam mais fortes. Quando
não conseguimos administrar e deixamos que os
problemas, frustrações e
decepções se instalem em
nossa estrutura psicológica e nos abalem emocionalmente a crise se torna
“A CRISE”. Diz o texto que
depois de todos estes feitos
maravilhosos, culminando
com a desarticulação da
comunicação idólatra em
Julho 2019 | Revista do Pastor | 15
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Israel, levanta-se Jezabel
com fúria assassina contra
o profeta e faz juramento de exterminá-lo (I Reis
19.2). A partir disto, Elias
tem uma reação negativa e
começa ter um comportamento que nada tem a ver
com tudo que foi até então. Suas atitudes mudam
bruscamente até que o encontramos totalmente desmotivado e desistindo da
vida. Vejamos a sequência
dos fatos:
a) Teve medo e fugiu
para salvar a sua vida (v.3).
Esta atitude revela uma
preocupação com sua vida
física e material. É uma
preocupação natural, mas
pode esconder falta de fé
ou espírito de covardia.
b) Afastou-se do convívio social. Saiu da cidade
e foi, sozinho, ao deserto. Deixou o ambiente de
execução de sua atividade
profética, abandonou a comunhão dos irmãos, amigos e de seu companheiro
de trabalho. Afastou-se de
todos, mergulhando num
isolamento radical.
c) Desejou a morte.
Fugindo para se salvar,
sentiu o cansaço da existência e da luta. Desanimado e desmotivado,
sentou-se debaixo de um
zimbro e pediu para morrer (vv. 3-4). (ainda bem
que Deus não responde
determinadas orações).
d) Motivação negativa (v. 4). Note que ele mes16 | Revista do Pastor | Julho 2019

mo foi para o deserto. Isto
denuncia iniciativa pessoal que não considera mais
a direção divina, como antes. O que vem a seguir revela o teor negativo desta
decisão, pois o vemos desistindo de tudo e desejando o fim de sua história.
Aqui ele não tem mais sonho, acabou o ideal, fugiu
a esperança. Até de viver
ele desistiu. Rendeu-se a
situação como ela se apresentava em total descrença
de uma reversão. Este Elias
não se parece em nada
com o homem descrito no
capítulo 18.
e) Entrou na caverna.
Mesmo estando no monte
de Deus, escondeu-se. Infelizmente, esta é a realidade de muitos servos de
Deus ao redor deste mundo hoje. Não podemos
estimar o quantitativo de
gente vocacionada, ungida, resposta de Deus para
esta geração, que mergulhou numa caverna psicológica e se tornou improdutiva e, além disto, está
gerando preocupações à
suas lideranças.
Numa análise psicológica, todas as atitudes
de Elias são sinais de uma
crise de depressão aguda
que precisa ser tratada.
Embora não descartemos
a importância e necessidade de acompanhamento
profissional em determinados casos, sabemos que
em Deus temos a cura e

confiando nEle podemos
“dar a volta por cima”.
A superação de Elias
No momento mais
agudo da crise Deus entrou no deserto da vida
de Elias e começou um
tratamento intensivo. Primeiro, deixou-o dormir.
O despertou, deu comida
e deixou dormir de novo.
Em seguida o acordou, outra vez, deu-lhe alimento
e fez um alerta: “…porque
te será muito longo o caminho” (vv.5-8) e isto soa
como indicativo de uma
direção subjetiva. Quem
está depressivo precisa de
descanso, fica carente de
atenção, precisa mudar
de ambiente. Ele caminhou e foi até o Horebe.

“

Numa análise
psicológica, todas as
atitudes de Elias
são sinais de
uma crise de
depressão aguda
que precisa
ser tratada.

”

mantém a fé e integridade.
Não importa como se está
achando. Quando alguém
se identifica como exclusividade está pisando um
terreno minado onde, a
qualquer momento, poderá sofrer uma explosão fatal. Devemos ser piedosos,
mas nunca auto-piedosos.
Devemos entender que
não somos únicos e que
há gente melhor que nós.
Assim afugentamos esse
pesadelo.
A pergunta de Deus
- “que fazes aqui, Elias?”é terapêutica, pois tem a
intenção de fazer-lhe retomar a consciência de
sua atividade. Note que
ela se repete no versículo
13, mostrando uma insistência no apelo. Deus quer
restaurar seu profeta para
que ele continue e conclua
bem a sua missão. Sem
entrar em detalhes, o que
vem a seguir é um vento
forte, seguido de terremoto, fogo e a fala suave de
Deus, dando a oportunidade ao profeta de revisar
ou confirmar sua resposta. Estes fenômenos têm
tudo a ver com a natureza
profética de Elias e com
a sobrenaturalidade da
ação divina na história. Ao
mesmo tempo em que estes fenômenos distraem o
profeta (quem está deprimido precisa ter sua mente
e atenção absorvidas por
algo novo a fim de libertar-se da fixação ocorrida

DISCÍPULOS

No Horebe estava o início
de tudo. Foi ali que Israel
foi estabelecido como nação, pois foi o monte onde
Moisés recebeu o decálogo
- a Constituição daquele
povo.
Como dito, mesmo no monte de Deus, o
profeta escondeu-se uma
caverna. Deus veio e perguntou: “Que fazes aqui,
Elias?”(v.9). Em sua resposta, Elias revela um
pensamento perigosíssimo; “…mataram os teus
profetas à espada, e só eu
fiquei…” Mesmo que haja a
possibilidade de estar apenas relatando a crueldade
da perseguição que o movimento profético sofria
naqueles dias em que muitos servos de Deus haviam
sido exterminados, deixando a impressão de que
mais ninguém havia restado, o profeta se considera
único naquele cenário.
O que acontece com uma
pessoa quando chega neste nível revela um de dois
sentimentos antagônicos
entre si: de lado, autopiedade e de outro, superioridade.
Na autopiedade a pessoa se sente coitada, desprezada, zero à esquerda.
Na superioridade acreditava ser exclusividade,
celebridade, uma sumidade, alguém de quem todos
precisam e dependem, insubstituíveis. No contexto religioso, a única que

“

Seu lugar
é na cidade,
no meio
de gente,
profetizando
e ungindo
pessoas.

”

no início e processo da crise), eles o despertam para
a natureza de sua vocação.
Todos estes acontecimentos são seguidos por
ordem de Deus: “Vai, volta
pelo teu caminho...unge a
Hazael, rei da Síria, também a Jeú...ungirás rei de
Israel; e também a Eliseu...
ungirás profeta em teu
lugar” (vv.15-19). Aqui,
Deus está dizendo: Não
terminou, Elias! E seu lugar não é no deserto, desejando morrer, ou escondido numa caverna, no alto
de um monte. Seu lugar é
na cidade, no meio de gente, profetizando e ungindo pessoas. Não te quero
abatido, desanimado, querendo desistir. Te chamei e
cuido de ti até que o meu
propósito seja integralJulho 2019 | Revista do Pastor | 17
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mente cumprido. Jamais
te deixarei abandonado à
própria sorte. Vemos que o
profeta reagiu e está recebendo novas instruções de
Deus para retomar sua caminhada vocacional. Estes
três homens que o profeta
recebe ordem para ungir,
embora tivessem suas divergências, tinham uma
coisa em comum: destruir
o reino de Acabe (v.17).
O Senhor mostra a
Elias que o processo continua e que toda sua atuação
havia sido bem-sucedida
para alcançar seu objetivo.
O rei e o reino que estavam
sendo nocivos, destruindo
os valores daquela nação,
chegava ao final. Era como
se Deus perguntasse e depois afirmasse ao profeta:
Você imagina que tudo
foi em vão? Eu estou no
controle de tudo e a casa
de Acabe acabou! Depressão por quê, Elias? Minha
vontade e o meu propósito sempre prevalecerão.
Te chamei, te conduzi e
continuarei conduzindo
vitoriosamente. Agora, o
que é curioso nesta ordem
de Deus é determinar que
Elias estabeleça o novo rei
da Síria. Os profetas ungiam somente os reis de Israel, mas Elias faria, como
fez, o inédito.
Quando ele imaginava não ser mais útil, Deus
está lhe dando a oportunidade de fazer o que
ninguém havia realizado.
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Acompanhando os passos
do profeta após sua restauração e fazendo um resumo dos acontecimentos, o
encontraremos, sem medo
de Jezabel, confrontando
e sentenciando o fim de
Acabe, orando e fazendo
descer fogo do céu para
consumir soldados e capitães arbitrários, dividindo
as águas do Jordão, passando a capa para Eliseu
- deixando concluído o
processo de sucessão -, e
subindo ao céu sem experimentar a morte, num espetáculo glorioso. (I Reis
21.17-24; II Reis 1.10-12;
2.8; 2.14; 2.11).
Conclusão
Elias queria morrer
isolado, triste, deprimido,
sentindo-se frustrado e
fracassado, enquanto Deus
lhe havia planejado um
final triunfante e, sequer,
tinha incluído em seu histórico a experiência de
morte. Lamentavelmente
este profeta sucumbiu-se a
uma crise e seu ministério
sofreu uma interrupção
de quase três meses. Interessante é que, enquanto
atrás de Elias tem a força
da rainha que o empurra
para fuga, à sua frente está
uma ação de Deus que o
atrai para o Horebe. Sua
volta ao Horebe, nos mostra que, em algumas situações, as experiências adversas nos empurram para
um retorno ao lugar de

início; uma volta ao primeiro amor, onde haverá
uma renovação plena.
No âmbito geral, sua
experiência nos ensina que
nosso lugar não é a caverna. Não podemos fugir
nem esconder. Não podemos perder o foco nem desistir. Jamais devemos nos
isolar, pois nossa vocação
é ungir pessoas e profetizar para um mundo que
agoniza a nossa volta. Somos mensageiros de esperança para quem não tem
esperança. Somos profetas
que anunciam mudanças.
Não importa o quanto o
cenário se mostra sombrio. Deus está no controle
de cada detalhe, controla a
história do mundo e seus
acontecimentos, e a história individual de cada um
dos seus servos.
Finalizando, o profeta sofre os açoites da fúria
odiosa daqueles que cooperam com as trevas, mas o
cuidado amoroso de Deus
o encontra para refazê-lo.
Se porventura você está
numa caverna qualquer,
a ordem de Deus é sair. E
não há mistério; basta sair.
É iniciativa pessoal; questão de tomada de posição
para mudar. Acreditemos:
Desânimo e desistência
não combinam com a gente! É tempo de superação,
pois existe um fim glorioso nos aguardando.
Pastor José Geraldo Recife-PE

É UMA NECESSIDADE

“Já envelheci e estou
cheio de cãs, e meus filhos
estão convosco; o meu procedimento esteve diante de
vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje.” I
Samuel 12.3.
Um dos maiores desafios de um líder é a au-

toavaliação. Geralmente
somos avaliados por outros. Pelo povo (avaliação
parcial/temporal),
por
pessoas próximas (avaliação positiva) e por inimigos (avaliação negativa)
e em algumas vezes pelos
“falsos amigos” (uma avaliação na frente e outra por

trás). Na verdade, para se
obter uma avaliação correta é preciso saber qual é
o nosso chamado e nossa
dedicação ao mesmo. Isso
somente você pode saber.
O testemunho do líder, mais do que as suas
habilidades, é a base do
seu sucesso. A essência
da visão de Deus para sua
igreja é a multiplicação de
um modelo. O discipulado
deve consistir em mais do
que apenas treinar líderes.
Ele é o processo pelo qual
homens e mulheres fiéis se
reproduzem, transferindo
a visão e o caráter que têm.
Nossa relevância, portanto, passa pela missão de
influenciar pessoas que,
por sua vez, depende da
forma como vivemos.
Samuel é um dos melhores modelos de líder
que encontramos na Bíblia.
Ele terminou o seu ministério aprovado. Durante
anos e anos foi juiz em
Israel e governou o povo
de maneira irrepreensível.
Uma de suas características mais importantes foi a
constante busca por levantar uma nova geração de
líderes fiéis. Ele não queria
perpetuar-se, mas reproduzir-se. Ele não queria
levantar um reino pessoal.
Sua identidade (que signiJulho 2019 | Revista do Pastor | 19
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fica “Seu Nome é Deus”),
assim como a identidade
que deu aos seus filhos,
Joel (Yaweh é Deus) e
Abias (Yaweh é Pai), demonstram o caráter de sua
dedicação: apontar para o
Senhor e levantar frutos
que O glorificassem.
Samuel
trabalhou
para que seus filhos dessem continuidade aos seus
passos e colheu decepção.
Ungiu Saul, mas teve resultados parciais. Não desistiu, porém, até levantar
uma geração que agradasse completamente ao Senhor, na figura de Davi.
Uma grande marca desse
líder foi a sua disposição
de mudar conforme a direção de Deus. Depois de
servir como juiz por quase toda a sua vida, não se
apegou à posição que tinha, mas trabalhou para
levantar reis, conforme a
ordem do Senhor.
No início do capítulo
12 de seu primeiro livro,
Samuel faz uma avaliação
do seu ministério, junto ao
povo que serviu. Suas expressões podem nos ensinar muito sobre o perfil de
um líder aprovado. O líder
aprovado sabe ouvir, ou
seja, não é alguém fechado
em seu próprio entendimento (vs. 1). Ele ouve o
seu rebanho e busca entender diante de Deus suas
reivindicações e carências.
Samuel ouviu o povo,
sem abster-se de ouvir a
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Deus. Em I Samuel 8.7, ele
consulta o Senhor e recebe
dele a instrução para ungir
um rei. Assim, como grande líder que era, Samuel se
mostra sensível ao clamor
do povo (ainda que isso
contrariasse suas expectativas de ver seus filhos
dando continuidade ao seu
ministério) e, finalmente,
toma a decisão baseado no
que ouve de Deus.
Você tem exercitado
a ação de importar-se com
o que as pessoas à sua volta têm a dizer? Você considera as reivindicações delas, mesmo quando batem
de frente com as suas convicções? Você sabe ouvir
a voz de quem está ao seu
redor, sem deixá-la substituir a voz de Deus em seu
coração?
Outra grande verdade que tiramos dessa história bíblica é que o líder
maduro mostra-se como
alguém capaz de avaliar
seus próprios resultados e
assumir até mesmo o ônus
dos filhos que não seguiram o seu caminho (vs.
2a). Diferentemente de
Eli, sacerdote do Senhor
que tentou tapar o sol com
a peneira e encobrir a indignidade dos de sua casa,
Samuel não ignorou os erros dos seus filhos (I Sm
8.1-3). E mesmo tendo se
decepcionado, não se negou a levantar uma nova
geração de líderes para Israel. O fracasso na forma-

ção não o fez dissimular e
nem mesmo estagnar. Ele
nunca abriu mão de levantar uma geração fiel e o
último grande feito de seu
ministério foi ungir Davi,
um homem segundo o coração de Deus.
Aqui cabem alguns
questionamentos:
você
está dedicado à formação
de líderes ou apenas à manutenção de ovelhas? Você
desenvolveu a capacidade
de permanecer animado
como um discipulador ou
a falta de resultados tira
a sua força? Isso determinará o seu sucesso ou sua
desistência.
O líder aprovado é
também alguém que apresenta sua própria vida e
testemunho perseverante
como argumento para ser
seguido, a despeito das
decepções que tenha tido.
Samuel teve a intrepidez
de dizer: “Já envelheci e
estou cheio de cãs, e meus
filhos estão convosco; o
meu procedimento esteve
diante de vós desde a minha mocidade até ao dia
de hoje” (vs. 2). Aliás, o
caminho de Samuel estava
bem claro diante de todos
e foram seus filhos que não
quiseram andar por ele.
Quando nossos resultados não são ainda o
que nós esperamos, precisamos ao menos do argumento de que a nossa vida
é expressão de fidelidade.
Se, de fato, somos boas se-

obrigação. Seu espírito é o
mesmo de Paulo ao dizer:
“Sede meus imitadores,
como também eu sou de
Cristo” (l Coríntios 11.1).
Vemos ainda nessa
história que o líder aprovado é alguém que tem seu
testemunho autenticado,
não pelas palavras de sua
própria boca, mas pelo
conceito daqueles que o
seguem: “Então, responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste,
nem tomaste coisa alguma
das mãos de ninguém” (vs.
4). Samuel sabia quem era,
mas não se furtou ao desafio de expor-se diante de
seu povo para ouvir o que
as pessoas pensavam a seu
respeito. Não são as palavras da nossa boca que nos
aprovam, mas o conceito
que conseguimos formar
ao longo do tempo no coração de quem nos segue.
O que acho mais maravilhoso nesse episódio
é que o profeta invoca o
testemunho de Deus a seu
respeito: “E ele lhes disse:
O Senhor é testemunha
contra vós outros, e o seu
ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes
achado nas minhas mãos.
E o povo confirmou: Deus
é testemunha” (vs. 5). Ele
sabe a diferença entre reputação e caráter, e busca ser aprovado nas duas
perspectivas.
Diante das pessoas,
precisamos de reputação,

pois é ela que dá credibilidade. Porém, diante de
Deus, precisamos revelar
um caráter aprovado, pois
é daí que vem a nossa autoridade. Samuel saiu dali
deixando Saul, o novo rei,
em evidência. Entretanto,
seguiu como referência
segura de fidelidade para
todo Israel e através de
seu ministério, o rei Davi
chegou ao trono, levando
a nação ao seu mais lindo
período de glória.
Eu reconheço que a
opinião dos outros é uma
das coisas mais desconfortáveis na vida daqueles que
aceitam o desafio da relevância. As críticas e avaliações alheias nem sempre são justas ou piedosas.
Nossos resultados nem
sempre são aqueles que
todos esperavam, inclusive
nós mesmos. No entanto,
é preciso governar sobre
nossas próprias almas e
entender que o simples
fato de termos aceitado a
missão de influenciar pessoas nos coloca sob o olhar
da multidão.
Que faremos? Negaremos o chamado? Voltaremos ao lugar da insignificância para não sermos
medidos por ninguém?
Não! Um homem que pesa
a responsabilidade e o privilégio de um chamado
divino, aceita as avaliações
e assume a obrigação de
continuar sendo um modelo para quem quiser ver.
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mentes, mais cedo ou mais
tarde o fruto bom aparecerá. O dramático é quando
não geramos filhos fiéis
porque o nosso caminhar
não é fiel.
O líder aprovado
aceita ser avaliado. Na
verdade, ele busca essa
avaliação: “Eis-me aqui,
testemunhai contra mim
perante o Senhor e perante
o seu ungido: de quem tomei o boi? De quem tomei
o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi?
E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir
com ele os meus olhos? E
vo-lo restituirei.” (1 Samuel12.3). Como Jesus fez
ao perguntar sobre o que
as pessoas e os discípulos
diziam dele, se pôs diante
do escrutínio do povo e
elegeu áreas fundamentais no testemunho de líder para serem medidas
sua vida: honestidade (“de
quem tomei boi ou jumento?”), verdade e fidelidade (“a quem defraudei?”),
exercício correto da autoridade (“a quem oprimi?”), incorruptibilidade
(“de quem aceitei suborno para encobrir os meus
olhos?”) e disposição para
assumir erros, e repará-los
(“e vo-lo restituirei”).
Não é soberba. Esse
homem se expõe como modelo e aceita o exame das
pessoas à sua volta, justamente por admitir que
ser fiel não passava de sua
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Stress

Evitando o

Fomos criados no
amor, na semelhança e
imagem do amor. Fomos
criados para viver em comunhão com Ele e com o
próximo.
Hebreus 1 diz que
Deus entrou em contato
com o seu povo através de
Jesus. João 1.12, diz que
Deus se fez carne e habitou
entre nós. O verso 15 diz
que ele veio cheio de graça e de verdade, quer dizer
que ele derramou seu favor e nos colocou a par da
realidade divina.
Mateus 11.27 – “Tudo
me foi entregue por meu
Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece o Pai, a não
ser o Filho e aquele a quem
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o Filho o quiser revelar”.
Venham a mim
Mateus 11.28 - 30
- “Venham a mim todos
vocês que estão cansados
e sobrecarregados, e eu os
aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam
de mim, porque sou manso
e humilde de coração; e vocês acharão descanso para
a sua alma. Porque o meu
jugo é suave, e o meu fardo
é leve”.
Deus quer livrar vocês completamente do
stress e cansaço, principalmente os líderes, que
comandam muitos outros
líderes, que abrem igrejas,
cuidam de muita gente,

adquirem
propriedades
para a igreja. Muitas vezes
pode ser difícil, cansativo.
Na verdade muitos líderes
estão com o coração partido, preocupações, stress,
decepções...
Alguns passaram por
decepções muitas vezes.
Mas o Senhor quer lhes
dizer algo. No versículo
28 temos a promessa de
Deus: “Vinde a mim todos
os que...” é o que Jesus quer
que você saiba sobre o Pai
(pois ele veio para revelar
o Pai). Você pode ir sem
medo e se relacionar com
Ele. Nesse processo Ele
tirará as cargas dos seus
ombros.
Vocês que estão trabalhando tanto, e em mui-

Isso se chama
estar cansado e
sobrecarregado!
Então Jesus diz:”
Vinde a mim...”, eu vou
lhe dar algo, é um presente gratuito, que significa
descanso, eu vou aliviar as
suas cargas.
Agora você vai caminhar comigo. “Tomai sobre vós o meu jugo...”
O jugo é uma peça
que se coloca sobre dois
cavalos ou bois e os faz ca-

minhar juntos, no mesmo
passo, no mesmo ritmo.
Jesus quer que você
caminhe com Ele, mas é
no passo dele, no tempo
dele. Não adianta você estressar, querer correr, fazer tudo sozinho ou parar
tudo e ficar para trás.
Você está atrelado a
Ele e é Ele quem conduz a
caminhada, no tempo dele,
no ritmo dele, na direção
dele, tudo com calma, sem
stress. Ele está na direção!
Ele diz: Aprenda a
caminhar comigo! “Aprendei de mim...” eu ando em
amor. Eu posso caminhar
tranquilo e confiante, pois
eu sei que o Pai já providenciou tudo o que preciso, eu sei quem o Pai é e eu
peço para que você ande
comigo, confie, eu conheço o Pai e você também o
conhecerá através de mim.
Esse é o ritmo da
Graça. É o ritmo do favor
de Deus. Não é por esforço
demasiado, mas é porque
andamos com Ele. Às vezes estamos nos cansando muito, suando muito...
relaxe, confie no seu guia
que é Jesus!
A palavra “manso” se
refere também a um animal adestrado, um cavalo
preparado para a guerra,
que não se assusta com
barulho, os movimentos
bruscos ou violência da
batalha. Porque, normalmente o cavalo é um animal arisco, que se assusta

com facilidade, que pode
fugir diante do perigo e
refuga diante dos obstáculos destruindo tudo a sua
frente. Um cavalo em pânico é muito assustador e
destruidor.
Talvez um cristão em
pânico seja muito pior! No
seu medo, no seu pânico,
no seu desespero, na sua
ansiedade, ele pode machucar muita gente, destruir pessoas ou relacionamentos.
Um cavalo manso,
adestrado para a guerra,
não causará destruição a
sua volta. Na verdade ele
se manterá firme no meio
da batalha, das flechas,
lanças, perigo, dando segurança ao seu cavaleiro.
Mesmo diante da mais
sangrenta batalha, só se
moverá diante do comando de seu cavaleiro.
Deus quer que você
receba esse coração, que
não se estresse com as flechas, espadas, problemas,
dificuldades na batalha espiritual. Que não se mova
pelo medo, stress, ansiedade ou pânico, mas sim
diante do comando do seu
Senhor!
Nós também aprendemos que Ele é humilde,
não está preocupado com
posições e títulos. Não
é maravilhoso que Jesus
nunca se preocupou com
o tamanho de sua igreja?
Certa vez a sua igreja estava ficando enorme (Jo
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tas vezes estão cansados e
sobrecarregados. Trabalhando tanto até se desgastar. Sabemos que trabalhamos por fé e amor, mas
certos tipos de trabalhos
nos cansam e em alguns
casos nos levam para baixo
e nos desanimam.
Alguns amigos nos
ligam e perguntam como
estamos e a nossa resposta
é: está muito difícil, estou
muito desanimado, não
estou dormindo direito e
o meu casamento tá com
problema, minha esposa
e eu não estamos conseguindo nos comunicar
muito bem. Meus discípulos estão me deixando,
meus filhos estão tendo
problemas, o carro quebrou e eu nem sei de onde
o dinheiro virá...
Então ouvindo isso
descobrimos que você não
é um perdedor, você não é
um fracassado!
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6) e ele começou a pregar
sobre “comer sua carne e
seu sangue”, e as pessoas
começaram a ir embora.
Parece que a pregação dele
não era muito boa, não
agradou as pessoas, o que
ele falou não foi “legal de
se ouvir”. No final de sua
pregação, de milhares, ficaram somente 12 homens.
Muito do nosso stress tem
haver com números e o
que outros pensam de nós.
O Senhor ama as
multidões, mas somente
“ativismo” não é o que ele
deseja. Ele quer discípulos, e esse “tipo de gente”
leva tempo para se fazer,
sem stress. Trabalhamos
sim (fardo leve), caminhando ao lado do Senhor
(jugo suave), no seu ritmo
(manso) e entendendo que
afinal, a Obra e os discípulos são d’Ele (humilde).
Quando ouvimos o
chamado do Senhor para
o ministério (Ide), não podemos desprezar o outro
chamado: “Vinde a mim
todos vós que estais cansados e sobrecarregados...”.
Pois, somente atendendo
a esse segundo chamado,
conseguiremos cumprir o
primeiro: “ide por todo o
mundo e façam discípulos...” (Mt 28.19).
Enfim, quando vivemos lado a lado com o
Senhor nessa caminhada,
acontece um “milagre” em
nossas almas, até então
atribuladas: “...encontra24 | Revista do Pastor | Julho 2019

reis descanso para vossas
almas”.
O descanso de Deus é
o presente que Ele nos deu.
Vamos entender que mesmo nos tempos anteriores
ao Evangelho o Senhor já
conduzia o Seu povo nesse
descanso.
Êxodo 31.15 fala sobre o “Shabbath” (Sábado)
que significa “descanso”
ou “repouso”. Quando os
judeus se encontram no
sábado, eles se cumprimentam: “Shabbath Shalom”. Shalom é a paz de
Deus, quer dizer, nada
faltando, nada quebrado, nada destruído, tudo
na perfeita condição que
Deus desejou. Essa palavra
significa literalmente: inteiro, seguro, intacto.
Quando você entra nesse “shabbath” você
pode experimentar o “shalom”!
No ministério de Jesus vemos repetidamente
o ódio dos judeus por causa dos milagres realizados
por ele no sábado. Eles não
conseguiam entender que
o sábado é o dia do amor.
Sim, isso mesmo, da expressão do amor de Deus
pelo homem, dando-lhe o
descanso em paz, para que
vivesse melhor.
“Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia
é o sábado do repouso
solene, santo ao Senhor;
quem fizer alguma obra
no dia do sábado morre-

rá.” (Êxodo 31.15 - NAA).
Essa era a ordem: trabalhe arduamente e depois
descanse completamente.
O termo “repouso solene”
não quer dizer algo triste,
mas que é algo sério. Porque diz que se alguém não
descansar, morrerá. Não
pense que Deus iria lançar um raio para matar as
pessoas, mas isso acontece
o tempo todo, pessoas não
descansam e morrem. Eles
morrem porque estão cansados, estão estressados,
sem saúde, a alma das pessoas não prospera. A bênção de Deus vem no descanso. (Êxodo 31.16,17)
O sinal do amor de
Deus é o descanso. Deus
trabalhou seis dias na
criação e no sétimo dia
descansou. Deus não estava cansado, mas Ele
desfrutou da sua criação.
Quando nós trabalhamos,
também precisamos parar
e desfrutar dos frutos de
nossas obras. Não é para
aposentar, mas dar uma
pausa. Quando damos
uma pausa em nossa correria experimentamos o
“shalom” de Deus, então
estamos “refrescados” e
prontos para retomar nossos afazeres.
Em Hebreus 4.9,10,
diz: “Portanto, resta um
repouso sabático para o
povo de Deus. Porque
aquele que entrou no descanso de Deus, também
ele mesmo descansou de

O seu descanso
abençoa a outros
Êxodo 23.12 “Seis
dias você fará o seu trabalho, mas, no sétimo dia,

descanse, para que descanse também o seu boi e
o seu jumento, e para que
o filho da sua escrava e o
estrangeiro se revigorem.”
O descanso que você
carrega abençoa tudo ao
seu redor. Se você está estressado, tudo aquilo que
você vai conseguir é uma
religião morta. Mas tem
um descanso debaixo do
favor de Deus que é como
uma brisa suave. Você passa perto das pessoas e elas
dizem: Uau! Eu me sinto bem! Você entra numa
sala e as pessoas se sentem
bem.
Tem muito líder que
não descansa e não deixa
ninguém descansar. Ele
está sempre apressado,
estressado, agitado, consequentemente toda a sua
equipe também fica estressada. O resultado é que a
produtividade cai, o ambiente fica pesado e aquele
amor de Deus que é como
uma brisa suave que deveria permear a Obra é trocado por uma tempestade
enviada pelo diabo.
Somente nos países
com a cultura judaico-cristã é que existe um dia
semanal para o descanso.
Em países de cultura pagã
o povo tem que trabalhar
arduamente. Veja por
exemplo os chineses que
moram em nosso país, todos os seus negócios funcionam 7 dias por semana.
Na cultura de Deus todos

tem o direito ao descanso.
Gostaria de finalizar
destacando dois pontos:
Todo líder tem o direito e a necessidade do
dia do descanso. Não é pecado ter um tempo para o
descanso, na verdade é a
manifestação do amor de
Deus, como já estudamos
anteriormente. Não dê
ouvidos para frases como:
“O Diabo não descansa!”.
Pode até ser verdade, mas
nós não trabalhamos para
o Diabo, e sim para Deus
e Ele descansou! Esse dia,
não tem necessidade de
ser o sábado, mas um dia
na semana que você separe
para descansar e renovar-se na presença do Senhor.
Outra questão diz
respeito ao oposto. Existem pastores que pregam
uma ou duas vezes por semana, e passam o restante
da semana em casa, sem
fazer nada. Para esses, o
meu conselho é: Você não
precisa de um dia exclusivo de descanso, precisa,
na verdade é levantar-se
e dedicar-se com afinco
na Obra de Deus. Aí sim,
o seu dia de descanso tem
sentido!
Quero deixar um
Salmo 127.1,2 de Salomão
para sua meditação.
Tradução adaptada da mensagem
“Entering the rest of faith”, do Pastor Charles Stock
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suas obras, como Deus
descansou das suas.”
Nós imitamos o Senhor, caminhamos com ele
e o Seu jugo é suave. Devemos parar de trabalhar em
nosso esforço próprio.
Quero declarar algo
a vocês, especialmente aos
pastores que trabalham
arduamente: DESCANSE!
Você tem permissão para
descansar e refrescar-se.
Você será mais eficiente
trabalhando no amor de
Deus em vez de trabalhar
no seu próprio zelo. Aqueles quem amam, sempre
trabalham mais que os melhores trabalhadores.
Há energia no amor,
e esse é o propósito do
sábado, renovar nossas
energias e continuar a caminhar.
Sabemos que todos
enfrentam tribulações e
essas lutas sob o ponto de
vista de Deus, fortalecem
nosso caráter e nos preparam para maiores conquistas. Quando aprendemos
que Deus nos ama, entendemos que as provações
não são castigo, mas oportunidade de crescimento.
Então nos tornamos gratos
e gratidão nas dificuldades
também é descanso.
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“Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
sobem com asas como águias, correm e não
se cansam, caminham e não se fatigam” Isaías 40:31

Em seu primeiro capítulo, a palavra de Deus
traz-nos o relato da criação dos céus e da terra em
seis dias, seguido pelo descanso de Deus no sétimo.
É daí que o povo de Israel
tinha o costume de descansar no sábado, mesmo
antes da lei ser dada (Ex
16.22-30). Aliás, devemos
entender qual o propósito
para o qual Moisés escreveu o relato da criação em
Gênesis 1 e 2. Ele não pretendia escrever ali um tratado científico, mas sim,
trazer a verdade de que
Deus é o criador de todas
as coisas independentemente do processo que ele
usou para isso. Outra coisa
que Moisés pretendia era
explicar às futuras gerações de onde vinha o costume de seu povo de guardar o sábado. Com aquela
narrativa em mente, um
israelita podia dizer: “nosso Deus criou o mundo
em seis dias e no sétimo
descansou, nós fazemos o
mesmo”.
A palavra “sábado” significa “descanso”. Quando
Deus incorporou o costume de guardar o sábado à
Lei, Ele estava passando
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dois princípios: 1) o homem precisa trabalhar; 2)
o homem precisa descansar. Neste mandamento,
Deus tratava com a questão da preguiça, porque só
poderia descansar quem
trabalhasse; só era digno
dele, quem ralasse, pessoas que não faziam nada, o
preguiçoso, não era digno
do sábado; descansar de
quê? Neste mandamento, Deus tratava também
da questão das limitações
humanas, o homem precisaria descansar, ou não
aguentaria trabalhar. Havia também a questão profética neste mandamento.
O sábado aponta para a
pessoa do nosso Senhor
Jesus Cristo, descanso
para a alma de todo cansado (Mt 11.28-30).
Quando o Senhor Jesus veio a esta terra, a religião havia transformado
o mandamento do sábado
em um jugo pesado nas
costas do povo da aliança.
Ao invés de verem que ao
curar pessoas no sábado
Jesus estava introduzindo-as no descanso, os religiosos viam naquilo uma
quebra da Lei. Eles viam
a quebra da lei até mesmo

AOS CAN

CAR

quando os discípulos, com
fome, colhiam espigas de
trigo e comiam. Jesus
lembrou-lhes um trecho
das Escrituras (aquelas Escrituras que eles ficavam
querendo colocar contra Ele), e mostrou como
Davi, quando esteve com
fome comeu dos pães que,
segundo a Lei, somente os
sacerdotes poderiam comer, e não foi castigado
por isso. Isso porque, para
Deus, a vida está acima de
ordenanças. Até mesmo
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NSADOS COM

RINHO
os homens, com suas leis,
têm isso gravado em suas
consciências. A lei é clara
sobre o sinal vermelho e
sobre a velocidade que um
veículo deve andar. Porém,
quando uma ambulância
vai socorrer uma pessoa,
sai quebrando muitas leis
de trânsito porque está
gravado no coração do
ser humano que a vida é
mais importante do que
essas leis. “O sábado foi
estabelecido por causa do
homem, e não o homem

por causa do sábado” (Mc
2:27).
PASTORES
CANSADOS
Já falamos que o Senhor Jesus é o cumprimento do tipo profético do sábado. Ele disse que a alma
cansada deve vir a ele porque somente assim poderá encontrar o verdadeiro
descanso. Porém, muitas
vezes encontramos pessoas que vieram a Ele, em

estado de canseira...muita
canseira. E, entre estes, encontramos os ministros, os
obreiros, os pastores, entre
aqueles que, infelizmente,
se encontram mais cansados. Por que justamente
aqueles que atenderam ao
chamado de vir até Aquele
que é Senhor do sábado,
e que pregam isso, são os
mais suscetíveis a estarem
cansados? Uma coisa é
certa, Jesus não fez propaganda enganosa de si mesmo e Sua palavra é confiJulho 2019 | Revista do Pastor | 27
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“

O problema
]é que, muitas vezes,
passamos a depender
mais de métodos e
programas.

”
ável. O problema não está
nEle. Quando andamos
ansiosos e fatigados como
Marta, podemos ter certeza, que a falha está em nós.
Sei que com isso, pode parecer que estamos acrescentando mais sofrimento
aqueles que já se encontram debaixo de stress.
Mas isso é só um convite
a que venhamos a refletir
sobre 4 pontos nos quais,
talvez, estejamos falhando:
1 - Trabalhar na própria força
“Não por força nem por
poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos” - Zacarias 4:6
Diferente de qualquer
outro trabalho, a obra de
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Deus é feita por nós, mas
na força do Senhor e no
mover do Espírito. Estamos aqui para pregar o
evangelho a toda criatura
e nosso desejo é que todos
sejam salvos, que o número de discípulos cresça a
cada dia e que a cada mensagem, mais pessoas sejam
salvas. No entanto, sabemos que quem salva as
pessoas, quem as convence
do pecado da justiça e do
juízo é o Espírito Santo.
Se queremos ganhar almas
para o reino de Deus, devemos depender dEle em
tudo. O problema é que,
muitas vezes, passamos a
depender mais de métodos e programas. Olhamos
para uma igreja de vinte
mil membros e observamos os seus métodos. Dai
começamos a achar que
o segredo está naqueles
métodos e não no fato de
eles estarem fazendo oque
Deus lhes mandou e seguindo uma palavra rhema para eles. Por detrás
desses mega crescimentos,
há histórias de muita oração, muito jejum, muita
busca. Mas lá estamos nós
olhando para o resultado
final e para um método,
ao invés de olhar para um
princípio. O princípio que
está por detrás daquele
crescimento é, fazer oque
Deus orientou, primeiramente em sua palavra e,
depois, na unção do Seu
Espírito que habita em

nós. Quando não agimos
assim, copiamos métodos,
e, a princípio parece que
vai tudo bem, depois tudo
começa a desmoronar,
pois uma casa foi construída sobre a areia dos métodos humanos e não sobre
a rocha da palavra rhema
de Deus. Você já tentou
empinar pipa quando não
há vento? É preciso correr
e se movimentar bastante para manter a pipa no
alto. Mas, quando se cansa
(é claro que vai se cansar),
a pipa simplesmente cai.
Trabalhos feitos na força
humana também dependem de um hiperativismo
frenético, pois, ao mínimo
vacilo, “a pipa” cai. Quando o vento do Espírito não
está soprando, precisamos
chamá-Lo (Ez 37.9), ou
iremos cansar.
2 – Se embaraçar com
negócios desta vida
“Nenhum soldado em
serviço se envolve em negócios desta vida, porque
o seu objetivo é satisfazer
àquele que o arregimentou”
- 2 Timóteo 2:4
Paulo não estava falando de se envolver com
coisas imorais ou ilícitas.
Ele estava falando de coisas que, apesar de eticamente não serem reprováveis, acabam tirando o
foco do ministro de seu
chamado. Jesus chamou

lhes ofereceu os reinos do
mundo e a glória deles (Lc
4.6,7). Nessa vida existem
escolhas que não tem nada
a ver com Deus; há muitas
folhas caindo ao chão por
Sua permissão, sem ser
Sua vontade perfeita. Um
dia quiseram pegar Jesus
a força para fazerem dele
rei; Ele, porém, viu quem
estava por detrás daquilo e retirou-se ao monte
(Jo 6.15). Ele sabia para
que viera ao mundo e que
tipo de coroa iria usar (Mt
27.29).
Quando um ministro
se esquece para o que foi
chamado e Quem o chamou, acabará tentando
montar em dois cavalos,
correr duas corridas, servir a dois senhores. Ele
não fará bem nem uma
coisa nem outra. Só conseguirá frustração e cansaço.
3 – O peso do pecado
“Assim nós temos essa
grande multidão de testemunhas ao nosso redor.
Portanto, deixemos de lado
tudo o que nos atrapalha
e o pecado que se agarra
firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada
para nós” - Hebreus 12:1,
ntlh
Após falar da galeria
dos heróis da fé para um
povo que estava desanimado, o escritor da epístola

aos Hebreus os exorta a
que continuem firmes na
corrida. Porém, para isso,
eles deveriam se desfazer
de duas coisas para que
esta corrida não ficasse
pesada: oque nos atrapalha
(embaraços) e o pecado. O
primeiro já tratamos no
ponto anterior. Falemos
agora do outro, o pecado.
Sabemos que todos
somos pecadores e que
diante de Deus qualquer
quebra de sua palavra é
pecado. Porém, vivemos
num contexto em que,
com certeza, certos pecados são tratados com mais
rigor que outros. Alguns
por causa de nossa teologia, outros por envolver
mais alguém.
Alguns pecados são
eleitos pela teologia de

“

Movidos
por estes sentimentos,
muitos servos de
Deus acabaram
envolvendo-se
com coisas
que desviaram-nos
de seus
chamados.

”
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isso de espinhos que sufocam a palavra que foi
plantada no coração dos
discípulos. Interpretando
estes espinhos, Ele disse:
“Os cuidados do mundo, a
fascinação da riqueza e as
demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra,
ficando ela infrutífera”
(Mc 4.19). Jesus usou três
palavras para definir as
coisas que embaraçam o
ministro da palavra, bem
como qualquer discípulo,
tornando-o infrutífero:
a) Cuidados (grego
merimna) – Esta palavra
traz a ideia de distração
provocada por uma ansiedade;
b) Fascinação (grego apate) – Esta palavra
aponta para o engano, a
falsidade. Jesus falou do
engano das riquezas;
c) Ambições (grego
epithumia) – Trata-se de
um desejo por algo que
não nos pertence.
Movidos por estes
sentimentos, muitos servos de Deus acabaram
envolvendo-se com coisas
que desviaram-nos de seus
chamados. Muitos deles
entraram em empreitadas
acreditando que estavam
numa missão divina, pois
achavam que o “versículo”
“nenhuma folha de uma
árvore cai no chão se não
for da vontade de Deus”,
estava na Bíblia, quando
na verdade estavam cedendo as ofertas do diabo que
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cada época para ser “O
Pecado”. Desde os primórdios da história da igreja
este fenômeno é observado. Houve épocas em que
certos “pecados eleitos”
eram punidos até mesmo
com a morte pela igreja
romana.
Acho que não precisamos esquentar muito os
miolos para saber qual é
“O Pecado” de nosso tempo. Bem, de fato, esses “pecados” são pecados. Mas, a
forma como são tratados,
muitas vezes leva alguns
ministros a, quando dão
de cara com eles em suas
vidas, fazerem algo que
mina sua vida espiritual:
esconder.
Muitos são os ministros do altar que levam
uma vida dupla, segurando o ministério com uma
mão e o pecado com a outra. Não existe vida mais
cansativa e miserável que
esta. De um lado há o temor de Deus e o conhecimento da palavra de Deus
quanto àquele pecado e
de conselhos como o de
Tiago: “Confessai, pois, os
vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros,
para serdes curados” (Tg
5:16). Este ministro quer
ser curado desta lepra,
mas o medo de perder sua
igreja lhe impede de confessar seus pecados. Aí ele
envereda pelo caminho da
duplicidade. Neste caminho ele vive com medo de
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ser descoberto e passa a viver uma vida de paranoia;
usa dois ou três celulares,
possui perfil fake em redes sociais, usa disfarces,
mente, omite, suborna a
própria consciência. Sua
vida vira um inferno.
Uma vida sem essas
coisas já tem suas complicações. Imagine o stress de
querer viver mais de uma
vida em uma! Não há coração que resista. Com uma
vida assim não precisa
nem de castigo de Deus.
4 – Falta de fé
“E contra quem jurou
que não entrariam no seu
descanso, senão contra os
que foram desobedientes?
Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da
incredulidade” - Hebreus
3:18-19
Citamos mais uma vez
a epístola aos Hebreus. Temos ali um povo que estava desanimado, cansado.
No ponto anterior vimos
algumas razões para isso.
Agora o escritor aponta
outro possível motivo para
aquele cansaço na carreira: falta de fé. A falta de
fé estava fazendo com que
eles não entrassem no repouso de Deus. Quando
ela nos falta, nós também
não conseguimos tranquilizar nossa alma e nos
cansamos. O escritor desta epístola explicou oque é
a fé: “Ora, a fé é a certeza

de coisas que se esperam,
a convicção de fatos que se
não veem” (Hb 11:1).
Todo obreiro do Senhor sabe o quanto precisamos ter fé para fazermos
Sua obra. E não estamos
falando de fé para ministrarmos cura ou libertação
somente. Estamos falando
de fé para termos certeza
de coisas que esperamos
e convicção de fatos que
não estamos vendo. Nós
sabemos que na obra de
Deus há tempo de plantar
e tempo de colher. Mas,
se não tivermos fé, iremos
querer colher em época
de plantar. Se não tivermos fé, corremos o risco
de tentar produzir frutos
artificiais. Muitos falsos
profetas assim se tornaram
porque cansaram de fazer
um trabalho sério e não
ver resultados imediatos e
partiram para o charlatanismo. Outros, duvidaram
deí seus chamados e abandonaram seus ministérios.
Nosso trabalho é um trabalho de fé. Muitas sementes plantadas frutificarão
em tempos futuros. Nosso
trabalho é continuar plantando
incansavelmente,
pois, “os que com lágrimas
semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando
e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo,
trazendo os seus feixes” (Sl
126:5-6).
Pastor Edmilson Silva

Surpresa

Quem é capaz de prever o futuro com precisão?
Será que estamos preparados para ele? Se nossas
obras fossem analisadas
hoje, como nos sairíamos?
“E um jovem o seguia,
envolto em um lençol sobre
o corpo nu. E lançaram-lhe
as mãos, mas ele, largando
o lençol, fugiu nu.” Marcos
14.51,52.
Ninguém sabe exatamente quem é o personagem descrito, que foge nu
quando os soldados vêm
para prender Jesus e seus
seguidores. Há motivos
para crermos que se trata
do próprio Marcos, escritor do Evangelho. Mas,
independente de identificarmos quem viveu essa
situação vergonhosa, esse
registro inusitado não está
na Bíblia por acaso. O que
vemos? Um jovem que
passa do privilégio de seguir a Jesus à vergonha de
abandoná-lo nu... Muita
gente vive essa terrível experiência, não no aspecto
literal, obviamente, mas
no espiritual. Num dia, é
identificada como parte
dos que seguem a Cristo.
No outro, é lançada à vergonha e ao desprezo.

Posso imaginar muitas coisas quanto leio essa
passagem bíblica.
A primeira é que não
podemos viver a vida cristã como quem se prepara
para dormir. Infelizmente, a expectativa de muita gente ao abraçar a fé é
“deitar-se eternamente em
berço esplêndido”, viver
uma vida de tranquilidade
e sono. Entretanto, nosso
chamado é para a prontidão, para os embates,
para a guerra. Não
é à toa que Paulo
adverte: Pelo que
diz: “Desperta, ó
tu que dormes,
e
levanta-te
dentre os mortos, e Cristo
te esclarecerá. Portanto,
vede prudentemente como
andais,
não
como néscios,
mas como sábios, remindo o
tempo, porquanto os
dias são maus. Pelo que
não sejais insensatos, mas
entendei qual seja a vontade do Senhor.” (Efésios
5.14-17).
Se você quiser dor-
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Pego de
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mir, procure uma religião.
Se quiser seguir a Cristo,
prepare-se para os conflitos da Cruz. Não há como
seguir Aquele que veio
para confrontar o mundo e
não receber o impacto dos
contra-ataques. Por isso,
precisamos estar alertas
e prontos para o combate, sempre. Quem escolhe
a passividade, quem vive
um cristianismo de sono
e descompromisso, acaba
envergonhado.
De certa forma, vestimo-nos de lençol quando
não damos ouvidos às advertências da Palavra de
Deus. Jesus avisou aos discípulos que as coisas iriam
ficar feias. Havia advertido
a todos para que vigiassem
e orassem. Mesmo assim,
o moço estava desfilando
com um lençol, como se
risco algum o ameaçasse.
Devemos considerar

“

O dia da
prova revela
quem somos
e como, de fato,
estamos..

”
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sempre a exortação da
Palavra: “Sede sóbrios e
vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em
derredor, como leão que
ruge procurando alguém
para devorar” (I Pedro
5.8). Vestimo-nos de lençol quando achamos que
nada vai quebrar a paz do
nosso sossego religioso. É
o que acontece quando nos
preparamos apenas para
as bênçãos; as tribulações
nos pegam de calças curtas. Essa é a maior fragilidade dos crentes formados
pelo “evangelho sem cruz”,
tão difundido em nossos
dias.
Outra grande lição que
encontro na história do jovem que fugiu nu é que os
que se baseiam na aparência terminam humilhados.
Esse discípulo usava lençol
em lugar de uma túnica.
Ele apostou na aparência.
Misturado à multidão, andando à noite, achou que
ninguém o notaria.
Esse é o sofisma em
que muitos embarcam. E
acabam descobertos! No
Reino de Deus, o que parece, mas não é, não se
sustentará para sempre.
Nosso chamado é para a
autenticidade, para a sinceridade, para a verdade. O que passa disso é a
construção de um castelo
de areia que desmoronará.
Quando chega a provação,
o que construímos sem
consistência em nossa vida

cairá por terra. Foi por
isso que o apóstolo Paulo
escreveu: “Contudo, se o
que alguém edifica sobre o
fundamento é ouro, prata,
pedras preciosas, madeira,
feno, palha, manifesta se
tornará a obra de cada um;
pois o Dia a demonstrará,
porque está sendo revelada pelo fogo; e qual seja a
obra de cada um o próprio
fogo o provará” (I Coríntios 3.12-13).
É interessante notar
que, quando os que vieram
prender Jesus agarraram o
jovem da nossa história,
foi o lençol que ficou nas
mãos deles. Quando o inimigo lhe ataca, a primeira
coisa que ele vai segurar é
o que não é verdadeiro ou
legítimo em você. Satanás
nunca perderá a chance de
nos envergonhar e, quando ele vê algo em nós, é aí
que investirá.
Outra grande lição: o
dia da prova revela quem
somos e como, de fato,
estamos. Aquela era uma
noite de tribulação. Se não
fosse isso, o tal jovem poderia manter-se na aparência por mais algum tempo.
Quando, porém, o inimigo
vem contra nós, e ele vem
com força total, ou estamos preparados, ou nossa
carnalidade é revelada.
Muitos cristãos superficiais e até falsos cristãos
têm vivido misturados na
igreja, até que a tribulação
revele quem ele é. A cruz

neste episódio bíblico: o
que realmente nos garante
a honra é o que trazemos
por dentro e não o que se
vê por fora. O problema
daquele jovem não era
apenas que ele estava vestindo um lençol, mas que
vestia apenas um lençol.
Não havia nada por baixo.
Mais séria do que sua aparência inconsistente era
sua essência inexistente.
A nossa vida secreta
com Deus é ainda mais
importante que nossa vida
pública. E a santidade, o
tempo de oração, a comunhão com o Espírito Santo,
as virtudes que nem sempre podem ser vistas pelos
homens, são as que nos garantem vitória nos tempos
de provação. Em outras
palavras, o que está por
baixo do visível é a única
coisa que pode nos dar segurança. O que somos no
escuro, quando ninguém
está vendo, é o que nos garantirá vitória quando formos expostos à luz.
Paulo tinha uma consciência tão nítida dessa
verdade que escrevia coisas do tipo: “Não nos recomendamos novamente a
vós outros; pelo contrário,
damo-vos ensejo de vos
gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que
responder aos que se gloriam na aparência e não
no coração” (I Coríntios
5.12) e “porque a nossa
glória é esta: o testemunho
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é um divisor de águas. Ela
fala de morte, de riscos, de
choque de interesses com
o mundo. Quando temos
que decidir de que lado
realmente estamos, nossa
nudez ou nossa fidelidade
é posta à luz. Jesus falou
da semente que cai em corações superficiais: “...que
caiu sobre a pedra são os
que, ouvindo a palavra, a
recebem com alegria; estes
não tem raiz, creem apenas por algum tempo e, na
hora da provação, se desviam” (Lucas 8.13).
Percebo que muitos se
mostram nus quando sua
relação com o líder deixa
de ser glamorosa para ser
provada. Pela primeira
vez, Jesus se apresentou em
um momento de fraqueza
diante dos que o seguiam.
Antes, andar com ele era
motivo de status. Agora,
se tornara um perigo... Foi
nessa situação que o jovem
foi apanhado, em sua falta
de preparo (e aliança). Tenho constatado isso com
muitos pastores, ao longo
dos anos. Muitos dos que
nos seguem estão vestidos
com lençóis. Enquanto é
confortável e prazeroso,
permanecem disfarçados,
mas quando manter a
aliança implica em pagar
um preço, fogem. E pior, a
maioria termina desnudada em sua falta de compromisso.
Há mais uma grande
advertência que distingo

“

A nossa vida
secreta com
Deus é ainda
mais importante
que nossa vida
pública.

”

da nossa consciência, de
que, com santidade e sinceridade de Deus, não com
sabedoria humana, mas,
na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco” (II Coríntios 10.12).
A Bíblia fala várias vezes
da necessidade de sermos
revestidos (e não apenas
vestidos). A vida cristã
precisa ser reforçada por
experiências mais profundas. Nossa imagem pública pode ser maculada, mas
quando nosso caráter nos
sustenta, não terminamos
na vergonha. Nossa reputação diante dos homens
pode até ser abalada por
uma calúnia ou uma má
interpretação a nosso respeito, mas se nossa fidelidade nos aprova diante de
Deus, Ele sairá em nosso
favor.
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Famílias

SAUDÁVEIS VÃO SE MULTIPLICAR

O Senhor quer que
sejamos férteis e nos multipliquemos (Gn 1.28).
Nosso Deus é um Deus de
multiplicação. Multiplicação é um ato da natureza.
Quando menino eu morava numa fazenda e um dia
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resolvi contar os grãos de
uma espiga de milho. Havia 1.200 grãos na primeira geração. Você sabia que
a geração seguinte produz
1.440.000 grãos de milho?
Da mesma maneira,
células saudáveis no corpo

se multiplicam e causam
o crescimento do corpo.
Uma célula viva está num
estado de constante atividade.
A igreja no livro de
Atos multiplicou-se rapidamente porque ela enten-

vocês são a nossa glória e
a nossa alegria”. Seus filhos espirituais eram sua
glória e alegria, eram sua
herança! Paulo se regozijava nos filhos como um
vencedor recebendo uma
coroa de flores pela vitória
nos jogos, quando ele se
lembrava dos seus filhos
e netos espirituais que ele
apresentaria a Cristo.
Eu levo as fotos dos
meus filhos e netos em minha pasta. Filhos são minha alegria e minha posteridade! Quando olho para
eles, eu sei que tive uma
participação na existência
deles nesta terra. Nossos
filhos e filhas espirituais
são a nossa posteridade
espiritual.
Um legado espiritual
Um avivamento de
grande alcance está logo
ali, na esquina, pronto
para acontecer. O povo de
Deus precisa estar alerta
para acomodar a grande
colheita que esse avivamento vai produzir para o
reino de Deus.
Pais espirituais vão
precisar estar preparados
para obedecer ao seu chamado e trazer esses novos
cristãos para debaixo das
suas asas. Deus chamou
você para ser pai ou mãe
espiritual. O Senhor quer
dar a você um legado espiritual. Você pode não estar
se sentindo preparado; na

verdade, você pode estar
se sentido despreparado.
Apesar disso, o chamado
de Deus permanece para a
sua vida.
Restaurando o
padrão do Novo
Testamento
Embora nos últimos
1700 anos uma boa parte

“

À medida que
o Senhor restaura
a vida em
família espiritual
no seu Reino hoje,
a igreja em
nossa geração
vai se multiplicar
rapidamente.

”

da igreja de Jesus Cristo
tenha se desviado da verdade da restauração relacional entre pais e filhos,
o Senhor está assoprando uma palavra nova em
nossa geração para o seu
povo. Em vez de ter o foco
em reuniões e construções
que promovem programas
para encorajar o crescimento espiritual dos crentes, ele está nos convocanJulho 2019 | Revista do Pastor | 35
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deu o valor dos pequenos
grupos de “células” nas casas para ajudar na edificação dos crentes por meio
de relacionamentos familiares espirituais. Essas
células funcionavam num
relacionamento próximo
umas das outras, da mesma forma que as células no
corpo funcionam. Essa atividade saudável e a interdependência resultaram
em um crescimento saudável para a igreja primitiva.
À medida que o Senhor restaura a vida em
família espiritual no seu
Reino hoje, a igreja em
nossa geração vai se multiplicar rapidamente. Precisamos estar preparados.
Devemos treinar adequadamente e preparar pais
espirituais e filhos e filhas
para que Cristo possa ser
formado neles. Romanos
8.19 diz: “A natureza criada aguarda, com grande
expectativa, que os filhos
de Deus sejam revelados”.
Quando Cristo é plenamente formado em seu
povo, a criação vai se erguer e tomar conhecimento!
Paulo desejava profundamente ver seus filhos
espirituais em Tessalônica
e diz o seguinte em I Tessalonicenses 2.19-20: “Pois
quem é a nossa esperança,
alegria ou coroa que nos
gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda?
Não são vocês? De fato,
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do para ser a sua família e
voltar para a verdade do
Novo Testamento de edificar famílias. Muitos cristãos estão se encontrando
nas casas, em grupos pequenos por todo o mundo,
porque o Senhor está restaurando esse sentimento de família no corpo de
Cristo. Os cristãos estão
outra vez começando a reviver o livro de Atos. Eles
estão vendo a importância
de capacitar a próxima geração por meio da paternidade espiritual.
Organizações paraeclesiásticas têm entendido
essa verdade por anos. Organizações como Navegadores, Cruzada Estudantil
para Cristo e Jovens Com
Uma Missão (JOCUM)
aplicaram Efésios 4.16 nas
suas operações de ministério e chegaram à conclusão que, se todos são treinados, o corpo de Cristo
vai expandir e crescer:
“Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio
de todas as juntas, cresce
e edifica-se a si mesmo
em amor, na medida em
que cada parte realiza a
sua função”. O corpo de
Cristo deve estar unido e
ajustado como um corpo
humano. Quando todos os
membros estão trabalhando, o corpo de Cristo vai
ser saudável e crescer.
Jesus quer que sua
igreja seja restaurada para
o padrão do Novo Testa36 | Revista do Pastor | Julho 2019

mento da vida em família.
Ele ministrou para multidões, mas passou a maior
parte do seu tempo com
poucos. Os discípulos
mudaram o mundo! Eu
creio que estamos vivendo
numa época de preparação
e restauração. Deus está
nos preparando para um
trabalho que ele planejou
para nós. Por isso precisamos dizer com o apóstolo
Paulo: “Não que eu já tenha obtido tudo isso ou
tenha sido aperfeiçoado,
mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também
fui alcançado por Cristo
Jesus” (FI 3.12). Enquanto prosseguimos firmes e
determinados a seguir o
padrão que Jesus tem colocado para nós, ele promete tempos de descanso
e restauração: “Arrependam-se, pois para que venham tempos de descanso
da parte do Senhor até que
chegue o tempo em que
Deus restaurará todas as
coisas” (At 3.19-21).

Vinho novo
para odres novos
No início dos anos
setenta, um grupo de jovens (a maioria entre 16
e 22 anos de idade) e eu
iniciamos um ministério
de evangelismo por amizade em nossa área. Deus
colocou um peso em nossos corações pelos jovens
descrentes em nossa vizinhança, e estávamos prontos para o desafio. Queríamos fazer a diferença no
mundo em que vivíamos
e mostrar o amor de Jesus
para aqueles que ouviram
falar desse nome, exceto
em expressões profanas.
Em dois-a-dois, utilizando praças e lanchonetes,
os frutos do nosso trabalho começaram a aparecer.
Muitos jovens entregaram
suas vidas a Jesus.
Cristãos novos necessitam de estruturas novas
em que possam crescer.
Jesus disse: “E ninguém
põe vinho novo em vasilha
de couro velha; se o fizer,
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o vinho novo rebentará
a vasilha e se derramará,
e a vasilha se estragará.
Ao contrário, vinho novo
deve ser posto em vasilha
de couro nova” (Lc 5.3738). Os novos cristãos
eram o vinho ainda no
processo de fermentação.
Quando foram colocados
odres (vasilhas) velhos
(estruturas de igreja existentes), esses odres não foram compatíveis.
É claro que, na época,
não tínhamos um conhecimento profundo acerca
do vinho novo e das vasilhas ou odres novos. Mas
Deus foi fiel. Precisávamos
mantê-los na igreja para
que se fortalecessem e pudessem caminhar firmes
na fé, mas nem todos se
adaptaram, a princípio, na
estrutura de igreja tradicional. Então, nós abrimos
as nossas casas para sermos os pais e mães espirituais desses jovens e adolescentes, e eles estavam
amontoados em nossa sala
de estar, semana após se-

mana, e de forma gradual
eles se firmaram na igreja
e em Cristo. Desse começo
pouco significativo nasceram grupos pequenos.
Quando separamos o
pessoal em grupos pequenos para treiná-los, estávamos preparando esses
jovens para a geração seguinte de crentes. O trabalho foi duro e requeria
compromisso, mas valeu
a pena vê-los crescer em
Deus e alcançar outros.
Hoje, eu tenho o privilégio
de servir como o diretor
internacional de igrejas no
mundo todo, cujo início se
deu com esse ministério
de grupos pequenos.
Sedentos por
vinho novo
Eu creio que o Senhor
vai derramar o seu Espírito Santo e trazer um reavivamento para a igreja
nesses últimos dias. Vai
haver um despertar maior
para as coisas de Deus em
nossas comunidades, e mi-

lhares serão atraídos para
o reino de Deus. Quando
o Senhor derramar esse vinho novo, devemos ter os
novos odres preparados ou
vamos perder as colheitas.
Os odres novos (estruturas) da igreja primitiva
eram simples: as pessoas
se encontravam nas casas e
no templo. Por toda a história, houve os que duplicaram esse método de trabalho da igreja primitiva
com resultados positivos.
John Wesley, o fundador
da igreja Metodista, organizou milhares de “reuniões de estudo” em que as
pessoas se encontravam
nas casas para crescer em
Deus, nos séculos 18 e 19.
Em certa ocasião, ele fez o
seguinte comentário: “Temos visto mais resultados
na vida das pessoas que
estão em comunhão íntima do que em dez anos de
pregação pública”.
No século 20, David
Yonggi Cho, de Seul, Coreia do Sul, hoje o pastor
da maior igreja do mundo,
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também seguiu o exemplo dos grupos pequenos
da igreja do Novo Testamento. Eu creio que a estratégia do nosso Senhor
é a de querer usar crentes
comuns, que encontraram
um Deus extraordinário,
para se reunirem como famílias espirituais nas casas
onde serão discipulados e
treinados, preparando-os
para a colheita.
Muitos cristãos de hoje
estão com sede desse grande mover de vinho novo,
novos crentes para o seu
Reino. Deus está colocando um desejo no coração
de pais e mães espirituais
para receber esses crentes
no Reino e treiná-los filhos e filhas espirituais.
Grupos pequenos proveem uma estrutura ideal
para esse tipo de treinamento. A célula deve ser
família espiritual ligada ao
Corpo (igreja), os líderes e
outros pais e mães espirituais no grupo assumindo
a responsabilidade de treinar os filhos espirituais. O
propósito de um grupo pequeno é ganhar ou assimilar os novos, desenvolver e
produzir cristãos maduros
(discípulos). Quando um
jovem e uma jovem vêm
juntos ao altar da igreja
para se casar, existe uma
expectativa de que, no
tempo oportuno, eles terão filhos. O mesmo princípio aplica-se às famílias
espirituais.
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Quando as pessoas
amam a Jesus e ao seu próximo de maneira profunda, certamente surgirão
novos filhos espirituais. A
expectativa é que esses filhos vão crescer e também
se reproduzir. Os cristãos
maduros serão os pais espirituais desses filhos espirituais. Mais cedo ou mais
tarde os filhos vão crescer
e começar suas próprias
famílias. Embora as células, os grupos de estudo
bíblico ou outros grupos
pequenos sejam odres maravilhosos para a paternidade espiritual, eles em
si mesmos não são a resposta. Em outras palavras,
não é a estrutura em si que
é importante, mas os relacionamentos que ocorrem
dentro do seu perímetro.
Se as pessoas no grupo pequeno não praticam a paternidade espiritual (discipulado), elas logo podem
achar que seu grupo está
se tornando entediante e
sem vida como qualquer
outra estrutura. A vida
vem por intermédio dos
relacionamentos ativos entre pai e filho e mãe e filha
que devem ocorrer dentro
do grupo.
A necessidade
do momento
Muitas igrejas estão
acordando para a necessidade do momento. Elas
estão provendo grupos

pequenos, deixando claro
que os relacionamentos
podem ser estimulados
e pessoas podem crescer
espiritualmente. Nos grupos, as pessoas oram juntas e procuram alcançar
outras pessoas para Cristo.
Os crentes praticam a hospitalidade em suas casas e
conhecem uns aos outros
como pessoas reais. Cada
crente assume a responsabilidade de ajudar um cristão mais novo a crescer em
sua nova vida em Cristo
quando se encontram para
orar, estudar a Bíblia e discutir questões da vida. A
verdadeira
paternidade
espiritual ocorre quando
os crentes são discipulados ou estão discipulando
outros. Isso força “consumidores” ou “espectadores
antigos” a se tornarem pais
espirituais ativos.
Em seu livro, The Vanguard Leader (O líder da
vanguarda), Frank Damazio ressalta este aspecto:
“O consumismo religioso
provoca ou induz a igreja
a dirigir suas energias para
satisfazer as expectativas
dos membros como se
eles fossem meros consumidores. Melhor seria se
a igreja concentrasse sua
energia em cumprir o propósito principal de Deus,
ou seja, desenvolver crentes maduros e alcançar o
mundo com o evangelho”.
Pastor Larry Kreider

Por tantas vezes oramos a Deus e lhe pedimos uma bênção e, como
ministros, nós clamamos
por uma oportunidade.
Queremos fazer a “Obra”,
obedecer ao “chamado” e
cumprir nossa “missão”.
Mas, será que estamos
aproveitando as oportunidades que o Senhor nos
tem dado?
Vamos a uma história
bíblica bem conhecida,
mas que iremos abordá-la
sob outra ótica.
“Ficou a arca do Senhor na casa de Obede-Edom o geteu, três meses;
e o Senhor o abençoou e a
toda a sua casa.” II Samuel
6.11.
A nação de Israel vivia
uma fase muito difícil. Os
inimigos haviam levado a
arca do Senhor, que representava a própria presença
de Deus no meio do Seu
povo. Por longos anos, ela
estivera na mão dos filisteus. Não obstante, o rei
Davi resolveu trazê-la de

volta ao assumir o trono.
O problema é que ele tentou fazê-lo à sua própria
maneira e não à maneira
de Deus.
Deus deixou claro em
Perez-Uzá que não se pode
trazer Sua presença sob
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APROVEITE A
OPORTUNIDADE
QUE DEUS
LHE DÁ

a vontade da carne. Davi
havia preparado um carro novo para levar a arca,
não atentando para o fato
de que a glória de Deus e
a santidade andam juntas.
Ao desprezar a ordem divina de que a arca deveria
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ser conduzida sobre os
ombros dos sacerdotes,
ele colheu juízo. Por isso,
Uzá tombou naquele lugar. Um homem morreu
ao tocar indevidamente na
arca e aquilo foi um gesto
de Deus batendo a mão na
mesa e dizendo: “Se vocês
me querem, tem que ser do
meu jeito”.
Hoje, muitos estão
fazendo a opção de Uzá,
buscando um evangelho
“light”, sem peso nos ombros, sem princípios, sem
sacrifício. O Senhor não
está nisso! As pessoas,
de forma geral, querem
a presença de Deus, mas
não querem pagar o preço para tê-la. Quase confundem
espiritualidade
com superstição e tratam
a Shekinah como se fosse
um amuleto. Fazem carros
novos para a arca, quando
ela deveria ser levada nos
ombros.
Aquele era um momento de grande responsabilidade e extrema oportunidade. A presença do
Senhor que, por tanto tempo, estivera longe, agora
estava ali, disponível. Um
avivamento estava prestes
a acontecer em Jerusalém,
mas quem pagaria o preço por ele? Foi então que
Obede-Edom entrou na
história, um homem disposto a não perder aquele
momento. Quando ninguém queria arriscar-se
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dical com Deus, ele abriu
as portas de sua casa e
decidiu ser o modelo que
aquela nação precisava.
Embora a Bíblia não
fale muito sobre Obede-Edom, há uma pergunta
que não se cala em nossos
corações: Por que Deus o
abençoou tanto, enquanto
sobre o bem intencionado, mas descomprometido
Uzá, trouxe morte?
Eu creio que o Senhor
se agradou de Obede-Edom porque ele demonstrou atitude e decidiu
não perder a oportunidade
de mudar a história de
sua vida e de sua família.
Muitas pessoas, como o
jovem rico que se encontrou com Jesus e rejeitou
seu chamado, apegado que
estava às coisas materiais,
perdem a chance de entrar no “script” de Deus ao
mostrarem-se titubeantes
diante de uma proposta
de compromisso radical
com a fé. Assim, acabam
extraviando-se na vida.
Obede-Edom, não. Ele
decidiu que aquela era a
sua grande chance de sair
da mediocridade e, assim,
comprometeu-se com ela.
Algo que nos chama
a atenção é o fato de que
a identidade natural dele
apontava para uma vida de
problemas. Seu nome significa “servo de Edom” e
os edomitas eram um povo
amaldiçoado, descendentes de Esaú, filho de Isa-

“

Aquele era
um momento
de grande
responsabilidade
e extrema
oportunidade.

”
que que vendera seu direito de primogenitura por
um guisado de lentilhas.
Mais do que isso, a Bíblia
diz que ele era um geteu.
Isso pode ser uma referência a Gate, terra natal
de filisteus como Golias,
ou mais provavelmente a
Gate-Rimon, cidade levítica da terra de Dã. Então,
ou ele era um cananeu sem
raiz espiritual (penso ser
improvável), ou um levita
sem a presença do Senhor.
No entanto, Obede-Edom,
fosse quem fosse, resolveu
não perder a chance de
mudar de vida.
Por entender assim,
ele abriu a porta de sua
casa e envolveu sua família no propósito de receber

te à maneira dos homens
de tentarem servi-lo. Podemos deduzir que, se a
presença de Deus destruiu
Uzá, mas abençoou a Obede-Edom, foi porque o segundo fez as coisas como o
Senhor queria.
Deus está chamando
para uma aliança aqueles que realmente querem
a Sua glória. Não é mais
tempo de brincarmos de
igreja. De Deus não se
zomba! Seu chamado para
nós envolve vivermos um
verdadeiro
avivamento.
Mas a porta se chama sacrifício, entrega, cruz.
O evangelho “light”,
do descompromisso, da
improdutividade, da irreverência, do carro novo,
não trará a glória do Senhor para as nossas vidas e para o nosso povo.
Ao contrário, pode trazer
juízo. O que precisamos
agora é decidir oferecer os
nossos ombros e fazer da
presença do Eterno o centro da nossa vida.
As marcas das bênçãos
de Deus sobre Obede-Edom e sua casa, em resposta ao seu comprometimento, zelo e fé, foram tão
evidentes que viraram notícia em Israel e o rei Davi
recobrou ânimo para levar
a arca a Jerusalém. A experiência de um homem,
de uma família, repercutiu
sobre todo um povo.
Quando, finalmente,
o rei de Israel veio com os

sacerdotes a fim de levar
a arca do Senhor para Jerusalém, não houve resistência em Obede-Edom.
Ele sabia que a bênção que
mudara a história de sua
casa precisava estender-se
para toda a nação. Então,
sabe o que Obede-Edom
fez quando não podia mais
tê-la em sua casa? Seguiu
a arca!
Vemos o seu nome,
tempos depois, sendo citado em outras ocasiões
como um homem cada vez
mais comprometido com
Deus:
- Em I Crônicas 15.1718, ele aparece como um
porteiro do santuário.
- Mais adiante, nos
versículos 19 a 21, ele é um
músico adorador.
- No versículo 24, ele
já é apontado como guardião da própria arca.
- Em I Crônicas 16.45, o vemos como um dirigente da adoração.
- Nos versículos 37 e
38, ele é um líder na casa
do Senhor, responsável
por sessenta e oito ministros.
- Em II Crônicas
25.24, lemos que ele se tornou o tesoureiro responsável pelas riquezas da Casa
de Deus.
Ou seja, esse homem
nunca mais parou de crescer em sua vida com o Senhor. Ele se agarrara de
vez à chance que Deus lhe
deu.
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ali a presença do Senhor.
Diante do que havia ocorrido (a morte de Uzá, por
tratar a arca de uma maneira leviana), este homem
poderia
simplesmente
manter a porta de sua casa
fechada e não “arriscar” a
integridade de sua família,
mas de alguma maneira ele
sabia que o ambiente familiar é o predileto da glória
de Deus.
Nós precisamos fazer
de nossos lares um lugar
para a glória de Deus. Tem
que haver altares em nossa intimidade. Mas é bom
nos lembrarmos de que,
quando abrimos a porta
da nossa casa para receber a arca, todos estarão
olhando para lá. Não é
possível viver um evangelho de incoerências. O que
professamos, precisamos
viver. Toda a nação, desde
o rei até os menores servos, estava atenta à casa de
Obede-Edom e, no final de
três meses, todos ouviam
falar de sua prosperidade
por causa da arca.
Sabe por que isso
aconteceu? Porque esse
homem conhecia e aceitou
as implicações de ter a glória de Deus dentro de sua
casa. Ele organizou o seu
ambiente familiar em torno da arca, submetendo-se
às regras de Deus para ser
abençoado.
O caso de Uzá, tão recente, demonstrava que
o Senhor não se conver-
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RAZÕES POR QUE
TODO PASTOR DEVE
VER A CONGREGAÇÃO
COMO O JARDIM
DE DEUS.

“Porque
de
Deus
somos
cooperadores;
LAVOURA DE DEUS
[JARDIM,
FAZENDA,
CAMPO]; edifício de Deus
sois vós”. I Coríntios 3.9.
Todo pastor deve considerar a congregação
como o jardim de Deus,
o campo ou a fazenda de
Deus. Quando você vê a
congregação como a fazenda de Deus, isso vai
ajudá-lo a compreender o
que o ministério da pregação e do ensino faz. Quan42 | Revista do Pastor | Julho 2019

do você está pregando,
está, na verdade, espalhando sementes na fazenda de

Deus. O tipo das sementes
que você espalha no solo
determina o tipo de colheita
que vai obter.
Todo pastor deve se
considerar um fazendeiro
que planta sementes a cada
sermão.
Uma vez que você compreenda essa reve lação, sa-

berá que não há mistério

no tipo de congregação
que possui. Se você tiver
uma congregação de conquistadores de almas, essa
é a colheita que plantou.
Todo fazendeiro colhe o
que planta.
Se planta milho, obterá uma safra de milho. Se
plantar abacaxis, sua safra
será de abacaxis.
O pastor é o fazendeiro. A congregação é
um jardim. Sempre que o
pastor prega, ele está plantando um tipo especial de
semente. Ele terá uma colheita que corresponde ao
tipo de semente que plantou.
Não é de admirar que
algumas igrejas estejam
cheias de pessoas prósperas e bem-sucedidas. Isto
porque o seu pastor ensina
prosperidade e sucesso regularmente. Algumas igrejas estão cheias de pessoas
inclinadas para a carreira
missionária. Isto porque o
pastor prega todo o tempo

O que quero dizer com
colheitas em curto prazo?
Durante cada culto, o que
você prega é uma semente
para uma colheita em curto prazo. Se pregar um sermão de dúvida ou medo,
não colherá uma safra de
milagres. Se pregar sobre
salvação, você terá pessoas
salvas.
Eu via colheita
Lembro-me de ter
pregado em uma cruza-

da. Quando ensinei sobre
salvação, houve uma resposta calma da audiência.
Eles ouviram atentamente
a mensagem da salvação.
Em certo ponto comecei a
falar sobre curas. Disse à
multidão que Deus a curaria. Houve uma resposta
quase imediata da congregação! Paralíticos deixaram as cadeiras de rodas
e os doentes começaram a
ficar curados à medida que
eu falava de curas. Nesse
momento, eu estava colhendo uma safra em curto prazo. Eu falara sobre
milagres e estava colhendo
uma safra de milagres.
Eu costumava pensar que se Deus é Deus,
Ele deveria se mover da
mesma maneira depois
de cada sermão. Todavia,
desde que cresci no ministério, percebi que isso
não acontece desse modo.
A realidade de que somos
o jardim de Deus começou
a nascer em mim. Se eu
quiser ter um culto de milagres, devo ensinar então
sobre milagres e cura. Sei
que a congregação que me
ouve é o campo de Deus.
Se você não fica surpreso quando um fazendeiro vizinho colhe uma
safra de trigo, então não se

admire se Benny Hinn colhe uma safra de milagres
em seu ministério. Ele prega sobre milagres o tempo
todo. É de todo previsível
que colha uma safra de
curas no jardim de Deus.
Há safras da palavra
em longo prazo.
Sem saber o que fazia,
plantei certas sementes
no jardim de Deus. Ensinei sobre lealdade e colhi
uma safra de pessoas leais
no jardim! Tenho pregado
sobre o ministério e o trabalho missionário. Com
o passar dos anos, Deus
me abençoou com muitos
obreiros e missionários.
Você deve acreditar
no princípio do jardim de
Deus.
Esse princípio guiará
você a pregar as coisas certas. Não se apresse em fazer uma colheita. Sempre
há um período de tempo
entre semear e colher. De
agora em diante, escolha
cuidadosamente o que vai
falar em sua igreja. Pregue
sobre o que quiser e não
sobre o que tem! Com o
passar dos anos, você vai
entender que tem uma
congregação de pessoas
que são produtos exatos
dos seus ensinamentos!
Extraído do Livro “Transforme o seu ministério pastoral”
de Dag Heward-Mill
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sobre o trabalho missionário.
Certas igrejas pregam sobre milagres. Não
é de admirar que milagres
aconteçam nessas igrejas. Alguns pastores pregam sobre o crescimento
da igreja e experimentam
isso.
Caro pastor, será um
mistério se um fazendeiro colher uma safra de tomates? Claro que não! Ele
deve ter plantado tomates!
O que você está plantando
no jardim de Deus? Está
pregando pobreza, medo e
fracasso? Ou está pregando vitória, prosperidade e
fé?
Há colheitas da palavra em curto prazo.
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COMPROMISSO
COM OS FILHOS

“Os filhos são herança do Senhor,
uma recompensa que ele dá”. Salmo 127.3.
Arrependimento.
Palavra triste.
Sentimento terrível.

Descreve a sensação profunda de
muitos pais que veem os filhos escaparem ao controle - arrependimento pelo
que poderiam e deveriam ter feito e que
hoje querem fazer, mas agora já é tarde
demais. Alguns filhos se rebelam abertamente. Outros sorriem com doçura e
somente fazem o que querem. Há os que
fogem. E outros se tornam homens e mulheres de Deus, apesar dos erros cometidos por seus pais.
Já passei por alguns arrependimentos. Ainda lamento quando recordo de
minha atitude, quando meus filhos eram
bem pequenos. Eu trabalhava no programa espacial, em Cabo Canaveral, e minha
profissão era muito empolgante. Minha
vida era tomada pela carreira, estudos bíblicos, hobbies e esportes. Quando nossos dois filhos nasceram, eu agi como se
tivesse dito a Mary: “Isso é muito bom.
Agora, cuide bem deles e pode me procu44 | Revista do Pastor | Julho 2019

rar se precisar de alguma coisa”.
Meu conceito de paternidade estava
totalmente errado! Eu fiz um compromisso de reservar um tempo todos os dias
para estar com Deus. Na mesma ocasião,
Ele falou comigo sobre meus filhos e minha família. Foi uma grande mudança espiritual em minha vida.
Fiz dois propósitos: primeiro, ter
tempo para brincar com as crianças todos os dias; segundo: permitir que elas
me interrompessem a qualquer hora. Até
hoje minha secretária sabe que deve me
interromper sempre que meus filhos telefonarem, não importa o que eu esteja fazendo ou com quem esteja conversando.
Ainda luto contra a tendência a estar sempre “ocupado demais”, mas fiz um esforço
consciente para estar sempre disponível
para atender a meus filhos.
Tornando-se um Professor
Que Ensina
Os filhos são presentes de Deus e também responsabilidade sagrada. Somente
perdem em importância para o casamento. A responsabilidade que temos com
eles supera a que temos com qualquer ou-

preço a pagar, que envolve tempo, energia emocional e física e dinheiro. Talvez
seja necessário abrir mão de uma promoção ou das viagens (a serviço para
ter tempo para os filhos). As mulheres
podem ter de deixar a carreira de lado
por um período e, por isso, ter menos
dinheiro. Haverá algumas escolhas difíceis no caminho.
Quando penso nos propósitos que
tivemos de fazer por causa de nossos
filhos, percebo que dois foram fundamentais:
- Decisão de separar tempo para estar com eles;

“Que todas estas palavras que
hoje lhe ordeno estejam em
seu coração. Ensine-as com
persistência a seus filhos.
Converse sobre elas
quando estiver sentado em casa, quando
estiver andando pelo
caminho, quando se
deitar e quando se levantar”.
Deuteronômio 6.6,7.
O tempo é o presente. A obrigação de
ensinar e treinar os filhos não pode ser delegada às escolas, igrejas ou babás.
Essa tarefa requer um compromisso
específico. As coisas não acontecerão por
acaso. O pai e a mãe têm de se comprometer a amar, ensinar, treinar e sustentar os
filhos. Deus abençoará de forma particular os lares em que há somente o pai
ou somente a mãe, e concederá o
que for necessário para que a responsabilidade seja cumprida.
Mas, como em todo
compromisso, existe um
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tra pessoa. Todos os pais se transformam
em professores, mesmo que não seja essa
sua escolha profissional. A influência que
exercemos sobre um filho se espalha para
outras vidas. Enquanto a filha desabrocha
em mulher e o filho abre seu caminho da
adolescência para a idade adulta, vemos
uma réplica incrível de nós mesmos na voz
e no corpo, nos pontos fortes e nas fraquezas. Eles aprendem, inclusive, quando não
temos o intuito de lhes ensinar nada.
A parte fácil é sustentar - fraldas, alimento, abrigo, roupas - natural para a
maioria dos pais. Mas, ensinar é muito diferente. Seria bom se os pais fossem mais
parecidos com os animais que ensinam
automaticamente seus filhos a viver e a
sobreviver. Já os humanos precisam fazer
uma escolha consciente para isso.
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- Encarar o ensino religioso deles
como responsabilidade nossa.
As crianças consomem todo nosso
tempo. Tudo começa com a amamentação incessante e as trocas constantes de
fralda. Depois, avança para a atenção
concedida aos bebês que não sabem esperar e os pedidos constantes das crianças
que somente pensam em si mesmas.
Mais tarde, surge o leva e trás para os
mais diversos programas e depois para a
espera nervosa até que eles voltem para
casa, assim que passam a sair sozinhos,
dirigindo o próprio carro.
A sensação que temos é que anos inteiros foram triturados e prensados até se
reduzirem a semanas. E as exigências não
têm fim. Não existe urgência mais premente do que a de uma criança ou adolescente que “precisa” de alguma coisa.
No entanto, chegará o dia em que você
sentirá falta daqueles momentos de intimidade, quando você podia exercer influência sobre eles. Aproveite o máximo
enquanto pode.
A decisão de ensinar e treinar requer
planejamento consciente. Sempre faltará
tempo. E a maioria das crianças não pede
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que lhes ensinemos nada, mesmo com todas as perguntas que fazem.
Precisamos planejar para ensinar as
verdades bíblicas, o traquejo social, segredos da vida e princípios morais. As necessidades dos filhos vão além da oração
antes das refeições e de um culto doméstico feito às pressas. Temos que decidir o
que será comunicado e aproveitar todas as
oportunidades para ensinar.
Por fim, temos de permitir que nossos
filhos partam. Isso, por si só, já é um compromisso. Eu e Mary somos muito gratos
aos nossos pais, que foram muito sensíveis e nos permitiram “partir” de verdade.
Nunca tentaram nos controlar depois de
adultos, mas sempre estiveram disponíveis para nos aconselhar. Cruzamos a linha rumo a um novo relacionamento sem
qualquer sobressalto. Há muitos casos em
que isso não é tão fácil.
Depois que você tiver feito tudo que
for possível, seus filhos farão as escolhas e
os compromissos deles.
Você está fazendo o melhor que pode
agora?
Extraído do Livro “O poder do compromisso”, Jerry White. Editora Textus.
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