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REVISTA DO PASTOR

Editorial

Queridos pastores, tenho mais uma vez o privilégio de
apresentar a vocês a Revista do Pastor, a primeira de 2020 o
Ano da Missão da Igreja.
Esta revista traz matérias que nos ajudarão em nossa vida
pastoral e pessoal, pois sabemos que os nossos desafios ultrapassam os limites da igreja e do rebanho que cuidamos.
Trago a palavra de nosso querido Apóstolo Jair sobre o
nosso desafio pessoal e a responsabilidade da igreja em levar o
Evangelho a toda criatura.
Apresento a matéria “Os Aguilhões de Deus” do Pastor
Luciano Subirá, que nos alerta sobre o tratar de Deus para alcançarmos o seu propósito em nossa vida e elevar nosso nível
de relacionamento com Ele.
Apresento também as matérias “Consumidores ou Cooperadores” e “Qualidades da Igreja Primitiva” do Pastor Greg
Laurie, que nos levam a refletir sobre que tipo de igreja estamos
liderando e que tipo de Igreja queremos liderar.
Nesta Revista também abordaremos temas sobre oração,
sobre a fé e o mundo espiritual e vamos aprender um pouco
mais sobre a vida ministerial de John Wesley.

Acredito que cada um de vocês será ser muito abençoado
com a leitura desta revista e também sua igreja com o compartilhamento desse material tão precioso.
Um abraço carinhoso!
Bispo Sérgio Affonso

Bispo Sérgio Affonso

Secretaria de Educação Cristã SCT/ ITEJ.
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PALAVRA APOSTÓLICA

Antes
de
deixar
terra, o Senhor Jesus,
primeiramente, fez uma
promessa aos discípulos, eles
seriam cheios do Espírito
Santo, o que se cumpriu
dez dias depois. O Senhor
também lhes disse qual seria
o propósito deste poder que
viria sobre eles. Revestidos
do Espírito Santo, deveriam
ser suas testemunhas, tanto
em Jerusalém, com em toda
a Judeia e Samaria e até os

confins da terra. Quando
lemos esta ordem de Jesus
aos discípulos, temos que
transportá-la para nós e
identificarmos cada um
destes lugares que Jesus
falou. Jerusalém é onde
estou agora; Judeia é meu
estado ou nação; apesar de
ficar na Judeia, Samaria era
uma porção segregada, e
representa para nós o índio,
os imigrantes, os pobres, os
favelados, os desabrigados;

os confins da terra é o vasto
mundo que temos diante de
nós.
I - COMO A IGREJA
PRIMITIVA AVANÇOU
Os discípulos foram fiéis em cumprir as ordens do
Senhor Jesus e espalharam
o evangelho por toda a terra em sua geração. A igreja
do século XXI precisa saber
como eles fizeram isso sem
rádio, televisão, folhetos ou
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outros meios eletrônicos de
comunicação.
A palavra de Deus nos
mostra que existem basicamente dois métodos de
evangelização, o pessoal e
o impessoal. Chamamos de
impessoal qualquer método
que é aplicado a certa distância como o evangelismo
em massa, por exemplo.
Jesus e os apóstolos praticaram esse tipo de evangelismo. O Mestre, bem como
os apóstolos, pregavam às
multidões. No dia de Pentecostes, através deste tipo
de evangelização, houve
uma colheita de quase três
mil almas (At 2.41). Hoje,
ele representa as cruzadas

“

A ideia de que os
perdidos estão lá fora
morrendo de
vontade de ir ao
templo deve sair
de nossas
cabeças, pois, não
estão. E este conceito
pode ser um
impedimento para
a evangelização na
igreja moderna...

”
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evangelísticas e os cultos de
colheita realizados no templo. Já o evangelismo pessoal é uma apresentação do
evangelho pessoa a pessoa e
de forma próxima. O Jesus
que pregou às multidões,
quando estas se afastaram,
se dirigiu a uma coletoria e
foi tratar diretamente com
um homem, Mateus (Mt
9.9). Isso era uma constante no ministério do Senhor;
nos Evangelhos, vemo-lo em
encontros pessoais levando
indivíduos à salvação.
No livro de Atos vemos que o grande avanço da
igreja se deu, principalmente, através do evangelismo
pessoal. Enquanto vemos
apenas duas descrições de
evangelismo em massa, o
evangelismo pessoal percorre praticamente todo o
relato dos primeiros anos da
história da igreja em Atos.
Algo notável na igreja
de Atos é que os discípulos
não ficavam no templo esperando que os perdidos a eles
viessem. Eles não o faziam,
primeiramente, porque não
tinham templos exclusivos
deles. Enquanto o templo
judaico ainda estava de pé,
antes do ano 70 d.C., ano em
que foi destruído pelo general Tito, os cristãos, vindos
do judaísmo, usavam seu
imenso pátio para se reunirem diariamente. Os cristãos
gentios, nem este tinham,
logo, se reuniam onde havia espaço suficiente para
contê-los. Templos cristãos

só passaram a ser construídos a partir do quarto século de nossa era. Na época
das perseguições, florestas
e catacumbas foram usadas
como templo. Na maioria
das vezes, a própria casa do
novo convertido acabava virando lugar de reuniões. Os
cristãos já tinham a noção
de que o templo era o lugar
onde a igreja se e servia para
um propósito, impedir-lhes
de morrer de frio inverno
e de calor no verão, ou de
ficarem molhados quando
chovesse.
A ideia de que os perdidos estão lá fora morrendo
de vontade de ir ao templo
deve sair de nossas cabeças,
pois, não estão. E este conceito pode ser um impedimento para a evangelização
na igreja moderna, não por
causa do templo em si, mas
porque tira de nós o senso de
urgência do quanto precisamos sair dele em busca dos
perdidos. O templo deve ser
visto como o lugar de onde
enviamos os crentes! Como
dizia o evangelista Osborn
“Lá fora, onde os pecadores
estão”.
1.JERUSALÉM
EVANGELIZADA
“Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam de casa em casa e
tomavam as suas refeições
com alegria e singeleza de
coração, louvando a Deus e
contando com a simpatia de

“

O propósito da
igreja em uma cidade
é levar Jesus a cada
lar. Esta é a missão
da igreja e a razão da
sua existência para
com o mundo
perdido, evangelizar a
comunidade inteira.

”

como era o viver da comunidade cristã que experimentava este crescimento
extraordinário: “E, todos os
dias, no pátio do Templo e de
casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a
boa noticia a respeito de Jesus, o Messias” (NTLH). Este
era um estilo de vida radical
e revolucionário e que deve
nos inspirar. Ninguém se
convertia para ser espectador de nada. Eles sabiam que
tinham uma missão. Eles visitaram cada um dos lares de
Jerusalém, anunciando-lhes
as boas novas, pois sabiam
que esta era a ordem do Senhor em Atos 1.8.

O propósito da igreja
em uma cidade é levar Jesus
a cada lar. Esta é a missão da
igreja e a razão da sua existência para com o mundo
perdido, evangelizar a comunidade inteira. Porém,
nunca conseguiremos isso
alcançando somente aqueles
que vêm até nós.
2. O MODELO É
LEVADO ADIANTE
“Vocês também sabem
que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho
e ensinando publicamente e nas casas” - Atos 20.20
(NTLH). Cerca de trinta
anos já haviam se passado
desde o dia de Pentecostes
quando Paulo proferiu estas palavras aos presbíteros
de Éfeso, onde descreve a
maneira como implantava
igrejas nas cidades onde passava, anunciava o evangelho
publicamente
(evangelismo em massa) e nas casas
(evangelismo pessoal). Três
décadas já haviam passado
desde a fundação da igreja,
mas, o modelo continuava
o mesmo, também entre os
gentios.
O modus operandi de
Paulo seguia um padrão:
Ele entrava numa cidade,
dava início a uma igreja e
permanecia tempo suficiente para preparar os crentes
para seguirem a vida cristã; estes, juntamente com
Paulo, começavam a fazer
o que está descrito em Atos
Março 2020 | Revista do Pastor | 7
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todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor,
dia a dia, os que iam sendo
salvos” - Atos 2.46,47
Está escrito no texto
acima que dia a dia, ou seja,
todos os dias o Senhor acrescentava novos discípulos à
igreja. Imagine uma igreja
que cresce nestas proporções, no mínimo um a mais
por dia. São muito poucas
as igrejas no mundo que se
enquadram nesta descrição.
Normalmente, em nossos
dias, quando uma igreja local consegue batizar 50 novos membros, no espaço de
90 dias de trabalho intenso,
o pastor dá pulos de alegria.
Mas, em Jerusalém, na igreja
primitiva, esse número, sem
nenhum trabalho evangelístico diferente, seria, no mínimo, quase que o dobro. E
qual seu método: trabalhando no templo e de casa em
casa. Simples assim.
Até que a primeira parte, no templo, parece que
tem sido executada, pois,
a cada dia, novos templos
são abertos, cada vez maiores e já inaugurados cheios,
geralmente, de crentes de
outras denominações. Mas,
a segunda parte, o evangelismo pessoal de casa em casa,
pessoa a pessoa, precisa ser
recuperado. Somente uma
igreja que adota o evangelismo como estilo de vida para
todos os seus membros pode
alcançar a façanha de ter novos crentes todos os dias.
Atos 5.42 mostra-nos
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“

Os crentes,
simplesmente,
espalhavam-se das
cidades para as
aldeias, vilas
e desertos até
que todos os
habitantes da Ásia
Menor ouviram o
evangelho. Isso foi
feito por meio
do evangelismo
pessoal.
Este é o avivamento
de que precisamos!

”

20.20; quando sentia que os
discípulos já estavam preparados, Paulo avançava para
outra cidade, onde repetia o
processo; os discípulos que
ficavam, por sua vez, avançavam nas áreas próximas,
onde plantavam novas igrejas que seguiam o mesmo
modelo que haviam aprendido de Paulo. Com estas
palavras, Paulo estava incentivando os líderes de Éfeso a
seguirem o mesmo padrão
de evangelismo pessoal e
discipulado como ação ininterrupta na vida da igreja.
3. OBEDIÊNCIA À
GRANDE COMISSÃO
“Durou isto por espaço
de dois anos, dando ensejo
a que todos os habitantes da
8 | Revista do Pastor | Março 2020

Ásia ouvissem a palavra do
Senhor, tanto judeus como
gregos” - Atos 19.10. O texto
acima é de impactar a vida
de qualquer um que entenda o que está escrito nele:
no espaço de dois anos de
trabalho somente, todos os
habitantes da Ásia ouviram a
palavra do Senhor através de
Paulo e sua equipe. O Evangelho que havia começado
em Jerusalém, agora chegava aos confins da terra. Enquanto hoje, a maior parte
das igrejas luta para manter
o que tem, em apenas vinte e
quatro meses, Paulo semeou
o Evangelho em toda a Ásia,
sem automóveis, aviões, rádio, televisão ou imprensa.
Os crentes, simplesmente,
espalhavam-se das cidades
para as aldeias, vilas e desertos até que todos os habitantes da Ásia Menor ouviram
o evangelho. Isso foi feito
por meio do evangelismo
pessoal.
Este é o avivamento de
que precisamos!
II - O QUE É
GANHAR ALMAS
Após vermos a importância do evangelismo pessoal e que o trabalho de conquistar almas para o reino
de Deus sempre esteve presente na igreja primitiva e
em igrejas que se encontram
com saúde espiritual, devemos definir o que é ganhar
almas. Digo isto porque é
fácil confundirmos ganhar

almas com muitas outras
coisas. O príncipe dos pregadores e grande ganhador
de almas, Charles Haddon
Spurgeon, escreveu uma excelente obra intitulada “O
Conquistador de Almas”, a
qual recomendo a leitura.
Ele inicia o primeiro capítulo alistando certas práticas
que não devem ser confundidas com a nobre tarefa de
ganhar almas. Apresento a
lista e comento:
1. O QUE NÃO É
GANHAR ALMAS
a) Roubar membros
de outras igrejas já estabelecidas — Não existe
vantagem nenhuma para o
reino de Deus quando convencemos um crente que se
encontra feliz em sua igreja
a se juntar ao nosso grupo.
Com isso, uma denominação cresce enquanto outra
diminui. Ganhar quem é de
Jesus é trabalho de ladrão de
ovelhas e não de ganhador
de almas. Mas, como todos
sabem do quão árdua é a
tarefa de se alguém Cristo,
um verdadeiro parto, muitos
resolvem pescar em aquário.
O mínimo que podemos dizer de um trabalho destes é
que ele não é nada ético e,
muito menos cristão.
b) Inscrever apressadamente mais nomes no
rol de membros da igreja
— Isso acontece em igrejas
onde os discípulos são pressionados e não inspirados ou

envolvem muito com o trabalho de caridade.
e) Ser “magnetizada”
— A alma atraída pela personalidade ou eloquência do
pregador permanece fiel só
durante o tempo que o pregador fica com ele. Isso se
aplica também ao que evangeliza pessoalmente. Um
ganhador de almas não ganhará ninguém para si, mas,
para Cristo.
2. ENTÃO, O QUE É
GANHAR ALMAS?
a) Ganhar almas é
pescar — “E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei
pescadores de homens” (Mt
4.19) — Com esta analogia,
o Senhor estava falando da
paciência que é necessária
para se “pescar” alguém para
o reino de Deus; almas não
se ganham num piscar de
olhos. Outra coisa ensinada na analogia é que, assim
como o pescador de peixes,
o pescador de almas deve
ter a sensibilidade do Espírito Santo para saber qual é a
“isca” certa para cada tipo de
pessoa que deseja pescar. Só
o Espírito Santo sabe o que
atrai cada pessoa.
b) Ganhar almas é
ceifar — “Rogai, pois, ao
Senhor da seara que mande
trabalhadores para a sua seara” (Mt 9.38) — No trabalho de ganhar almas, assim
como no de urna grande
plantação, existe o tempo de
preparar a terra, o de plan-

tar, o de regar e o de colher.
Este é o processo que o ganhador de almas deve esperar pela frente. E, na maioria
das vezes, um prepara a terra, outro planta, outro rega
para outro vir e ceifar. Jesus
falou sobre isso: “Quem colhe recebe o seu salário, e o
resultado do seu trabalho é a
vida eterna para as pessoas.
E assim tanto o que semeia
como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade
o que dizem: ‘Um semeia, e
outro colhe’. Eu mandei vocês
colherem onde não trabalharam; outros trabalharam
ali, e vocês aproveitaram o
trabalho deles” (Jo 4.36-38,
NTLH). Ele mesmo plantou
uma semente em Samaria
através de uma mulher junto
ao poço de Jacó, mas, quem
colheu os frutos foi o diácono Filipe: “Filipe, descendo à
cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões
atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele
operava. Pois os espíritos
imundos de muitos possessos
saíam gritando em alta voz; e
muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande
alegria naquela cidade” (At
8.5-8).
c) Ganhar almas é
procurar o que se havia
perdido — O capítulo 15 do
evangelho de Lucas começa
dizendo que se aproximavam de Jesus aquelas pessoas que eram rejeitadas pela
sinagoga, publicanos e pecaMarço 2020 | Revista do Pastor | 9
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incentivados. Em lugares em
que o ganhar almas é feito
sob pressão, é muito comum
se recorrer a qualquer argumento para se levar pessoas
ao batismo, transformando-as em incrédulos batizados.
c) Provocar emoções
— Uma vez que as emoções
fazem parte do fenômeno
humano, é natural que elas
apareçam quando algo tão
sublime como a conversão
aconteça na vida de uma
pessoa. Porém, temos que
tomar cuidado para não
confundir as emoções com
a conversão em si e tentar
provocá-las a todo o custo.
Quando trabalhamos por
provocar emoções nas pessoas, é bem provável que,
quando essas emoções passarem, não sobrará nada.
Quando nosso alvo são as
emoções das pessoas, podemos achar que estamos
ganhando almas quando, na
verdade, estamos criando
aqueles insetos que nascem
no calor e morrem quando o
calor passa.
d) Fazer caridade —
Que a Igreja como um todo
e o crente individualmente,
devem exercer misericórdia
para com os pobres e necessitados, não há dúvidas, pois
fomos chamados para as
boas obras. Porém, não podemos confundir isso com
pregar o evangelho nem
com o trabalho de ganhar
almas. Se o fosse, os espíritas estariam evangelizando
e ganhando almas, pois se
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dores. Os fariseus e escribas,
como sempre, murmuravam
estranhando aquela proximidade de Jesus com os párias da sociedade. Jesus lhes
respondeu com as três parábolas contidas no capítulo:
a ovelha perdida, a moeda
perdida e o filho perdido.
Nelas, o Mestre mostra que,
não somente aquelas pessoas, mas, toda a humanidade
está perdida e Ele veio buscá-las para reconduzi-las à
Deus. Nas três parábolas, ele
mostra toda a trindade envolvida neste trabalho onde
o Filho, como o bom pastor, busca a ovelha perdida,
o Espírito Santo ilumina a
consciência do perdido dando-lhe entendimento de seu
estado e o Pai recebe de braços abertos todo aquele que
a Ele vem. É com este espírito que o ganhador de almas
se dirige às pessoas, sabendo
que elas estão distantes e que
precisam ser conduzidas ao
Pai.
d) Ganhar almas é o
grande privilégio do crente
— O servo de Deus sabe que
não há privilégio maior do
que fazer parte do plano de
salvação de Deus para com
a humanidade e saber que
se encontrará com pessoas
na eternidade, que estarão
ali porque Deus os usou
para conduzi-las à salvação.
Isso é a maior honra que
um discípulo pode almejar.
“Um dos mais conhecidos
missionários na Turquia foi
convidado a assumir o cargo
10 | Revista do Pastor | Março 2020

de cônsul, numa das maiores cidades daquele país,
com salário de príncipe, mas
não aceitou. ‘Por que não
aceitou? ‘ Perguntou-lhe um
moço, admirado. ‘Porque
recuso rebaixar-me ao ser
embaixador ou cônsul’, foi
a resposta calma”. “Os que
forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que a muitos
conduzirem à justiça, como
as estrelas, sempre e eternamente” (Dn 12.3).
e) Ganhar almas é
levá-las a ter contato com
Cristo — Na maioria das vezes o,crente se dá por satisfeito quando consegue levar
alguém para assistir a um
culto. Porém, isso é só o começo. O ganhador de almas
trabalha para que o perdido
tenha uma experiência com
o Salvador e, mesmo depois
desta experiência, continua
na luta para gerar Cristo na
pessoa, assim como Paulo fez com os Gálatas: “por
quem, de novo, sofro as dores
de parto, até ser Cristo formado em vós” — (Gl 4.19).
III. ONDE PODEMOS
GANHAR ALMAS
“O campo o mundo” —
Mateus 13.38
Uma vez que o campo
é o mundo, todos os lugares
que estiverem neste mundo
são suscetíveis de receber
a mensagem do evangelho.
Vejamos alguns exemplos:
a) No templo — Antes

e depois dos cultos, devemos
procurar oportunidades de
falar de Cristo àqueles que
visitam o templo sem ainda
terem uma experiência de
salvação.
b) Nossa casa — Quando temos parentes que ainda
não são salvos, este deve ser
nosso primeiro campo missionário. Temos a promessa
de salvação a toda nossa família (At 16.31). Firmados
nela, devemos anunciar a
Cristo para nossos familiares.
c) Nas ruas — “Então,
disse o Espírito a Filipe:
Aproxima-te desse carro
e acompanha-o” (At 8.29)
Quando andamos pelas
ruas, devemos pedir a Deus
oportunidades para testificarmos de Cristo. Ele prepara circunstâncias como a
de Jesus com os discípulos
no caminho de Emaús (Lc
24.13-28), onde poderemos
acompanhar alguém pelo
caminho e falar-lhes da salvação.
d) Nas casas de comércio — “Quando ia passando,
viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe:
Segue-me! Ele se levantou e
o seguiu” (Mc 2.14) — Um
excelente lugar para semear
o evangelho é com os donos
de comércio onde compramos, com o cabeleireiro,
enquanto ele corta nosso
cabelo, com o mecânico enquanto conserta nosso carro etc. Podemos fazer isso,
sempre tomando o cuidado

e prontas para uma conversa, o que torna a apresentação do evangelho muito
viável.
f) Nos hospitais —
Nos hospitais encontramos
muitos doentes, cansados,
fracos e, por isso, muito
propensos a ouvir e a ler.
Isso faz destes lugares um
campo promissor para falar dAquele que “andou por
toda parte, fazendo o bem e
curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus
era com ele” (At 10.38). Ali
estão também aqueles que se
encontram prestes a partir
deste mundo e que precisam ser salvos, ou passarão
a eternidade afastados de
Deus. Nos hospitais também
estão médicos e enfermeiros
que estão com a alma sedenta. Enfim, poucos são os lugares mais apropriados para

se ganhar almas do que os
hospitais.
g) Nas prisões — Nas
prisões estão aqueles de
quem a sociedade já desistiu e que passam seus dias
sem ter o que fazer. Este é
outro lugar de onde já saíram grandes servos de Deus,
fruto do trabalho de pessoas apaixonadas por almas.
Lembremo-nos de que Ele
veio buscar quem estava
perdido, e, Ele é o Cordeiro
de Deus que tira o pecado
do mundo.
Conclusão
Resumindo, onde houver perdidos, aí é lugar em
que devemos pregar o evangelho e lutarmos para ganhar almas para o reino de
Deus.
Extraído do Livro A
Missão da Igreja

Apóstolo Jair de Oliveira
Servo do Senhor Jesus
Março 2020 | Revista do Pastor | 11
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para não os atrapalhar em
seus serviços. Nada de sermos inconvenientes.
Muitos são os livros escritos contando a história de
um dos maiores ganhadores
de almas que a igreja já teve,
D.L. Moody. Calcula-se que
durante sua vida Moody
tenha levado um total de
quinhentas mil almas para
Cristo. O que poucos sabem
é a forma como ele foi ganho
para Cristo em sua juventude: “Deus usou um crente, por nome Kimball, para
ganhar D. L. Moody, com a
idade de dezessete anos. Ele
escreveu: “Encontrei Moody
nos fundos da loja, embrulhando sapatos. Aproximei-me logo dele e, colocando a
mão sobre seu ombro, o que
depois me parecia um apelo
fraco, a aceitar Cristo. Não
me lembro do que eu disse.
Simplesmente falei do amor
de Cristo para com ele, e o
amor que Cristo esperava
dele de volta. Parecia-me que
o moço estava pronto para a
luz que o iluminou naquele
momento e, lá nos fundos
da sapataria, entregou-se a
Cristo’. O senhor Kimball
não imaginava quão grande
seria o resultado do seu esforço tão tímido, nem nós o
podemos avaliar se somente
obedecermos a Deus”.
e) Nos transportes coletivos — Nos transportes
coletivos, apesar de, a maioria estar entretida com seus
smartphones, ainda encontramos pessoas desocupadas
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A ORAÇÃO ABRANGENTE
Em julho de 1876,
uma nuvem de gafanhotos destruiu quase por
completo as plantações de
Minnesota. Por causa disso, em abril do ano seguinte, os fazendeiros estavam
preocupados. Temiam que
a praga os assolasse mais
uma vez e destruísse os
campos de trigo, levando
centenas de famílias à ruína.
A situação era tão
12 | Revista do Pastor | Março 2020

grave, que o governador
John S. Pillsbury proclamou o dia 26 de abril
como dia de oração e jejum. Ele insistiu em que
todo homem, mulher e
criança orasse ao Senhor
pedindo misericórdia. Naquele dia de abril, todas as
escolas, lojas, armazéns e
escritórios permaneceram
fechados. Foi um dia de
silêncio e reverência por
todo o estado.

O dia seguinte amanheceu límpido e brilhante. A temperatura subiu
como se fosse pleno verão,
algo muito estranho para
o mês de abril. Mas eles
descobriram centenas de
milhares de minúsculas
larvas de gafanhoto entre
suas espigas, e o povo ficou desolado. O calor incomum permanecia forte,
e as larvas cresciam. Todos sabiam que em pouco

O poder da oração
pelo próximo

tempo elas começariam
a alimentar-se do trigo e
destruiriam muitas plantações.
Contudo, no quarto
dia, a temperatura caiu
drasticamente e à noite a
geada cobriu os campos. O
frio matou todas as larvas
tão eficientemente quanto
se eles tivessem empregado um pesticida ou fogo.
Os fazendeiros, agradecidos, nunca esqueceram

Esse milagre ocorrido
em Minnesota há quase
150 anos exemplifica o que
acontece quando o povo
de Deus ora, não apenas
por si mesmo, mas por seu
próximo. Quando oramos
uns pelos outros, nosso
coração se enche de júbilo. É maravilhoso ver Deus
atender às nossas orações.
Alegra-nos ver mudanças
positivas na vida de nosso
próximo, devido às nossas
orações.
O ato de orar e clamar
a Deus por um terceiro é
chamado de intercessão.
Isso é um ato de amor e é
considerado por muitos,
uma das formas mais nobres de oração. Jesus foi
um intercessor. Nas suas
últimas horas na terra,
quando foi levado preso e
crucificado, ele intercedeu
por seus discípulos e por
aqueles que viriam após
eles, ou seja, por nós, os
crentes de hoje! Ele orou:
“É por eles que eu rogo; não
rogo pelo mundo, mas por
aqueles que me deste, porque são teus... Pai santo,
guarda-os em teu nome,
que me deste, para que
eles sejam um, assim como

“

O ato de orar e
clamar a Deus por
um terceiro é
chamado de
intercessão.
Isso é um ato de
amor e é
considerado por
muitos, uma das
formas mais nobres
de oração.

”

nós... Não rogo somente
por estes, mas também por
aqueles que vierem a crer
em mim, por intermédio da
sua palavra; a fim de que
todos sejam um; e como tu,
ó Pai, em mim e eu em ti...”
(Jo 17.9-21).
Jesus não veio ao
mundo somente para falar
de Deus aos homens, mas,
enquanto esteve aqui, também falou a Deus sobre os
homens. E agora, no céu,
continua orando, intercedendo por nós (Rm 8.34).
As características do
intercessor
Todos nós possuímos
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daquele dia. Ele entrou
para a História como dia
em que Deus respondeu à
oração do povo de Minnesota.

DISCÍPULOS

a capacidade de interceder.
A intercessão é um processo natural. Quem é casado,
provavelmente ora por seu
cônjuge. Quem tem filhos,
certamente ora por eles —
o tempo todo — pedindo
a Deus que os proteja e os
ajude a aprender e a crescer. São exemplos de intercessão.
Por vezes encontro
crentes, cujo desejo de
orar por outros é tão forte,
que se sentem impelidos
a fazê-lo. Há ocasiões em
que oram por uma pessoa
em particular, mas, geralmente, intercedem por
muitos. Bill o fundador do
ministério “Parceiros de
Oração” da Igreja Skyline,
e sua esposa Marianne são
pessoas que agem assim.
Creio que eles foram escolhidos para serem intercessores.
Indivíduos
assim, cujo coração arde
com a chama da oração
intercessória, geralmente
possuem três características:
1. Identificação. Os
que se sentem chamados
a interceder geralmente
se identificam com aquele por quem intercedem,
ou o compreendem bem.
Muitas vezes essa identificação começa com um
respeito pelo ministério
ou cargo daquela pessoa,
como, por exemplo, seu
pastor. Mas, em geral, essa
empatia e compreensão
aprofundam-se num ní14 | Revista do Pastor | Março 2020

vel mais pessoal. Tenho
um parceiro de oração
chamado Fred Rowe que
ora no carro toda manhã.
Fred comprometeu-se a
orar por mim e pela igreja depois de participar de
uma reunião social dos
“Parceiros de Oração” na
Igreja Skyline. Mais tarde,
contou-me que certa vez,
quando orava, pôs-se a
chorar incontrolavelmente, mas não sabia o porquê.
Por mais que se esforçasse,
não conseguia controlar-se. Mas enquanto chorava, perguntou a Deus o
que estava acontecendo,
e a resposta que recebeu
foi: “Estou colocando em
sua vida o desejo de orar
pelo John, segundo o meu
coração”. Desde então Fred
tem sido um parceiro de
oração fiel, cujo coração
anseia por orar não apenas
por mim, mas por outros
pastores também.
2. Sacrifício. Os intercessores demonstram
uma disposição de sacrificarem-se pelas pessoas por
quem oram. Frequentemente passam longas horas
levando-as a Deus em oração. Vejamos Moisés, por
exemplo. Ele intercedeu
pelo povo de Israel depois
do vexame do bezerro de
ouro. Estava disposto a sacrificar a própria alma. Ele
disse a Deus: “Agora, pois,
perdoa-lhe o pecado; ou, se
não, risca-me, peço-te, do

“

Até mesmo
Moisés passou por
um processo de
preparação de 40
anos no deserto. Só
depois foi que Deus
o chamou para
ajudá-lo a tirar os
hebreus do Egito.

”

livro que escreves- te.” (Ex
32.32) Moisés tinha compaixão pelo povo de Israel
e sentia-se responsável por
eles. Ele passou grande
parte de seu tempo intercedendo por eles.
3. Autoridade. A disposição de sacrificar-se é o
preço da intercessão, mas
com ela vem a autoridade
de Deus através do Espírito Santo. Deus recompensa àqueles que estão
dispostos a tomar posição
por amor de seu próximo e
a interceder por ele.
Como orar
Meu irmão, você se
sente compelido a interceder por outros como Bill e
Marianne Klassen, se sentem? Se sente assim ótimo.

1. Que a Vontade de
Deus lhes Seja
Revelada
A maior bênção que
se pode esperar na vida é
conhecer a Deus e andar
nos caminhos que ele tra-

çou. Por isso, é natural que
peçamos a Deus que se revele aos outros e lhes mostre o caminho por onde
devem andar.
O apóstolo Paulo, que
foi um grande líder e um
homem de oração, orava
para que Deus revelasse
seu propósito às pessoas.
Podemos aprender muito
com Paulo acerca da oração intercessória. Em sua
carta aos colossenses, ele
escreveu o seguinte: “não
cessamos de orar por vós e
de pedir que transbordeis
de pleno conhecimento da
sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual.” (1.9).
Paulo reconhecia que
conhecer a Deus é uma
questão espiritual e que
as pessoas precisam de
oração para conhecê-lo.
Então orou para que os irmãos da igreja de Colossos
conhecessem a vontade de
Deus e seu propósito.
2. Que Eles Façam
a Vontade de Deus
Paulo orou para que
as pessoas conhecessem
a vontade de Deus, mas
também entendia que conhecer a vontade de Deus
não significava que lhe
obedeceriam
automaticamente. Por isso, intercedeu por eles para que
agissem de acordo com o
que aprendessem. O versículo seguinte da passagem

de Colossenses diz: “A fim
de viverdes de modo digno
do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em
toda boa obra...” (1.10) Só
realizaremos o propósito
de Deus para nós se o colocarmos em prática.
Quando orarmos para
que o propósito de Deus se
cumpra na vida de alguém,
devemos ser o mais específico possível. Geralmente é
difícil orar detalhadamente, porque não sabemos
com exatidão qual é a vontade de Deus para a vida
de cada um. Mas podemos
ser específicos quanto ao
processo. Vamos orar pelas seguintes áreas:
Conhecimento. Peçamos que eles conheçam a
vontade de Deus, para que
Deus se comunique com
eles com clareza, e para
que entendam a mensagem.
Atitude. Oremos para
que tenham uma atitude
correta no tocante à revelação de Deus para eles.
Geralmente este passo
é bem mais difícil. Uma
coisa é saber a vontade de
Deus, mas outra é estar
disposto a mudar nosso
sentimento a respeito dela
e aceitá-la.
Comportamento. Por
último, oremos para que
possam mudar seu comportamento de maneira a
Março 2020 | Revista do Pastor | 15
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Deus honrará seu desejo.
Mas a maioria dos crentes
não sente essa necessidade
de interceder. Até mesmo
Moisés passou por um
processo de preparação
de 40 anos no deserto. Só
depois foi que Deus o chamou para ajudá-lo a tirar
os hebreus do Egito. Pelo
que consta, foi somente
aos 80 anos que se tornou
intercessor.
Talvez o irmão já tenha algum tipo de desejo
de orar por outros. E é só
isso que precisa. Poderá
ajudar muitos através da
oração, inclusive seu pastor, seu líder, os membros
de sua igreja e sua família.
Você sente que está
pronto a interceder, mas
não sabe começar, gostaria de sugerir alguns pontos baseados na Carta de
Paulo aos Colossenses no
capítulo 1, pelos quais podemos orar sempre, quer
seja um pastor orando por
sua congregação, um leigo orando pelos líderes da
igreja, um cidadão orando pelo governo, um pai
orando por seu filho, ou
mesmo um crente orando
por um incrédulo.
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se alinharem com a vontade de Deus. Não raro
esta etapa é a mais difícil
do processo de mudança,
porque requer que o indivíduo encare o desconhecido, faça algo que não
está acostumado a fazer ou
que se sente pouco à vontade fazendo.
Meus pais sempre
oraram muito por mim,
por meu irmão Larry e
por minha irmã quando
éramos crianças. E continuam orando por nós diariamente. Uma das coisas
pelas quais oravam é que
conhecêssemos a vontade
de Deus para vida. Creio
que as orações de meus
pais tiveram um efeito crível em nós. Eu, por
exemplo, sempre soube o
que Deus queria que eu
fizesse. Desde que tinha
apenas três anos, sabia
que quando crescesse seria pastor. Aceitei o chamado de Deus tenho sido
grandemente abençoado.
Mas caso meus pais tivessem orado por mim, talvez
continuasse perdido sem
saber que direção tomar.
3. Que a Vida Deles
Dê Frutos
Na carta de Paulo aos
colossenses, ele também
orou para que o povo frutificasse. Paulo escreve: “A
fim de viverdes de modo
digno do Senhor, para o
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seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra...”
(1.10). O cristão obediente produz frutos. Foi isso
que nosso Criador planejou para nós. A palavra de
Jesus é: “... eu vos escolhi
a vós outros e vos designei
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça...” (Jo 15.16). O fruto
de maior valor que uma
pessoa pode produzir dura
eternamente. É um fruto
de consequências eternas,
como a salvação dos perdidos e a intercessão pelos membros do corpo de
Cristo. Por isso, quando
orarmos pelos irmãos, peçamos que sejam frutíferos, que produzam frutos
de valor eterno.
4. Que Eles Tenham
um Relacionamento
Dinâmico com Deus
Paulo também orou
para que o povo crescesse no pleno conhecimento de Deus (1.10). Sabia
que tudo na vida depende
de nosso relacionamento com o Criador. Paulo
colheu um fruto valioso
como resultado de seu relacionamento dinâmico o
Senhor: o contentamento
(Fp 4.11,12). Certa vez li
uma excelente definição
de felicidade: “felicidade é
crescimento”. Tenho prova disso em minha vida.
Sempre que meu relacionamento com Deus está se

aprofundando e obedeço
a ele, vivo em pleno contentamento. Por isso, que
devamos interceder para
que nossos irmãos vivam
da mesma maneira.
5. Que Recebam o
Poder do Pai
Quando Paulo orava,
pedia que o povo recebesse poder. Ele escreve que
intercedia para que fossem
“fortalecidos com todo o
poder, segundo a força da
sua glória, em toda a perseverança e longanimidade”
(Cl 1.11). O poder ao qual
se referia é o do Espírito
Santo de Deus.
Nós, os crentes, podemos receber o poder do
Espírito Santo para que
nossas ações tenham valor,
precisamos receber dele o
poder. Tracemos um paralelo entre nós e um aspirador de pó. Como nós, o
aspirador de pó foi criado
com determinado propósito e capacidade. Mas se
não o ligarmos à corrente
elétrica para que receba
poder, ele de nada serve. O
aparelho precisa de energia elétrica. Se o desligarmos, ele não funcionará.
Somos assim. Sem o
poder de Jesus Cristo, somos inúteis. Talvez possamos fazer algumas coisas
com nosso próprio esforço, mas nenhuma delas
terá valor eterno. Somente
quando entendemos esse

6. Que Tenham a
Atitude Correta
Finalmente,
Paulo
orou para que os colossenses pudessem com alegria,
dar graças ao Pai que os
fez idôneos à parte que os
cabia da herança dos santos na luz (1.11,12). Paulo
orava para que mantivessem uma atitude de alegria
e constância.
Talvez alguém se pergunte: “Por que Paulo oraria pela atitude das pessoas?”
Nossa atitude afeta
quase todos os aspectos
de nossa vida. Ela influencia nosso comportamento,
afeta nossa capacidade de

“

Talvez possamos
fazer algumas
coisas com nosso
próprio esforço, mas
nenhuma delas terá
valor eterno.

”

aprender, determina nosso
nível de contentamento e
revitaliza nossos relacionamentos, inclusive com
Deus. Nossa atitude exerce
mais influência em nossa
vida e em nossa caminhada cristã do que imaginamos.
Quanto mais tempo
passarmos intercedendo,
mais nossa atitude em geral com relação às pessoas
mudará. A intercessão nos
torna mais compassivos e
longânimes. Além disso,
a intercessão amadurecerá
nossa oração. Notaremos
que:
- Ao invés de centrarmos nossos esforços naquilo que gostaríamos de
receber, nosso maior interesse será o que podemos
oferecer. “Mais bem-aventurado é dar que receber”
(At 20.35).

- Em vez de nos preocuparmos com nosso
próprio sofrimento, nosso
desejo será ajudar aqueles
que enfrentam dificuldades. “Suportai-vos uns aos
outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha
motivo de queixa contra
outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim
também perdoai vós” (Cl
3.13).
- Em vez de nos afligirmos com nossos problemas, manteremos os
olhos no poder do Senhor.
“Confiai nele, ó em todo
tempo; derramai perante
ele o vosso coração; Deus é
o nosso refúgio” (SI 62.8.)
Em seu livro Celebração
da Disciplina, Richard
Foster afirma:
“Orar é mudar. A oração é a avenida central que
Deus usa para transformar-nos. Se não estivermos dispostos a mudar,
abandonaremos a oração
como característica perceptível de nossas vidas.
Quanto mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, tanto mais
vemos nossa necessidade e
tanto mais desejamos assemelhar-nos a Cristo.”
Assim é a verdade da
oração. Também é verdade
que a oração transforma
aqueles por quem intercedemos.
Compilado do livro “Parceiros de Oração” do Pastor
John Maxwell
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conceito é que nos enxergamos da maneira como
somos de verdade. Percebemos que precisamos
e devemos depender de
Deus.
Assim sendo, é importante que peçamos a
Deus que ele dê seu poder
àqueles por quem oramos.
Sem esse poder, eles estarão incapacitados de fazer
a obra. Mas com ele poderão demonstrar força em
face da adversidade, paciência em meio a tribulações e perseverança para
completar a jornada que
Deus lhes designou. E assim, esperamos que Deus
venha a dizer àqueles por
quem intercedemos: “Firme está, servo bom e fiel”.
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A QUARTA
DIMENSÃO

A Bíblia, em Gênesis 30.31-43, registra uma
linda história a respeito de
Jacó. Eu nunca tinha gostado da porção da Escritura que se encontra nos
versículos 37 a 39, onde
Jacó arrumou as coisas de
tal maneira que as ovelhas
de uma só cor paririam
cordeiros de pele salpicada
e malhada.
Perguntava: “Senhor,
por que permites essa superstição na Bíblia? É por
isso que os modernistas
estão criticando a Bíblia e
chamando-a de contos de
fadas”. De modo que quando chegava a esta parte
da Escritura eu a saltava,
temendo e preocupado de
que houvesse uma parte na
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qual não podia confiar.
Certo dia, enquanto
lia a Bíblia, sob a unção
do Espírito Santo, de novo
cheguei a esses versículos
e disse: “Vou saltar esta
parte. Isto não passa de
superstição.” Mas o Espírito Santo disse: um instante. Nada da verdade bíblica é superstição. O caso é
que você não compreende.
Você está cego; mas estou
aplicando aqui a lei especial da criação. Olhe!”.
Então me veio uma
tremenda revelação da
verdade e isto acrescentou
uma nova dimensão a meu
ministério. Se a pessoa
não usar as mesmas leis
milagrosas da fé, é inútil
esperar ver mil membros

novos na igreja todos os
meses. Seus esforços pessoais, à parte da obra da
quarta dimensão (mundo
espiritual), não podem jamais produzir esses resultados.
Nesta época de sua
vida, Jacó, o usurpador,
tinha ido para a casa do
seu tio Labão. Mas seu tio
mudava seu salário tantas vezes que ele estava
sendo passado para trás.
Quando Jacó completou
40 anos de idade, nada tinha de posses materiais,
a não ser um punhado de
esposas e filhos e o desejo
de construir um lar. Deus
teve compaixão de Jacó e
mostrou-lhe uma parte do
segredo do Mundo Espiri-

Depois de receber
esta revelação do Senhor,
Jacó achegou-se a seu tio,
dizendo: “Tio, trabalharei
para o senhor com esta
condição: o senhor pode
tirar do rebanho todos os
animais salpicados e malhados e cuidarei somente
dos animais de uma só cor.
E se de alguma forma esses
animais parirem filhotes
salpicados e malhados, então estes serão o meu salário”. O tio de Jacó quase
deu um pulo. Pensou consigo mesmo: “Oh, agora
este camarada está enganando a si mesmo. Esses
animais de uma só cor têm
pequeníssima chance de
parir filhotes salpicados e
malhados. Agora posso ter
seu serviço sem pagar-lhe
salário”.
De modo que o tio de
Jacó lhe disse: “Sim, sim.
Isso é maravilhoso. Farei
esse contrato com você”.
Tirou, pois, Labão, todos os animais salpicados
e malhados e levou-os a
uma grande distância, deixando Jacó somente com
os animais de firmes. Jacó
foi às colinas, cortou varas
de álamo, de aveleira e de
plátano e lhes removeu a
casca, em riscas abertas.
Então fez ele uma cerca
destas varas salpicadas e
malhadas e as colocou em
frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos

vinham para dessedentar-se, e conceberam quando
vinham a beber.
Ali ficava Jacó dia
após dia observando os
animais em frente daquelas varas salpicadas e malhadas. A Bíblia diz que
logo depois aqueles animais davam crias listadas,
salpicadas e malhadas.
Deus criou uma visão e um
sonho na mente de Jacó.
Antes seu subconsciente
havia estado cheio de pobreza, fracasso e trapaças;
de modo que sua luta foi
difícil e suas recompensas,
poucas. Mas Deus mudou
a imaginação de Jacó, seu
subconsciente,
usando
esta parede de varas malhadas e salpicadas como
material a fim de ajudá-lo
a visualizar e sonhar. Jacó
olhou tanto para aquela
parede que sua mente se
encheu da visão; dormia
e sonhava com as ovelhas
dando crias malhadas e
salpicadas.
No capítulo seguinte
lemos que as ovelhas deram crias malhadas e salpicadas. A imaginação do
homem tem um grande
papel na quarta dimensão
(mundo espiritual). Os
animais não podem ter
imaginação no sentido em
que a possuímos, porque a
imaginação é obra do espírito. Quando Jacó começou a aprender esta visão e
sonho de ovelhas malhadas e salpicadas no coração

e imaginação, começou ele
a aprender a linguagem do
Espírito Santo. Veja o caso
em que uma mulher recebeu o milagre somente de
imaginar (crer) que seria
curada: “ouvindo falar de
Jesus, veio por detrás, entre
a multidão, e tocou na sua
vestimenta. Porque dizia:
Se tão somente tocar nas
suas vestes, sararei. E logo
se lhe secou a fonte do seu
sangue ... E ele lhe disse:
Filha, a tua fé te salvou;
vai em paz e sê curada deste teu mal”. Marcos 5.2729,34
Só podemos conversar com outra pessoa
mediante uma língua conhecida, jamais podemos
conversar numa língua
desconhecida.
Quando
Jacó começou a aprender
a linguagem do Espírito
Santo, imediatamente ele
começou a conversar com
o Espírito Santo, e ele começou a operar. O Espírito
Santo apertou os botões
adequados para os genes
necessários, e as ovelhas
de Jacó começaram a dar
crias malhadas e salpicadas. Logo Jacó começou a
ter uma grande multidão
de animais malhados e salpicados, e tornou-se um
dos homens mais ricos do
Oriente.
Há mais de 8.000 promessas na Bíblia, e cada
uma delas é como uma
vara malhada e salpicada
de aveleira e de plátano.
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tual.
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Em vez disso, você pode
tomar as promessas da
Bíblia, todas malhadas e
salpicadas, que esperam
por você. Estas promessas,
contudo, são um pouco
diferentes, pois são todas
malhadas e salpicadas pelo
sangue de Jesus Cristo.
Certo dia, estava no
meu escritório, e uma senhora de cerca de 50 anos
de idade entrou chorando: Pastor, meu lar está
completamente destruído.
Pare de chorar, respondi,
e conte-me o que aconteceu. O senhor sabe que
possuímos vários filhos, e
somente uma filha. Ela se
transformou em “hippie”,
dorme com amigos de meu
marido e com amigos de
meus filhos, indo de um
motel para outro, de uma
boate para outra. Ela se
tornou uma vergonha para
nossa família, chorava ela.
Meu marido não pode ir
para o escritório. Meus filhos morrem de vergonha
e agora todos vão sair de
casa. Tentei tudo. Até pedi
que o Senhor a matasse!
Oh, pastor Cho, que devo
fazer?
Pare de reclamar e
chorar, disse-lhe eu. Agora
posso ver claramente por
que Deus não respondeu à
sua oração. A senhora estava apresentando a ele o
tipo errado de impressão
mental. Em sua mente a
senhora estava sempre levando a ele a imagem de
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uma prostituta, não estava?
Retorquiu ela: Sim,
bem, isso é o que ela é. Ela
é uma prostituta! Se a senhora deseja vê-la mudada, então deve submeter
outra impressão mental,
disse-lhe. A senhora deve
limpar a tela de sua imaginação, e deve começar
a projetar uma nova imagem. Ela rejeitou a ideia,
dizendo: Não posso. Ela é
imunda, feia e desgraçada.
Eu disse, pare de falar isso.
Façamos uma nova
imagem. Vamos trazer à
mente outro tipo de árvore malhada e salpicada. A
senhora ajoelhe-se aqui, e
me ajoelharei em sua frente. Vamos ao pé do Calvário. Levantemos e olhemos
para Jesus morrendo na
cruz, as mãos sangrando e alquebrado. Por que
está ele dependurado ali?
Por causa de sua filha.
Coloquemos sua filha
justamente atrás de Jesus
Cristo. Vejamos sua filha
através da cruz malhada e
salpicada dele. A senhora
não pode ver sua filha perdoada, lavada, nascida de
novo, cheia com o Espírito Santo e completamente
mudada? Pode fazer essa
imagem mediante o sangue de Jesus Cristo?
Respondeu a mãe:
Oh, sim, pastor vejo diferentemente. Através de
Jesus, através da cruz, posso mudar a imagem que

tenho de minha filha. —
Maravilhoso! Maravilhoso! — exclamei. — Mantenha essa impressão clara,
vívida e gráfica de sua filha em mente dia após dia,
principalmente em suas
orações. Então o Espírito
Santo poderá usá-la, pois
sua linguagem é levada
através da visão, do sonho
e da oração. Sabemos que
estamos fazendo a imagem
correta, pois estamos ao pé
da cruz.
De forma que nos
ajoelhamos e oramos: “Ó
Senhor, agora tu vês esta
imagem. Querido Espírito Santo, flui para dentro
desta nova imagem, desta
nova visão, deste novo sonho. Transforma. Realiza
milagres”.
Então despedi essa
mãe, e quando ela saía era
toda sorrisos. Já não chorava, pois a imagem que
tinha da filha havia mudado.
Certo domingo, alguns meses mais tarde,
subitamente ela entrou em
meu escritório, trazendo
consigo uma linda jovem
senhora. Perguntei: Quem
é esta jovem senhora? Esta
é minha filha, sorriu ela.
Deus respondeu à sua oração, eu perguntei. Oh, sim,
respondeu ela. Então ela
me contou a história toda.
Certa noite sua filha
estava dormindo num motel com um homem. Ao
acordar de manhã sentiu-

mais importante dos lares
de minha igreja.
É uma evangelista
ardorosa; isso tudo aconteceu porque sua mãe
mudou a visão e o sonho,
aplicando o princípio da
fé. Orar é ver com os olhos
espirituais as mudanças no
mundo espiritual (quarta
dimensão), antes mesmo
que elas aconteçam no
mundo físico. Por toda
a Escritura Deus fez uso
desta lei da quarta dimensão.
Veja José. Antes de
ser vendido como escravo;
Deus já havia imprimido
em seu coração imagens
da quarta dimensão. Através de vários sonhos Deus
deu ao coração de José
uma visão clara. Embora ele fosse levado como
escravo para o Egito, ele
já exercia domínio sua fé.
Mais tarde tornou-se primeiro-ministro.
Olhe para Moisés.
Antes de construir o tabernáculo ele foi chamado
ao monte Sinai. Lá permaneceu por quarenta dias e
quarenta noites, e foi-lhe
dada uma imagem mental
do tabernáculo; exatamente como ele viu na visão e
sonho ele o construiu.
Deus deu visões a Isaías, Jeremias, Ezequiel e
Daniel, todos eles importantes servos do Senhor.
Deus os chamou à quarta
dimensão e ensinou-lhes
a linguagem do Espírito

“

Simão uma
cana, está morto
para o mundo;
e Pedro, a rocha,
está vivo.

”
Santo. Então eles fizeram a
oração da fé.
Isso também foi verdade com referência ao
apóstolo Pedro. Seu nome
original era Simão, que
significa “cana”. Quando
Pedro veio trazido por André, Jesus olhou em seus
olhos e sorriu.
Sim, você é o Simão.
Você é uma cana. Sua
personalidade é tão dobrável, tão mutável. Num
momento você está com
raiva; no outro você ri. As
vezes você se embriaga e
outras vezes mostra quão
inteligente pode ser. “Você
realmente é como uma
cana, mas vou chamar-lhe
rocha. Simão, uma cana,
está morto para o mundo;
e Pedro, a rocha, está vivo.”
Pedro era pescador
e conhecia as qualidades
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-se imunda e desgraçada.
Sentiu uma grande infelicidade de alma, e teve um
desejo profundo de voltar
para casa. Mas estava apavorada com a reação dos
pais e dos irmãos. Não
obstante decidiu arriscar,
dizendo a si mesma: “Tentarei uma vez mais, e se
me chutarem, então será
minha última tentativa”.
De modo que ela foi
à casa dos pais e tocou a
campainha. Sua mãe foi
atender e quando viu a
filha, suas feições se iluminaram como se o sol
estivesse nascendo em
seu rosto. Saudou a filha:
Bem-vinda minha filha e
correu para abraça-la.
A filha ficou totalmente dominada pelo
amor da mãe e desandou a
chorar. Sua mãe havia orado, e a imagem de sua filha
fora inteiramente mudada.
Ela tinha dado as boas-vindas à filha naquele
mesmo instante e aberto a
ela seus braços de amor. A
mãe levou-a para a igreja
durante dois ou três meses.
Ela ouviu os sermões, confessou todos os seus pecados, entregou o coração
a Jesus Cristo e recebeu o
batismo no Espírito Santo.
Ela se tornou uma criatura absolutamente nova
em Cristo e com o tempo
encontrou um marido maravilhoso. Esta filha agora
tem três filhos, e é uma das
líderes da unidade celular
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fortes e estáveis de uma
rocha. Em sua imaginação
imediatamente começou a
ver a si mesmo como uma
rocha. Ele observava as
ondas levadas pelo vento
do mar da Galileia contra
a rocha, engolfando-a em
espumas; e a rocha parecia ter sido vencida. Mas
no instante seguinte ele
via toda a água quebrando
contra a rocha, deslizando-se dela e a rocha ainda
permanecia. Pedro dizia
vez após vez: “Sou eu como
uma rocha? Sou? Sim, sou
como uma rocha!”.
Deus mudou o nome
de Jacó para Israel. que
significa “o príncipe de
Deus”. Ele era um trapaceiro e suplantador, mas
foi chamado de príncipe.
Foi depois disto que ele
mudou.
As pessoas são criadas
à imagem de Deus. Deus é
um Deus de milagres; seus
filhos, portanto, nascem
com o desejo de ver milagres realizados. Sem ver
milagres as pessoas não
podem satisfazer-se de que
Deus é poderoso. Você é o
responsável por suprir milagres para essas pessoas.
A Bíblia não é da terceira dimensão, mas da
quarta, pois nela lemos a
respeito de Deus e da vida
que ele tem para nós e podemos também aprender
a linguagem do Espírito
Santo. Ao ler a Escritura
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sões e seus sonhos.
Permita que o Espírito Santo venha e avive
as passagens bíblicas que
você lê, e implante visões
nos jovens e sonhos nos
velhos. Se lhe falta a mobilidade e a oportunidade
de um missionário, pelo
menos você pode sentar-se
numa cadeira, orar e sonhar . Isso tem poder. Permita que o Espírito Santo
venha e lhe ensine a sua
linguagem, a linguagem
dos sonhos e visões. Então
conserve essas visões, conserve esses sonhos, e deixe
que o Espírito Santo flua
através dessa linguagem,
e crie.
Deus deseja conceder-lhe os desejos de seu
coração. Deus está pronto a cumprir esses desejos, porque a Bíblia diz:
“Agrada-te do SENHOR,
e ele satisfará aos desejos
do teu coração” (Salmo
37.4). Lemos também em
Provérbios 10.24: “o anelo
dos justos, Deus o cumpre”. Primeiro tenha um
objetivo claro, então faça
uma imagem mental, vívida e gráfica, e torne-se
entusiasta, orando durante
todo o processo.
Não seja enganado
pela conversa da expansão
mental, da ioga, da meditação transcendental ou
do sokagakkai. Eles estão
simplesmente desenvolvendo a quarta dimensão
com a ajuda dos demô-

nios, e nesses casos não
estão operando na quarta
dimensão do bem, antes,
na do mal.
Que nos levantemos
e façamos mais do que um
mago do Egito. Há fartura de mágicos nos Egitos
deste mundo, mas usemos
todos os nossos sonhos e
todas as nossas visões para
nosso Deus santo. Transformemo-nos em Moisés,
e saiamos a fim de realizar
os milagres mais maravilhosos.
Os milagres são uma
ocorrência comum em
nossa igreja, de modo que
por experiência posso dizer que o homem não é
meramente outro animal.
Você não é uma criatura comum, pois tem no
coração a quarta dimensão (mundo espiritual) e
é a quarta dimensão que
tem domínio sobre as três
dimensões materiais: o
mundo cúbico, o mundo
do plano e o mundo da linha.
Mediante o domínio
na quarta dimensão, o reino da fé, você pode dar ordens a suas circunstâncias
e situações, trazer beleza
ao feio, ordem ao caótico,
sarar os enfermos e consolar os que sofrem.
David Yonggi Cho
– Pastor da maior igreja
evangélica do mundo em
Seul, Coreia do Sul

A igreja que pastoreio
começou, há mais de 25
anos, com a realização de
um pequeno estudo bíblico. Naquela época, eu
usava cabelos compridos
repartidos ao meio, barba
comprida, e, bem... você
já entendeu. Vamos dizer
apenas que o lugar e a época eram outros.
Veja, nunca tive a
expectativa de pastorear uma igreja numerosa
(nem mesmo pensava em
pastorear qualquer igreja).
Simplesmente nos concentrávamos em aprender e
em fazer aquilo que as Es-

crituras ensinam, e, com o
passar do tempo, o Senhor
trouxe o crescimento. Não
procuramos ser uma igreja
numerosa; procuramos ser
uma igreja forte. Ninguém
aqui na igreja Harvest
Fellowship deu muita importância a números, até
que, certo dia, uma empresa de pesquisa de mercado
nos chamou e disse: “Parabéns! Vocês estão entre
as dez maiores igrejas da
América”.
Pelo fato de pastorear uma grande congregação, frequentemente me
perguntam a respeito do

nosso sucesso. Que tipo
de fórmula para o crescimento de uma igreja nós
empregamos? Será que
aquilo que fazemos na
Harvest pode ser feito em
qualquer outro lugar, com
resultados semelhantes?
Em outras palavras: “Qual
é o seu fertilizante secreto?
Será que podemos usá-lo
também?”
Eu entendo essas perguntas e sei que as motivações que as produzem
frequentemente são sinceras. Pouquíssimos pastores
estão interessados no crescimento da igreja exclusiMarço 2020 | Revista do Pastor | 23
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Consumidores
ou Cooperadores?
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vamente para receberem
altos salários ou sentirem
mais populares do quando estavam na escola. Mas
algo está terrivelmente errado se cristãos motivados
(pastores e membros) não
estivessem
interessados
em ver as suas igrejas florescerem e crescerem.
Através dos anos, algumas pessoas têm-se
oposto ao fato de anunciarmos quantas pessoas
se tornaram cristãs num
culto em particular ou nas
convocações de nossa igreja. Elas dizem: “Não temos
interesse em números.”
Mas não deveríamos nos
importar com os números?
Cada número representa uma vida. E eu me
importo com vidas. E você
também. A Bíblia nos diz
os anjos jubilam no céu
cada vez que uma vida é
salva. Lemos em Atos que
a Igreja Primitiva também
contava aqueles que iam
aceitando Cristo: “Então,
os que lhe aceitaram a
palavra foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil
pessoas” (At 2.41).
Devemos fazer o nosso
melhor para que mais pessoas firmem-se na igreja,
de tal modo que mais pessoas possam ouvir o evangelho, crescer em Cristo
e sair para multiplicar a
obra de Deus no mundo.
Este é o propósito em nossa igreja, e creio que este é
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o propósito de quase todo
pastor com quem falo.
Assim, concordamos
que o crescimento é uma
boa coisa. No entanto, só
o crescimento não significa necessariamente que
uma igreja seja saudável.
Quando vemos uma igreja
com um grande número
de membros, admitimos
que as pessoas ali estejam
fazendo algumas coisas
certas. Mas os números
não nos dizem tudo.
Pense nisto: Paulo disse aos coríntios que a Igreja é como um corpo que
tem diferentes membros (l
Co 12.14-18). Mas, como
você sabe, é bem possível
ter um corpo humano que
tenha crescido bastante,
mas que não necessariamente saudável. De fato,
é possível também encontrar pessoas que aparentam saúde, mesmo que sua
taxa de colesterol esteja
fora de controle seu fígado
esteja lentamente se desintegrando. A verdade é que
tamanho ou crescimento
sozinhos não indicam saúde. Por outro lado, quase
sempre, a saúde leva naturalmente ao crescimento.
Tratando-se de uma igreja,
isto se mostra, particularmente, verdadeiro. É por
isso que estou enfocando
a saúde como meio para se
obter o crescimento, e não
o crescimento como meio
para se alcançar a saúde.
Hoje, mais e mais pas-

tores buscam descobrir
maneiras de aumentar o
número de membros em
suas igrejas. As duas últimas décadas têm testemunhado um dramático
aumento das megaigrejas,
ou seja, de mil membros
ou mais. Profissionais têm
rotulado essa tendência
como o “movimento para
o crescimento das igrejas”.
Temos nos perguntado, porém, o que tendências significam para a Igreja como um todo. Estamos
testemunhando uma segunda era em que se encontram cristãos que realmente abalam o mundo?
Ou esses são crentes que
abandonam suas congregações locais apenas para
correrem atrás da última
e mais atraente novidade?
Gostaria que analisássemos a maneira como
essa nova ênfase de crescimento está afetando a nossa igreja hoje.
Crescimento ou
Engano?
Pergunta: O surgimento de muitas igrejas
grandes não é um bom
sinal? Não significa que o
número de cristãos agora é
maior do que o que havia
antes?
Resposta: Num recente artigo intitulado
“O Mito do Crescimento de Igrejas”, publicado em Current Thoughts

formando clientes em lugar de formarmos discípulos. Isso pode encher um
auditório, mas. nunca revolucionará o mundo para
Cristo.
A Nova Igreja de
Consumidores
Em minhas conversas
com muitos pastores pelo
país, tenho notado que
uma nova palavra entrou
na linguagem da igreja:
consumidor. Estudiosos
comentam que as pessoas
não frequentam mais as
reuniões para intensificar
sua comunhão com Deus.
Elas vêm para consumir. E,
com o objetivo de alcançar
o sucesso, as igrejas estão
se adaptando às necessidades do “consumidor espiritual”.
Quando você classifica
alguém como consumidor,
você tem alguma coisa em
mente: consumo. Isso significa saciar o apetite, algo
que satisfaça. E as igrejas
que adotam uma linha de
atendimento ao consumidor para atrair a multidão,
frequentemente procuram
especialistas em marketing
para ajudá-las a encontrar
aquilo que os consumidores estão buscando.
No passado, para implantar uma nova igreja, um grupo de líderes e
crentes orava e buscava
a Deus para que Ele lhes

“

No decorrer do
tempo, se
treinarmos as
pessoas para serem
consumidoras, em
vez de treiná-las
para serem
cooperadoras,
acabaremos
formando clientes
em lugar de
formarmos
discípulos.

”

mostrasse a maneira pela
qual eles deveriam fazer
isso.
Para compreendermos
melhor essa mudança de
pensamento atual, imaginemos a igreja como um
empreendimento. Como
seu pastor titular, você é
o proprietário/administrador. Você está tentando
satisfazer as necessidades
dos seus “consumidores” e
deve competir com os seus
concorrentes que vivem na
vizinhança. Subitamente
seus interesses mudariam,
embora, a princípio, essa
mudança pudesse ser imperceptível. Você teria
de despender um grande
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and Trends (Tendências e
Pensamentos Correntes),
David Dunlap menciona
algumas estatísticas preocupantes. Por exemplo: ao
mesmo tempo em que as
megaigrejas têm despontado no cenário, o número
de americanos que declaram ter “nascido de novo”
tem sido mantido numa
constante proporção de
32%.
De acordo com Dunlap, o crescimento não
está vindo de conversões,
mas de transferências, e
estas apontam para um
percentual de 80% de todo
o crescimento registrado
hoje em dia. Ele menciona
C. Peter Wagner, um dos
porta-vozes do movimento, que admite: “Eu não
penso que haja algo intrinsecamente errado com os
princípios de crescimento
das igrejas que nós desenvolvemos... contudo, de
algum modo, eles parecem
não funcionar”.
Eu apontaria que uma
das razões pelas quais esses princípios não funcionam é que eles tendem a
lidar com a Igreja como
se ela fosse uma empresa. Mas dirigir uma igreja
como se fosse uma empresa pode somente tornar as
coisas piores. No decorrer
do tempo, se treinarmos
as pessoas para serem
consumidoras, em vez de
treiná-las para serem cooperadoras, acabaremos
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tempo fazendo perguntas
como:
- O que posso fazer
para que o meu produto
seja mais atraente e exclusivo?
- Como posso aprimorar meu atendimento ao
consumidor?
- Como posso ajustar a
minha oferta a fim de satisfazer o cliente e superar
a concorrência?
Essa mudança rumo
ao consumismo está sendo
conduzida, direta ou indiretamente, não pelos pastores e sim pela demanda
e expectativa da igreja de
“consumidores”. “As pessoas esperam uma igreja
com serviço completo”, me
disse um jovem pastor. “E
há sempre uma nova igreja
na rua ao lado com algum
excelente programa novo
ou um grande telão que
nós não possuímos”.
Atente para isto: Em
recente pesquisa feita entre mil pessoas que costumam ir à igreja, feita a
pergunta: “Por que a Igreja
existe?” No resultado, 89%
das respostas diziam que
o propósito da Igreja era
“cuidar da minha família
e das minhas necessidades
espirituais”. Somente 11%
disseram que o propósito
da Igreja é “ganhar o mundo para Jesus Cristo”.
Os pastores dessas
mesmas igrejas deram
respostas opostas a essas
26 | Revista do Pastor | Março 2020

perguntas. Somente 10%
disseram que a Igreja existe para satisfazer as necessidades dos membros. A
grande maioria disse que
o propósito da Igreja “ganhar o mundo para Cristo”.
Claramente essa tendência a uma nova forma
de fazer igreja é particularmente o resultado de um
conflito de expectativas
entre pastores e membros.
O pastor está perguntando: “O que deve ser feito
para que você permaneça
nesta igreja?” E as pessoas
no banco das igrejas estão
respondendo: “Satisfaça
as necessidades de minha
família e faça da igreja um
lugar ao qual nós queiramos vir”.
DE PASTOR PARA
PASTOR - Regras Perigosas para o Crescimento
Algumas destas regras
poderiam ser obstáculos ao crescimento da sua
igreja?
- Regra perigosa número 1: Se determinada
atividade atrai as pessoas,
então ela agrada a Deus.
- Regra perigosa número 2: Quanto menos
confrontadora ou direta
for a mensagem do evangelho, melhor.
- Regra perigosa número 3: Alimente a igreja
com aquilo ela está desejando comer.

- Regra perigosa número 4: Atinja apenas um
grupo específico da população por meio da sua
igreja.
Novas Formas de Realizar os Negócios de Deus
Este seria um bom
momento para se colocar a
questão: O que há de errado com o pensamento das
pessoas como consumidores e das igrejas como empresas?
Dentro de uma perspectiva pastoral, eu vejo
muitas boas razões para
considerar a igreja do ponto de vista de um consumidor. Francamente, penso
que é melhor ser sensível
ao que as pessoas querem
e precisam, em lugar de
ignorar suas necessidades
visando a satisfazer programações religiosas, que
têm sido a causa de muitas
igrejas tradicionais se tornarem irrelevantes na cultura de hoje.
Algumas coisas boas
estão acontecendo como
resultado do movimento
de crescimento de igrejas.
Crentes motivados estão
tentando mais do que nunca se importar com as reais
necessidades das pessoas.
Cristãos estão descobrindo novas formas de alcançar suas comunidades. E
pessoas que nunca o haviam feito, estão entrando
pelas portas das igrejas.

”

Mas eu vejo alguns
perigos também. Quando
se trata de fazer a obra de
Deus neste mundo, se nos
deixarmos prender na envolvente estratégia de marketing, poderemos mudar
o foco da mensagem do
evangelho para algo que
nós mesmos organizamos.
A última coisa que eu
quero fazer é desencorajar
qualquer pessoa ou ministério ou causar alguma
divisão desnecessária. Os
cristãos estão compartilhando novas formas de
fazer as coisas porque estão vendo as reais necessidades do mundo que os
cerca e estão preocupados
com isso! Agradeço a Deus
a diversidade de expres-

O Plano Original de
Deus para o Crescimento
da Igreja
Recentemente eu estava reunido com outros
pastores, quando muitos
deles expressavam sua
frustração com a falta de
crescimento de suas igrejas e tentavam imaginar o
que fazer para que elas se
tornassem maiores.
Um deles disse: Isto é
o que penso: O que quer
que funcione, e que agrade
a Deus, é o que eu quero
fazer.
Eu disse: - Você sabe,
eu não quero ser implicante. Mas realmente tenho de
corrigir o que você acaba
de dizer. Não é “o que quer
que funcione”. É “aquilo
agrade a Deus”, e ponto
final.
Se agradar a Deus,

então funcionará. Deus
pode satisfazer as necessidades da nossa geração
sem utilizar uma pilha de
maravilhosas técnicas de
marketing para ajudá-lo.
Na melhor das hipóteses,
essas técnicas são opcionais. Mas a igreja nunca
poderá fazer nada sem
os planos traçados pelo
próprio Deus. Se houve
realmente um plano para
crescimento de igreja que
funcionou, esse foi aquele
que foi usado pela Igreja
Primitiva. Falemos sobre
números. Falemos sobre
efetividade. A Igreja Primitiva explodiu. Por quê?
Porque os crentes sabiam
os motivos pelos quais eles
estavam ali e o que eles deveriam fazer.
Eventualmente aquela
pequena igreja foi dispersa, divisões aconteceram,
e as perseguições trouxeram a perseverança e,
por fim, o crescimento.
Certamente aqueles não
eram cristãos perfeitos;
não formavam uma igreja
sem problemas. Contudo,
quando nós falamos sobre
a Igreja que revoluciona
o mundo, aquela Igreja
descrita em Atos, estamos
vendo o Plano Original em
ação. As cartas apostólicas
às igrejas completam esse
quadro.
Compilado do livro “A
Igreja Que Abala o Mundo”
de Greg Laurie.
Março 2020 | Revista do Pastor | 27

DISCÍPULOS

“

E nós devemos
ter o cuidado de não
colocar nossos
próprios limites nas
formas com que
Deus possa
trabalhar ou nos
caminhos que
possam abençoados
por Ele, se assim
Ele quiser.

sões que existe no Corpo
de Cristo. E nós devemos
ter o cuidado de não colocar nossos próprios limites
nas formas com que Deus
possa trabalhar ou nos caminhos que possam abençoados por Ele, se assim
Ele quiser.
Mas, ao mesmo tempo, precisamos estar atentos ás escolhas, mesmo as
bem-intencionadas e altamente atrativas, que podem desviar o nosso foco,
tempo e energia do plano
original de para a Igreja,
refletido no livro de Atos.
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Enquanto caminhava
pela estrada de Damasco,
Saulo teve a mais importante experiência de sua
vida: ele viu a Jesus, que se
revelou a ele como o Cristo. Encontramos nesta revelação uma afirmação do
Senhor Jesus para a qual
normalmente não atentamos: “Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões”
Atos 26.14.
Há uma profunda revelação divina aqui. A
compreensão desta frase
afetou profundamente o
meu caminhar em Deus.
Quando um anjo do Senhor falou com um dos
meus pastores na ocasião
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do meu reconhecimento
como pastor, ele disse o
seguinte sobre mim: “Ele é
rebelde e não aceita o tratamento de Deus em sua
vida!” E eu não o aceitava
mesmo!
Não porque eu quisesse ir contra Deus, mas por
não perceber que Deus
estava tentando aplicar o
Seu tratamento em mim.
O fato, no entanto, é que
eu realmente não o aceitava e, quando ouvi esta
frase, que eu era rebelde,
doeu em mim! Quando o
anjo do Senhor apareceu
ao profeta Daniel, ele o
chamou de “homem muito amado”! A outros, os

anjos têm trazido muitos
elogios, como Gideão, que
foi chamado de “homem
valente”, e eu fui chamado
de rebelde! Eu me rebelei
contra aquilo só para tentar provar a Deus que eu
não era rebelde.
Eu fui a um retiro a sós
com o Senhor, querendo
ouvir Sua voz e aprender
com Ele numa época em
que até o termo “tratamento” era algo novo para
mim. E eu a ouvi! O Espírito Santo me conduziu
naquele tempo de oração
a uma compreensão do
assunto que compartilho
neste texto, e de muitas
outras coisas em minha

DISCÍPULOS

vida e na vida dos que eu
pastoreava. Deus realmente aplica o Seu tratamento
em nós.
O Livro de Hebreus
declara que, se estamos
sem correção, então não
somos filhos. Somos bastardos! Mas Deus corrige a
quem Ele ama. Não estou
me referindo à correção do
pecado expresso em ações
apenas, mas também do
que povoa o nosso íntimo:
as nossas atitudes, intenções e motivações erradas,
a nossa visão distorcida
do Reino de Deus, a nossa
falta de quebrantamento,
a nossa vida egoísta e carnal, centrada somente no

que pensamos e queremos.
O nosso Pai Celestial sabe
como lidar com tudo isso,
e você pode ter a certeza
de que Ele aplicará o Seu
tratamento em nós com
relação a isso.
Para
entendermos
melhor esse tratamento
de Deus, penso que deveríamos começar com
algumas definições. Em
primeiro lugar, o que é um
“aguilhão”? É uma ferramenta que praticamente
não conhecemos nos dias
de hoje, pois a tecnologia
substituiu o seu uso. Hoje
em dia, a grande maioria
dos campos de plantio é
arada por tratores, mas,

“
”

Dura coisa te é
recalcitrar contra os
aguilhões...

naqueles dias de Paulo,
o arado era puxado por
bois ou cavalos. Quando
o animal empacava, eles
usavam um “aguilhão” de
metal, que era uma espécie
de lança, para espetá-lo e
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fazê-lo andar de novo. O
“aguilhão”, portanto, era
uma longa haste de metal,
com a ponta afiada, cujo
propósito era produzir incômodo e dor no animal,
para fazer com que ele
obedecesse ao seu dono.
Ele era usado somente nos
animais teimosos e obstinados.
Veja o paralelo: Jesus disse que Paulo estava
“recalcitrando contra os
aguilhões”, o que nos revela que Deus tem os Seus
aguilhões. E com que propósito Deus tem os Seus
próprios aguilhões? Para
usá-los em nossas vidas
quando empacamos com
relação à Sua vontade. O
tratamento de Deus sempre tem a ver com as áreas
em que não permitimos
facilmente que o Senhor
opere em nós. Tem a ver
com a nossa teimosia e rebeldia, mas o Senhor sabe
como “espetar-nos” para
que andemos de novo.
Este é mais um aspecto do agir invisível de
Deus. Ele age de formas
misteriosas, as quais, na
maioria das vezes, não são
visíveis aos nossos olhos.
Temos o costume de atribuir ao diabo todas as circunstâncias negativas, mas
nem sempre é assim! Há
momentos em que talvez
estejamos colhendo o fruto da nossa própria obstinação, e o diabo não é o
responsável não! O que eu
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quero compartilhar neste
texto é que, algumas vezes,
o próprio Deus talvez esteja nos resistindo. Não é
fácil reconhecermos
Deus agindo sim,
como também não é fácil
reconhecermos a maior
parte de Seu agir em nossas vidas, pois Ele opera
longe do alcance dos nossos olhos e da compreensão das nossas mentes. Se
empacarmos, certamente
o Seu aguilhão será usado. Tendo definido o que
é um “aguilhão”, creio que
agora precisamos entender melhor o significado
da palavra “recalcitrar”,
que já não é tão usada em
nossos dias. “Recalcitrar”
significa: “resistir; não ceder; teimar; obstinar-se;
insurgir-se; desobedecer;
e, no caso de um animal,
dar coices”.
Nos dias em que Jesus escolheu esta ilustração, havia alguns animais
tão teimosos e rebeldes
que, mesmo sendo aguilhoados, ainda assim não
andavam. E não só não
avançavam, mas também
se rebelavam contra o
próprio aguilhão. Ao serem espetados, ficavam
embravecidos, e passavam
a dar coices no aguilhão.
Qual era o resultado? Os
animais machucavam-se
muito mais ao dar coices
do que quando eram aguilhoados! O Senhor Jesus
não somente revelou que

Deus tem e usa os Seus
aguilhões, mas também
que Saulo (como muitos
de nós) estava sendo demasiadamente obstinado,
além de empacado com
relação a Deus. Ele estava
“recalcitrando”, ou seja,
“dando coices” contra o
aguilhão de Deus em sua
vida, ou tentando lutar
contra Ele.
Nós, os cristãos de
hoje, também somos assim. Muitas vezes, quando
Deus quer tratar conosco,
resistimos. Tenho certeza
que o nosso Pai Celestial
não quer nos tratar como
os animais são tratados,
mas a verdade é que muitas vezes agimos como
tais. A própria Escritura
nos adverte a não agirmos
assim, e certamente Deus
não nos advertiria desta
forma se esse nosso procedimento não fosse algo
comum.
Observe o que o Espírito Santo disse através da
boca de Davi: “Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir;
e sob as minhas vistas, te
darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a
mula, sem entendimento,
os quais com freios e cabrestos são dominados; de
outra sorte não obedecem”
Salmos 32.8,9. A bíblia
está dizendo que os animais só obedecem na marra e menciona os freios
e cabrestos usados para

O AGUILHÃO
DA CONSCIÊNCIA
Com relação a Saulo,
Deus já vinha usando os
Seus aguilhões, mas ele
continuava recalcitrando.
Mas que aguilhões eram
esses? O que já poderia estar “espetando” a vida de
Paulo com relação à Pessoa de Jesus Cristo? Contra o que ele já estava lutando ao ver o Senhor? Em
toda a Bíblia vemos que os
aguilhões de Deus podem
lidar conosco interiormente (na consciência)
e exteriormente (nas circunstâncias à nossa volta).
Como no caso da conversão de Paulo a Bíblia
não diz nada sobre uma
pressão circunstancial sobre ele, entendemos que
se tratavam de aguilhões
espetando o seu íntimo, a
sua consciência. Pela própria Escritura podemos
discernir alguns aguilhões
que vinham aferroando a
sua consciência:

1. Insatisfação quanto
ao judaísmo.
2. A identidade de Jesus. Era fácil perseguir
os Seus seguidores, mas
livrar-se de pensamentos
com relação à identidade
de Jesus não era assim tão
simples. Nenhum homem
jamais havia operado tantos milagres!
3. O testemunho de
cristãos que, mesmo diante de perseguições e da
morte, estavam cheios de
alegria e perdão.
Certamente todas estas coisas vinham dando
uma espécie de “nó” na
cabeça de Paulo. Ele estava
tremendamente desgostoso com um judaísmo que
não lhe comunicara vida, e
o que lhe faltava de justiça,
paz e alegria, sobejava aos
cristãos que se dispunham
a morrer por Jesus.
Quem era este “Homem” afinal de contas?
Creio que Paulo deve ter
feito esta pergunta a si
mesmo centenas de vezes,
mas em momento algum
ele cedia à ideia de que
Jesus podia ser o Messias
de Deus. E, com todas estas evidências, o Senhor
foi “’espetando” Paulo por
dentro, mas ele era teimoso e relutava contra isto.
Ele estava recalcitrando
contra os aguilhões, até
que o Senhor lhe apareceu.

“

Ele age de formas
misteriosas,
as quais, na
maioria das vezes,
não são visíveis aos
nossos olhos.
Temos o costume
de atribuir ao diabo
todas as
circunstâncias
negativas, mas
nem sempre
é assim!

”

Lembro-me de quando eu estava num ministério itinerante de apoio a
igrejas, e Deus começou a
falar ao eu coração sobre a
necessidade de eu pastorear. Eu sempre dizia que a
última coisa que eu queria
na vida era ser pastor, e, de
repente, eu vi o meu coração começando a concordar com Deus, e uma luta
muito grande iniciou-se
em meu íntimo, entre ceder a isso ou ao que a minha boca dizia. A princípio, isto parecia ser apenas
um pensamento qualquer,
mas depois tornou-se uma
ideia mais clara. Finalmente tive um desejo de
pastorear.
Contudo, a minha raMarço 2020 | Revista do Pastor | 31
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forçá-los a obedecerem. Aí
então somos exortados a
não agirmos como o cavalo ou a mula. O fato é que,
quando agimos como animais, Deus nos trata como
tais. Se empacarmos com
relação à Sua vontade, Ele
tem os Seus aguilhões. E
com certeza Ele não deixará de usá-los contra a nossa caturrice!
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zão me dizia que não havia
pressa, que eu poderia esperar mais tempo para ver
como as coisas se conduziriam. E eu recalcitrei contra este aguilhão interior
como eu pude, até que o
Senhor passou ao segundo
nível.
O AGUILHÃO
CIRCUNSTANCIAL
Quando não cedemos
ao aguilhão da consciência, Deus poderá avançar
a outro nível de aguilhoada: o das circunstâncias
adversas! Penso que o melhor exemplo deste tipo de
aguilhão pode ser encontrado na vida do profeta
Jonas.
“Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai
à grande cidade de Nínive,
e clama contra ela, porque
a sua malícia subiu até
mim. Jonas se dispôs, mas
para fugir da presença do
Senhor para Társis; e, tendo descido a Jope, achou
um navio que ia para Társis; pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele,
para ir com eles para Társis, para longe da presença
do Senhor”. Jonas 1.1-3
O Senhor comissionou
Jonas a proclamar contra
o pecado de Nínive, mas
ele sabia que, se o fizesse, os ninivitas poderiam
arrepender-se, e, neste
caso, seriam poupados.
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Desejando que eles fossem
destruídos pela ira e pelo
juízo de Deus, por julgá-los cruéis e merecedores
de tal sorte, Jonas decide
não levar-lhes a mensagem
divina, e se rebela contra
Deus. E, ao rebelar-se, ele
experimenta os aguilhões
de Deus em sua vida:
“Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar
uma grande tempestade,
e o navio estava a ponto
de se despedaçar. Então
os marinheiros, cheios de
medo, clamavam cada um
ao seu deus, e lançavam no
mar a carga, que estava no
navio, para o aliviarem do
peso dela. Jonas, porém,
havia descido ao porão, e
se deitado; e dormia profundamente. Chegou-se
a ele o mestre do navio,
e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no
sono? Levanta-te, invoca o
teu deus; talvez assim esse
deus se lembre de nós para
que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para
que saibamos por causa de
quem nos sobreveio este
mal. E lançaram sortes, e
a sorte caiu sobre Jonas.
Então lhe disseram: Declara-nos, agora, por causa de quem nos sobreveio
este mal. Que ocupação é
a tua? Donde vens? Qual
é tua terra? E de que povo
és tu? Ele lhes respondeu:
Sou hebreu, e temo ao Se-

“

A nossa rebeldia
desencadeia
aguilhoadas de
Deus, as quais,
muitas vezes,
podem vir através
de circunstâncias
adversas que são
enviadas
por Deus
mesmo.

”

nhor, o Deus do céu, que
fez o mar e a terra. Então
os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe
disseram: Que é isto que
nos fizeste? Pois sabiam os
homens que fugia da presença do Senhor, porque
lho havia declarado”. Jonas 1.4-10
Este foi o primeiro
aguilhão de Deus na vida
de Jonas. O Senhor enviou-lhe uma grande tempestade. Sempre que falamos
de tempestades, pensamos
em adversidades, dificuldades, pois é exatamente
isso que elas significam.
Contudo, geralmente vemos em Satanás a origem
das adversidades, mas,
neste caso, a Bíblia diz que
foi Deus que as enviou! É

tão facilmente assim, Ele
deve estar enganado! Ele
enviou a tempestade para
me assustar, para eu ficar
com medo da morte, mas
eu sou “duro na queda”, e
eu não recuarei! Se é para
morrer, eu morro, mas eu
não irei a Nínive!” E ele
decidiu morrer afogado,
ao invés de obedecer ao
Senhor.
Jonas ainda teve que
passar por outras aguilhoadas de Deus. Quando
Jonas se rende, o Livro termina, pois é a história dos
aguilhões de Deus na vida
do profeta! Muitas vezes
passamos por aflições e
angústias que nós mesmos geramos. Precisamos
de um coração submisso
à vontade do Pai, que saiba orar como Jesus orou
no Jardim do Getsêmani:
“não seja como eu quero,
e, sim, como tu queres” (Mt
26.39).
OS AGUILHÕES
NA MINHA VIDA
Eu mencionei que
Deus já vinha a algum
tempo aguilhoando a minha consciência com relação ao ministério pastoral.
Contudo, eu resisti à Sua
voz mansa e suave que
tentava convencer o meu
coração. Eu continuava
ciente de que Ele queria
que eu estivesse no ministério pastoral, fora da
correria em que nos en-

“

Muitas vezes
passamos por
aflições e angústias
que nós mesmos
geramos.

”

contrávamos, mas eu não
fazia nada a respeito, e
ainda discutia por dentro
com Deus.
Em muitas circunstâncias adversas Deus me espetou, mas eu não cedi, até
que eu sofri um acidente
na estrada. Foi neste momento que o Seu aguilhão
em minha vida deixou de
espetar-me somente por
dentro; mas começou a
fazê-lo também do lado de
fora, nas circunstâncias.
Fazia um mês que eu
estava com aquele carro, que era uma resposta
de oração, e eu me sentia
como Jonas com relação
àquela planta. Parecia que
Deus havia “colocado o
doce na boca da criança”, só para tirá-lo depois.
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lógico que o Senhor pode
fazer com que o diabo trabalhe para Ele, permitindo
uma investida contra áreas específicas de nossas
vidas, mas isto não quer
dizer que Satanás esteja no
controle da situação. E há
como a do caso de Jonas,
que o próprio Deus envia!
A nossa rebeldia desencadeia aguilhoadas de
Deus, as quais, muitas vezes, podem vir através de
circunstâncias
adversas
que são enviadas por Deus
mesmo. E, nessas horas,
não adianta orarmos, repreendermos o Diabo, e
nem jejuarmos. A única
coisa que podemos e devemos fazer é arrependermo-nos e abandonarmos
a rebeldia. Enquanto Jonas não se posicionava, a
tempestade ficava cada vez
pior.
É assim, também, com
muitos cristãos rebeldes.
Há muitas pessoas em
rebeldia, que vivem correndo atrás de igrejas e
pregadores, como se uma
oração resolvesse os seus
problemas. Mas o que
é preciso, quando Deus
está usando o Seu aguilhão, é desempacarmos e
decidirmos obedecê-Lo!
Jonas, no entanto, não cedeu ao aguilhão de Deus.
Pelo contrário, ele recalcitrou, e machucou-se ainda
mais. Ele deve ter pensado
consigo mesmo: “Se Deus
pensa que eu vou desistir
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“

Temos que
reconhecer que
quanto mais
endurecermos,
tanto mais Deus se
endurecerá
também!

”

Eu também tive vontade
de morrer por achar que
Deus estava brincando comigo. Mas, ao fim de tudo,
compreendi que estava
lutando contra a vontade
de Deus. Eu queria que
as coisas acontecessem do
meu jeito. Eu tinha meus
próprios planos para o ministério e ainda relutava
com o plano de Deus, mas,
quando me rendi, os aguilhões cessaram, e a graça
de Deus me envolveu!
Se resistirmos, o aguilhão também será insistente, mas, se cedermos, o Senhor lidará conosco com
brandura e ternura. Se
você tem sido aguilhoado
por Deus, ceda! Não fique
recalcitrando, pois, num
certo momento, o tratamento cessa, e o que vem
depois é juízo! Devemos
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aprender que é possível vivermos sem que tenhamos
que provar os aguilhões
de Deus. Basta andarmos
em plena submissão. Mas,
como nem todos (para
não dizermos ninguém)
andam nessa dimensão de
rendição, torna-se inevitável o uso deles.
Muitas vezes a nossa
obediência é meramente
externa, de atitudes apenas. Contudo, é preciso
que nos rendamos de coração ao Senhor. Há momentos em que temos que
ser sábios e sensíveis e
discernir espiritualmente
o agir de Deus, ainda que
ele esteja oculto aos nossos olhos. Não adianta ficarmos culpando o Diabo
e Companhia. Temos que
reconhecer que quanto
mais endurecermos, tanto
mais Deus se endurecerá também! É necessário
contrição e quebrantamento, e, se não nos rendermos espontaneamente,
Deus nos espetará!
Não estou tentando
pintar uma caricatura de
Deus. Muitas pessoas fazem isto e O distorcem
completamente. Não servimos a um Deus tirano,
que vive nos perseguindo
para castigar-nos e tirar o
nosso couro. Esta é uma
imagem distorcida, uma
caricatura que alguns fazem d’Ele e que nada reflete da verdade.
O que estou querendo

aqui é apenas mostrar que
Deus é infinitamente amoroso, mas que também Ele
disciplina com firmeza.
Não estou dizendo que Ele
nos aguilhoará a troco de
nada, somente por diversão. Refiro-me a ocasiões
específicas de rebelião dos
Seus filhos. E é lógico que,
ao falar de rebelião, não
estou me referindo a um
crente desviado, que abandonou tudo e se jogou no
mundão, mas sim a atitudes como as de Jonas, onde
não nos dobramos diante
da vontade divina e ficamos lutando por aquilo
que achamos certo.
Contudo, Deus não
está em posição de ser
questionado, nem tampouco desafiado, e toda rebeldia será tratada por Ele,
que quer fazer com que
voltemos à submissão que
deve reger as nossas vidas.
Os aguilhões de Deus não
fazem parte do cotidiano;
são ocasionais, extraordinários. Contudo, eles existem e certamente serão
usados quando necessário.
Eles fazem parte do
agir invisível de Deus, da
Sua forma soberana de
fazer com que “ todas as
coisas contribuam para o
bem dos que O amam e
são chamados segundo o
Seu propósito”.
Compilado do livro “O
Agir Invisível de Deus” do
Pastor Luciano Subirá

Em toda a história, o
Avivamento
Wesleyano
talvez testemunhe a transformação mais abrangente
provocada pelo evangelho
em uma sociedade — fato
de notável importância
para a igreja de hoje, já
que o Avivamento Wesleyano ocorreu durante o
período conturbado que
acompanhou a Revolução
Industrial na Inglaterra.
Qual a importância de
John Wesley para a igreja
de hoje? Que fatores contribuíram para esse impacto? Dentre muitos que
poderiam ser citados, seis
fatores são especialmente

relevantes hoje. Três deles
dizem respeito à mensagem de Wesley e três, a seu
método.
A Mensagem de
John Wesley
John Wesley tinha
uma mensagem e não se
envergonhava dela. Ele tinha algo definido e específico para comunicar, e a
mensagem era comunicável em linguagem humana.
Fato que precisa ser enfatizado em nossa época.
Quais eram os principais
elementos de sua mensagem?

1. Proclamação clara
da salvação pessoal por
meio de Jesus Cristo. A
mensagem de Wesley era a
salvação pela fé. Ele destacou o ensino bíblico básico
do pecado e da perdição
humana, do sacrifício e
da ressurreição de Cristo e da transformação do
novo nascimento. Alguns
diziam que tal mensagem
já não era relevante. Que
o povo não ouviria. Mas
Wesley continuou pregando, e a reação do público
minou as críticas. As pessoas ouviam e atendiam
aos milhares.
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UMA LIÇÃO DA HISTÓRIA

DISCÍPULOS

Precisamos salientar
que Wesley fazia uma proclamação clara do evangelho básico. Embora tenha
se formado em Oxford,
ele não tinha paciência
com frases altissonantes
que nada comunicavam.
Diz-se que Wesley muitas
vezes pregava os sermões
recém-preparados
para
sua criada, uma menina
simples e sem estudo, e lhe
pedia que o interrompesse
sempre que não entendesse suas palavras. Sua paixão era comunicar- se com
as massas. Esse era o mesmo Wesley que, pregando
em Oxford, podia citar
autores latinos ou o Novo
Testamento Grego. Wesley
era intelectual, mas colocava a intelectualidade a
serviço do povo.
2. Ênfase Constante
na Vida Cheia do Espírito. Wesley reafirmava
constantemente a necessidade do enchimento e
do ministério contínuo
do Espírito Santo na vida
do crente, e milhares dos
primeiros metodistas descobriram a realidade dessa
experiência. Em quase todas as cidades que visitava,
examinava com cuidado os
membros das sociedades
metodistas, conferindo-lhes a experiência cristã.
Apesar de com frequência
encontrar falsidade espiritual, ele também encontrou muita realidade e po36 | Revista do Pastor | Março 2020

der espiritual. O Espírito
Santo estava agindo.
Wesley enfatizou muito mais do que uma simples experiência de crise
no enchimento do Espírito. Sua preocupação era
a de Paulo: maturidade
cristã, edificação da igreja, formação da estatura
de Cristo em cada crente,
Wesley demonstrou preocupação constante com a
edificação e o crescimento
dos cristãos por intermédio da obra do Espírito.
3. Consciência social
ativa e atuante. Wesley
era acima de tudo evangelista. Mesmo assim, examine uma lista dos títulos
de seus sermões ou dos
panfletos por ele publicados. Seus tópicos incluem
a riqueza e a economia,
pecados nacionais, guerra, educação, ética médica,
comércio com a América
do Norte, responsabilidade em relação ao rei,
indústria de bebidas. Ele
tinha profundo interesse
pela justiça social e nacional. Todos conheciam as
opiniões de Wesley sobre
pobreza e riqueza, pirataria marítima, contrabando, tráfico de escravos e
outros problemas da época. Ele não achava que estaria comprometendo sua
vocação de evangelista ao
pregar sobre tais assuntos
nas manhãs de domingo.
Como os profetas do

Antigo Testamento, via
que a fé bíblica atinge todas as áreas da vida e torna
cada pessoa responsável,
desde o rei até o súdito
mais humilde. E o incrível
é que o interesse social de
Wesley obteve resultados.
Por quê? Primeiro, porque
despertou uma nova consciência moral na nação.
Segundo, porque outros
seguiram seu exemplo.
Terceiro, porque, sendo
evangelista eficiente, serviu de instrumento na
transformação de milhares
de vidas. Ele instilou nos
novos convertidos a mesma preocupação social,
alargando com isso a base
popular para a reforma social.
Ele provou o que a história da igreja mostrou em
outras épocas e lugares:
não há combinação mais
potente na transformação
da sociedade que a evangelização bíblica acompanhada de preocupação
social — a junção do profeta do Antigo Testamento
com o evangelista do Novo
Testamento.
O Método de
John Wesley
Mas a mensagem de
Wesley é só uma parte da
história. Ele viu, ou melhor, aprendeu, que a mais
clara e bíblica proclamações do evangelho, muitas
vezes tem pouco impacto

“

Mas a mensagem
de Wesley é só uma
parte da história.
Ele viu, ou melhor,
aprendeu, que a
mais clara e bíblica
proclamações do
evangelho, muitas
vezes tem pouco
impacto quando
fica fechada entre as
paredes (literais ou
figuradas) da igreja
institucional.

”

tradição. Mas em muitos
pontos aprendeu a ser notavelmente flexível e não
convencional. Isso pode
ser ilustrado por três aspectos de seu ministério.
1. Ele não se confinou
à igreja institucional.
O início da eficácia
de Wesley pode ser datado. Começou quando ele
passou a levar o evangelho
para fora das quatro paredes das igrejas.
Foi assim: o evangelista George Whitefield,
amigo de Wesley, reunira
uma grande congregação
de mineiros de carvão em
Kingswood, perto de Bristol. Ali Whitefield pregava
regularmente. Tratava-se
de “pregação ao ar livre”,
ele reunia a multidão num
campo aberto ou numa
praça da cidade e ali abria
a Palavra. Wesley desaprovava aquilo, ele era,
em suas próprias palavras, “tão zeloso em cada
ponto relacionado com a
decência e a ordem, que
considerava quase pecado salvar almas, caso isso
não ocorresse numa igreja (prédio)”. Whitefield
pediu, insistiu para que
Wesley cuidasse de sua
congregação a fim de que
ele pudesse voltar para a
América.
Wesley não queria
aceitar, mas depois de ver
o ministério de Whitefield, sentiu que o cha-

mado vinha de Deus. Assim, “às quatro da tarde,
eu me submeti a ‘ser mais
vil’, e proclamei nas vias
públicas as boas novas da
salvação, falando de uma
pequena elevação num
terreno perto da cidade,
para cerca de três mil pessoas”. A multidão cresceu,
e logo havia congregações
em outros lugares, aliás,
dentro de poucos anos, em
toda a Inglaterra, Escócia
e Irlanda. Wesley descobriu que quando as pessoas deixam de vir à igreja, é
hora de a igreja ir às pessoas.
Wesley, seu irmão
Charles e Whitefield não
ganharam, com esse empenho, elogios. O bispo
Leslie Marston observa:
“Esses três homens eram
chamados entusiastas loucos porque queriam livrar
o evangelho das arcadas
góticas confinadoras da
religião estabelecida, e entregá-lo às massas na rua
e no campo, aos doentes e
aos impuros em casebres
e becos, aos afligidos e
aos condenados em asilos
e em prisões”. Wesley era
muito fiel à Igreja Anglicana. Ele não tinha a intenção de fundar um novo
grupo dissidente; instava
seus ouvintes e os novos
convertidos a participar
dos cultos regulares da
Igreja Anglicana.
Nunca pregava no
campo ou nas praças na
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quando fica fechada entre
as paredes (literais ou figuradas) da igreja institucional. E é nisso que Wesley torna-se especialmente
relevante. Antes e depois
dele, outros têm pregado
com a mesma clareza e efetividade, mas sem metade
dos resultados permanentes. Por quê?
Em parte, porque a
mensagem deles era prisioneira de rígidas ideias
não bíblicas acerca da natureza da igreja. No início, Wesley mantinha uma
eclesiologia muito tradicional, mas Deus não lhe
permitiu continuar assim.
Em muitos sentidos, ele
permaneceu na ala mais
tradicional até o fim. Ele
conservou o melhor dessa
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“

Wesley
descobriu que
quando as pessoas
deixam de vir à
igreja, é hora
de a igreja ir às
pessoas.

”

mesma hora dos cultos
oficiais. Mas Wesley também era realista. Viu que
muitos simplesmente não
participariam dos cultos tradicionais da igreja.
Aquilo seria entrar num
mundo estranho. E mesmo os que entravam não
recebiam aquele cuidado
espiritual mais pessoal de
que necessitavam. Isso nos
leva ao segundo aspecto
do método de Wesley.
2. Ele criou estruturas novas e práticas de
koinonia.
Uma das primeiras
providências que Wesley
tomou foi dividir o povo
que atendia ao seu ministério em grupos de doze,
com um líder para cada
grupo. Essas eram as fa38 | Revista do Pastor | Março 2020

mosas “reuniões de classe”
wesleyanas. Wesley logo
descobriu a força espiritual dessa estrutura de
grupos pequenos. Ele afirmou em 1742: “Chamei
alguns homens sinceros
e sensatos para uma reunião, mostrei-lhes a grande dificuldade que vinha
encontrando havia muito
tempo, que era a necessidade de conhecer as pessoas que desejam estar sob
meus cuidados. Após muita discussão, todos concordaram que não haveria
melhor forma de chegar a
um conhecimento seguro
e completo de cada pessoa do que dividindo-as
em classes ou pequenos
grupos, sob a supervisão
daqueles em quem mais eu
pudesse confiar. Essa foi a
origem de nossas classes
em Londres, pelo que todo
meu louvor a Deus jamais
será suficiente, com a indizível utilidade da instituição sendo desde então
mais e mais manifestada”.
Mais tarde Wesley comentou que, por meio da
participação nos grupos
pequenos, seus seguidores
“passaram a ‘levar as cargas uns dos outros’ e a cuidar naturalmente uns dos
outros”, chegando a uma
experiência profunda de
comunhão cristã.
Wesley também inovou em outros aspectos
de estrutura eclesiástica
,ministros “leigos” (possi-

bilitando assim o , “ exercício dos dons espirituais),
casas de oração” ,despretensiosas, e assim por
diante. Ele se sentia livre
para fazer tais inovações
porque via o metodismo,
não como uma nova denominação, mas só como
uma “sociedade” dentro da
Igreja Anglicana.
Ind e p e nd e nte me nte
dos motivos, ele foi um
dos grandes inovadores
da estrutura eclesiástica.
Os esforços de Wesley têm
muito a dizer para a igreja
contemporânea. Presas a
padrões institucionais rígidos, muitas das igrejas
de hoje raramente experimentam aquela comunhão
do Espírito Santo retratada no Novo Testamento.
Isso também ocorria no
anglicanismo do século 18
e Wesley tomou uma providência.
3. Ele pregava o evangelho aos pobres.
Um dos sinais mais
cruciais do reino são as
pessoas a quem o evangelho está sendo ministrado.
John Wesley, como Jesus,
pregava aos pobres. Ele
buscava aqueles a quem
ninguém buscava. Lendo
seu Diário, ficamos impressionados com o número de vezes que Wesley
pregou às cinco horas da
manhã ou no meio da manhã, em praça pública. Por

“

Sua paixão
era pregar o
evangelho aos
pobres, e ali ele
obtinha seus
maiores resultados.
Em suma, John
Wesley tinha uma
mensagem e não a
guardava atrás
dos vitrais.

”

que lhe atendiam. Casava
a mensagem com métodos
que harmonizavam com a
eclesiologia bíblica.
O Segredo de
John Wesley
Haveria algum segredo especial por trás do
impacto de Wesley? Como
“aconteceu” de Wesley encontrar esse casamento feliz entre mensagem e método? Encontramos aqui
em certo nível o mistério
da soberania do Espírito
Santo.
Se não é possível classificá-lo com exatidão, é
porque ele procurava ser
totalmente bíblico. Assim,
o segredo de Wesley não
estava primariamente em
suas realizações teológicas, Não era essencialmente teológico, nesse sentido.
Mas era essencialmente bíblico. Wesley, o intelectual, o autor e editor de muitos livros, era “homem de
um livro só”, a Bíblia. Ele
a aceitava de modo— implícito e a praticava com
zelo. Este era seu segredo:
a Palavra de Deus. Wesley
tinha por pressuposto a
ideia de que se a Bíblia é
verdadeira, ela se mostrará
verdadeira na experiência
humana.
Assim, seus pontos de
referência eram primeiro
a Bíblia e, de forma secundária, a experiência, a razão e a tradição da igreja

(o chamado “quadrilátero
wesleyano”) Esses eram
seus padrões, mas a tradição, a filosofia da época
e as opiniões dos outros
tinham de ceder quando
entravam em conflito com
a Escritura interpretada e
vivenciada racionalmente.
O que a Bíblia dizia era a
verdade, não importava o
que diziam os críticos, e
seria comprovado na vida
dos homens.
Além disso, ele recebeu ajuda imensa do irmão, Charles, que escreveu
milhares de cânticos que
foram agregados às músicas populares na época.
De certa forma, os primeiros metodistas mantinham
uma fé inteligível porque
decoravam boa parte dela
com os hinos de Charles
Wesley!
Cada época é única,
mas não de todo. Podemos
aprender muito com o passado e isso é ainda mais
verdadeiro com respeito à
vida e estrutura da igreja.
São raros os períodos do
passado da igreja que brilham como a Inglaterra de
Wesley por sua relevância
para os dias de hoje. Aqui
encontramos um modelo
adequado para testar as
concepções de igreja e de
estrutura eclesiástica apresentadas nestas páginas.
Compilado do livro
“Vinho novo, Odres novos”
de Howard Snyder
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que ele costumava pregar
às cinco da manhã? Não
por conveniência própria,
mas por conveniência dos
trabalhadores que saíam
rumo às minas ou fábricas
ao amanhecer. Wesley reunia os mineiros nos campos antes que descessem às
minas, ou o povo em praça
pública ao meio-dia.
Sua paixão era pregar
o evangelho aos pobres, e
ali ele obtinha seus maiores resultados. Em suma,
John Wesley tinha uma
mensagem e não a guardava atrás dos vitrais. Ele
saía da igreja estruturada,
pregando o evangelho aos
pobres. Não permitia que
os recém-nascidos morressem de desnutrição espiritual, provendo-lhes lares e pais espirituais. Criou
novas formas de igreja
— novos odres — para os
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QUALIDADES DA
IGREJA PRIMITIVA

Quais são os princípios que fazem com
que uma igreja seja formada maneira de Deus?
Como deve ser um corpo
de crentes que realmente revolucione o mundo?
Como devem esses crentes
comportar-se? E o que poderemos esperar que ocorra em nossa própria congregação se nós fizermos
aquilo que é certo?
Não quero estabelecer
como cada igreja deve se
comportar ou como deve
ser a visão de cada uma,
mas peço que você observe essas qualidades de uma
igreja saudável. Meu conselho é: procure confirmar
essas qualidades, independente do modelo ou visão
que você adota em sua
igreja.
Atos 2.42-47 descreve
como vivia a Igreja Primitiva. Nessa passagem,
nós encontramos quatro
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qualidades fundamentais
presentes naquela igreja:
1. Era uma igreja de adoradores. 2. Era uma igreja
que evangelizava. 3. Era
uma igreja que aprendia a
Palavra. 4. Era uma igreja
que amava.
Pense nestas palavras:
adorar, evangelizar, estudar e amar. Olhando de
relance, estes quatro fundamentos não parecem
marcantes ou algo que
possa realmente abalar o
mundo. Eles não parecem
compor um apelo decisivo
de um programa espetacular de domingo. Mas eu
creio que, quando Deus
estabeleceu a Igreja Primitiva, Ele o fez da maneira
certa.
Igrejas que tentam
consistentemente priorizar essas áreas, como fazia
a Igreja Primitiva, descobrem duas coisas: que isso
é contrário à visão conven-

cional que as igrejas costumam ter e que isso funciona poderosamente como
um plano para o crescimento da igreja à maneira
de Deus.
Princípio
original
nº1 para o crescimento
da igreja: Tornar-se uma
igreja de adoradores.
“E perseveravam... no
partir do pão e nas orações... e muitos prodígios e
sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos...
partiam pão de casa em
casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a
Deus...” A Igreja Primitiva
foi edificada no louvor e
na adoração. Nós poderíamos pensar: Isso não é
muito inteligente, ou eu
também adoraria e louvaria muito se visse sinais e
maravilhas e acontecendo

bém não falou (Lc 23.8,9).
Herodes não estava interessado em Cristo ou na
sua mensagem. Ele apenas
queria assistir a um espetáculo.
Uma expressiva adoração da igreja resulta de
um louvor sincero, oração
fervorosa e de uma sincera
comunhão com o Salvador.
Isso não é algo que você
programe como objetivo
de atrair uma multidão.
Tornar-se um povo
adorador significa vivermos de forma revolucionária. Nossa inclinação natural é adorar, com nosso
tempo, energia e afeição,
outros deuses. Mas a Bíblia ensina que nós fomos
colocados na terra primeiramente para conhecer e
caminhar com o Deus que
nos fez e para trazermos
glória ao seu nome.
Princípio
original
nº 2 para o crescimento
da igreja: Tornar-se uma
igreja que evangeliza.
“Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia
a dia, os que iam sendo salvos”. À medida que lemos
os acontecimentos ocorridos na Igreja Primitiva,
torna-se claro que, literalmente, tudo o que eles
faziam culminava com o
evangelismo. Proclamar a
Cristo nunca foi uma opção para aqueles cristãos.
Isso nunca foi um trabalho

destinado a um departamento específico. O evangelismo acontecia regularmente enquanto aqueles
primeiros cristãos viviam
suas vidas transformadas,
em cada situação. Ao viverem assim, despertavam
não somente curiosidade,
mas também admiração,
confiança e a atenção dos
incrédulos.
Hoje, muitos na igreja realmente questionam
o mandamento de Jesus
para irmos a todo mundo e fazermos discípulos.
Algumas igrejas chegam
a dizer: “Nós não fomos
chamados para evangelizar. Somos chamados
para ministrar ao Corpo.”
Ou: “Nós fomos chamados para estudar a Palavra
juntos. Há outras igrejas
chamadas para propagar o
evangelho”.
Crentes
saudáveis,
bem alimentados, adoradores, certamente se reproduzirão. Quando estou
glorificando a Deus, quando estou sendo edificado como crente, então eu
quero ir e compartilhar a
minha fé.
Um aspecto positivo
do recente movimento de
crescimento é a ênfase em
fazer com que os incrédulos venham à igreja. Cada
vez mais igrejas estão tentando fazer com que suas
reuniões enfoquem as
necessidades dos incrédulos. Remova os jargões
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entre nós.
Quando lemos o livro de Atos, o registro
da história da primeira
igreja, podemos concluir
que os crentes viam milagres acontecendo todos os
dias! Mas nós precisamos
lembrar de que o livro de
Atos traz um panorama de
cerca de ocorre 25 anos da
história da igreja. Havia
muitos dias em que milagres não aconteciam. Mas
os crentes continuavam
“perseverantes”
porque
eles não seguiam sinais e
maravilhas. Na verdade,
os sinais e maravilhas seguiam os que criam.
Embora o louvor e a
adoração soem como uma
resposta automática aos
milagres de Deus, não é
isso que ocorre frequentemente. Realmente, nós
vemos através dos Evangelhos que a resposta mais
comum aos milagres era:
“Puxa! Faça isso novamente e então eu poderei crer.
De fato, se você continuar agindo dessa maneira
eu continuarei a segui-lo”.
Mas Jesus, consistentemente, recusava-se a atender a tais consumidores.
O rei Herodes queria ver
Jesus. Então Jesus foi levado a ele. Mas a bíblia relata
que Herodes queria era somente observar Jesus operando um milagre. Porém,
não só Jesus não realizou
qualquer milagre para que
Herodes visse, como tam-
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cristãos. Não pregue realmente usando a Bíblia;
mencione-a, apenas. Faça
os visitantes se sentirem
bem; não pressione, não
faça apelos.
Este é sem dúvida um
grande avanço, que tem
trazido à igreja milhares
de pessoas que nunca viriam de outra maneira. O
resultado tem sido uma
crescente conscientização
da nossa necessidade de
abandonar jargões cristãos
e comunicar o evangelho
claramente. Em alguns casos, isso nos impulsiona
para fora de nossos grupinhos exclusivistas ou de
nossos clubes, forçando-nos a nos relacionar com
os não crentes.
Contudo, eu creio que
nisso há um aspecto negativo dissimulado. Muitas
vezes, uma igreja busca
tão intensamente evitar
ser ofensiva ou confrontadora na entrega da mensagem do evangelho que este
acaba não sendo pregado
em toda a sua plenitude.
Eu sou totalmente a favor
de se apresentar a mensagem de Cristo de forma
criativa. Mas isso deve
funcionar para fortalecer
o impacto do evangelho, e
não para obscurecê-lo. Se
as pessoas saem da nossa
igreja tendo uma sensação
agradável, mas sem saberem realmente quem é Jesus, nós estamos falhando.
Isso não significa que
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seja errado apresentar
uma peça teatral, usar vídeos, música ou outros
meios para comunicar o
evangelho. Fazemos todas essas coisas em nossa
igreja. Mas devemos nos
assegurar de que as estratégias não estejam tomando o lugar do evangelho, e
que estejamos realmente
proclamando o evangelho
pleno, incluindo o juízo, o
pecado e a salvação.
Paulo disse isso da
seguinte forma: “Como,
porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de
quem nada ouviram? E
como ouvirão, se não há
quem pregue?” (Rm 10.14).
Devemos perceber que o
método original de Deus
para levar as pessoas à
conversão é a pregação
bíblica. As Escrituras nos
lembram: “Visto como, na
sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua
própria sabedoria, aprouve
a Deus salvar os que crêem
pela loucura da pregação”
(I Co 1.21).
Note que o versículo não diz que as pessoas
seriam salvas pela loucura
do sermão, embora haja
muito disso. Nem as pessoas seriam salvas pela
loucura da música cristã,
por mais maravilhosa que
possa ser, ou loucura de
dramas ou encenações.
Antes, é pela pregação da
Palavra de Deus.

Creio que cometemos
um grave erro quando desencorajamos as trazerem
as suas Bíblias à igreja.
O livro de George Barna,
The Second Coming of the
Church menciona que, na
década de 70, as igrejas
queriam fazer os visitantes se sentirem bem. Então elas faziam parecer
não ser necessário que as
pessoas trouxessem suas
Bíblias ou encontrassem
nelas os textos estudados.
As igrejas não queriam
que os visitantes sentissem
que eles estavam cercados
por aquilo que poderiam
considerar “uma tropa de
choque bíblica”. Barna diz:
“Duas décadas mais tarde,
está claro que essa atitude
trouxe uma consequência
funesta. As pessoas nem
mesmo sabem mais onde
estão as suas Bíblias!”
Em muitas igrejas, o
próprio corpo de membros, não apenas os visitantes a quem as táticas
foram originalmente dirigidas, perdeu a sua familiaridade com a Bíblia.
Ele conclui: “Infelizmente,
essa mudança, em lugar de
produzir uma responsabilidade pessoal de trazer a
Bíblia, acabou sendo um
sinal para muitas pessoas
de que a Bíblia não é importante”.
Princípio original nº 3
para o crescimento de igreja: Tornar-se uma igreja

“E perseveravam na
doutrina dos apóstolos e na
comunhão”. Basicamente,
o que há de mais essencial
em qualquer igreja saudável é o compromisso de
pregar e estudar a Palavra
de Deus. Na época da Igreja Primitiva, isso significava ouvir a doutrina dos
apóstolos e ler as Escrituras que eles possuíam até
então.
Mas também note as
palavras “e perseveravam”.
Lembre-se de que isso significa não somente que os
apóstolos ensinavam fiel e
continuamente, mas que a
congregação era fiel para
“perseverar”, estudando e
crescendo no conhecimento daquilo que era ensinado. Eles estavam atentos.
Isso pode não parecer
um comportamento revolucionário. Mas, se continuar a seguir a história
da Igreja Primitiva, verá
que era algo comum negligenciar aquilo que estava
sendo ensinado ou mudar
a mensagem do evangelho.
Paulo escreveu às igrejas
na Galácia: “Admira-me
que estejais passando tão
depressa daquele que vos
chamou na graça de Cristo para outro evangelho,
o qual não é outro, senão
que há alguns que vos perturbam e querem perverter
o evangelho de Cristo” (Gl
1.6,7).

Creio que em algumas
igrejas a Bíblia não está
sendo pregada ou ensinada com o propósito de
dar à congregação profundo conhecimento das
Escrituras. É verdade que
muitas pessoas hoje querem igrejas “leves” e livres
de controvérsias. Nada de
comida pesada ou mensagens profundas. Eles querem apenas chegar, sentar
e depois ir embora.
Mas o perigo é que essas pessoas desenvolvem o
apetite por aquilo que elas
costumam comer. Uma
igreja com uma dieta fixa
de sermões curtos, mas
agradáveis, em lugar de
uma boa teologia ou um
sólido ensino das Escrituras, consequentemente
crescerá como uma congregação enfraquecida.
O escritor aos Hebreus expressou-se sobre
isso da seguinte forma: “A
esse respeito temos muitas
cousas que dizer e difíceis de explicar, porquanto
vos tendes tornado tardios
em ouvir. Pois, com efeito,
quando devíeis ser mestres,
atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente,
necessidade de alguém que
vos ensine, de novo, quais
são os princípios elementares dos oráculos de Deus;
assim, vos tornastes como
necessitados de leite e não
de alimento sólido. Ora,
todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na

palavra da justiça, porque
é criança. Mas o alimento
sólido é para os adultos,
para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades
exercitadas para discernir
não somente o bem, mas
também o mal” (Hb 5.1114).
Princípio
original
nº 4 para o crescimento
da igreja: Tornar-se uma
igreja que ama.
“Todos os que creram
estavam juntos e tinham
tudo em comum... Diariamente
perseveravam
unânimes... e contando
com a simpatia de todo o
povo”. Ter todas as coisas
em comum. Isso é definitivamente revolucionário,
e é difícil para a maioria
de nós até mesmo imaginar tal coisa. Certamente,
alguns de nós pensamos
que isso pode ser até interessante: “Ei! Assim, a
família Fulano de Tal teria
de compartilhar o seu iate
conosco...”
Mas essa descrição
não pretende promover
qualquer plano socialista.
Na verdade, ela expressa
como somos chamados
a amar uns aos outros de
maneira prática. A razão
pela qual a Igreja Primitiva
pôde compartilhar aquilo
que seus membros possuíam é que eles estavam realmente vivendo o segundo grande mandamento,
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amar o próximo como a si
mesmo. Nós vemos que a
sua unidade e amor eram
tão poderosos que “todo o
povo” tinha simpatia por
eles.
Quem não gostaria
de juntar-se a essa igreja
amorosa, onde cada pessoa era apreciada e aceita?
Como resultado o número
de cristãos daquela igreja
cresceu
extraordinariamente.
Penso que maioria das
pessoas concordaria que,
nas igrejas de hoje, grande parte dos membros não
vive esse tipo de unidade
e amor. Muitas congregações locais esforçam-se
para conservar-se sem divisões. Além disso, várias
congregações brigam e
se agridem mutuamente,
enquanto mundo fica observando. Parece que nós
esquecemos que o nosso
compromisso de amar e
andar em unidade é a mais
poderosa maneira de testemunharmos ao mundo.
Isto é trágico.
Parece que, hoje, o
nosso amor só é direcionado àqueles que pertencem ao mesmo grupo que
integramos fora da igreja.
Uma das últimas novidades do movimento de crescimento de igrejas é tentar
estabelecer um “nicho” de
igrejas como um segmento particular da sociedade.
Você poderia chamá-las de
igrejas projetadas para um
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grupo específico. “Vamos
atingir àqueles da geração
tal”, ou “Vamos atingir os
do grupo tal”.
Não há nada de errado em se tentar atingir algum segmento específico
da sociedade ou escolher
interesses comuns como
uma estratégia de evangelização. Naturalmente nós
convidamos para virem à
igreja nossos amigos e outros que compartilham de
nossos interesses. Mas o
problema em estabelecer
uma igreja com o propósito especifico de atingir, somente determinado grupo
de pessoas, é que falhamos
com relação à grande beleza encontrada na diversidade.
Jesus disse: “Ide por
todo mundo e pregai o
evangelho”. Ele não disse:
“somente às pessoas com
quem vocês têm afinidade pessoal” ou “Escolham
determinado grupo demográfico e o amem”. Paulo
escreveu aos Colossenses:
“Portanto, naturalmente
proclamamos a Cristo! Advertimos a todos encontramos, e ensinamos a todos
que podemos tudo o que sabemos sobre ele” (Cl 1.28).
Eu penso que é maravilhoso quando alguém
entra na igreja e vê diferentes idades, diferentes
culturas, diferentes gostos,
diferentes raças, encontrando, porém, uma coisa
em comum: Jesus Cristo.

Uma igreja assim é verdadeiramente uma igreja que
ama. E essa igreja crescerá.
Além das Fórmulas
As quatro palavras
usadas aqui para definir
a Igreja Primitiva são:
adoração, evangelização,
aprendizado e amor. E esta
é simplesmente uma forma
de lembrarmos os princípios fundamentais. Mas os
fundamentos da Igreja Primitiva não são apenas uma
fórmula. Eles são o plano
original de Deus para uma
igreja saudável, uma igreja que cresce. No decorrer
deste artigo, baseando-nos
nesses quatro princípios-chave, queremos enfocar
como viver vidas revolucionárias e criar igrejas revolucionárias.
Contudo,
enquanto
cada igreja e cada cristão
construírem suas vidas
sobre esses quatro fundamentos, cada um o será
deforma diferente. Seu
alvo não deve ser o de ter
uma igreja que se pareça
com a minha ou com qualquer outra. Seu alvo deve
ser tornar-se parte de uma
igreja saudável, equilibrada e diversificada que esteja trazendo almas para o
Reino de Deus.
Compilado do livro “A
Igreja Que Abala o Mundo”
de Greg Laurie.

Um Nobre Chamado

o ofício de pastor. É uma
causa nobre.
SUAS
QUALIFICAÇÕES

Paulo disse que, entre
os dons dados por Deus à
igreja para sua edificação,
está o dom pastoral (Ef
4.11). Alguém com este
dom é chamado por Deus
para cuidar de Seu rebanho e a palavra de Deus
é bem clara acerca de sua
responsabilidade: “velam
por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas” (Hb 13.17).
Acima de tudo, um
pastor é um apascentador,
alguém que vai acompanhar de perto o desenvolvimento das ovelhas. Há
aqueles que alegam que
não é bíblico a igreja ser
dirigida por um pastor e
que nem é bíblica a função
do pastor, porque o único
pastor é Jesus. As pessoas
que assim pensam estão
abertamente negligenciando o ensino da Bíblia que
fala claramente que Deus
escolheu
alguns
para
pastores (Ef 4.11 ). Sem

dúvida que Jesus é o pastor
das ovelhas (Jo 10.11); mas
Ele tem seus auxiliares e
tem chamado e equipado
homens para isso.
Uma igreja que não
tem pastor entra em confusão e as ovelhas se dispersam, ficam doentes,
caem vítimas do lobo. Os
pastores são necessários
para o amadurecimento
e preparação dos santos.
Sem o dom do ministério
de pastor, todos os outros ministérios são praticamente em vão. Não
importa o quão grande
seja o evangelista e quantas almas ele ganha, se
não houver ninguém para
pastorear as ovelhas, elas
se desviarão. Não importa quantos bebês nasçam
num hospital, se ninguém
cuidar deles, eles morrerão. Não há ofício mais
necessário, preeminente
e respeitado a que Deus
poderia chamá-lo do que

Instruído: Ele deve
ter um relacionamento íntimo com a Bíblia e nunca
parar de se aprofundar no
conhecimento da palavra
de Deus. O Pastor deve
ter comida fresquinha
para dar ao seu rebanho.
Muitos rebanhos têm sofrido morte por inanição
por falta de alimento. O
pastor deve aos poucos ir
formando sua biblioteca
e não dispensar a leitura
de bons livros, sempre vigiando para não engolir
tudo o que lê. Também
deve procurar se instruir
em coisas seculares; ter
noções de geografia, história, gramática, matemática
e qualquer outra ciência
legítima. Lembre-se que o
pastor vai lidar com todo
tipo de pessoa. Ele deve
também manter-se informado dos acontecimentos do mundo através de
jornais e telejornais não
tendenciosos. Às vezes
grandes profecias estão se
cumprindo e ele não sabe.
Não dominador (I Pe
5.2,3): O pastor tem que
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se lembrar que o rebanho
não é dele, é de Jesus. Seu
trabalho é o de orientar as
ovelhas e ensinar-lhes o
caminho certo, não o de
dominar sobre elas. É claro que o pastor tem que
manter a ordem na igreja,
mas mesmo as ordens que
ele der devem visar o bem
estar do rebanho e ele deve
cuidar em ser o primeiro
a cumprir estas ordens.
Mandar que os membros
cheguem cedo e ele chegar
tarde; mandar os membros orarem e ele não orar;
mandar o povo ler a Bíblia
e ele não ler; tudo isto é farisaísmo (Mt 23.3,4). Pastor apascenta através do
exemplo.
Não ganancioso: A
questão do dinheiro não
deve afetar o trabalho do
pastor. Ele deve se entregar ao dono da obra e
confiar que Deus é poderoso para suprir suas necessidades. Não se esqueça
que Balaão foi um profeta,
mas ele permitiu que a sutil influência do dinheiro
afetasse seu ministério e o
levasse para tão longe (II
Pe 2.15,16). Hoje infelizmente ainda existe a doutrina de Balaão (Ap 2.14)
que faz com que o coração abrigue pensamentos
cobiçosos e não aceite a
correção, e assim o desejo do lucro se transforma
num hábito fixo; e o hábito oculto dentro em pouco
termina por expressar-se
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externamente. Que Deus
nos livre de fazermos a
obra de Deus pensando
em quanto vamos ganhar
porque isso transforma
um pastor num mercenário.
Diligente: Infelizmente, muitos não fazem o
esforço de procurar oportunidade para servir ao Senhor; e se alguém se aproxima deles sem ter sido
convidado,
consideram
isto uma interrupção e não
uma oportunidade, e tão
somente almejam que tal
pessoa logo se vá embora e
deixe de aborrecê-los. Que
nome você dá a isto? Esta
atitude se chama preguiça.
Bom ouvinte: Ao ser
procurado por um irmão
em necessidade em busca
de ajuda, o pastor tem que
tomar cuidado para que
seus pensamentos não se
dispersem e prestar atenção à conversa, pois ao
ouvir o irmão ele deve ser
capaz de discernir a raiz
do problema.
O TRABALHO
DO PASTOR
Pregar: O pastor nunca deve se esquecer que
sua tarefa principal é aperfeiçoar os santos através
da ministração da palavra
de Deus a eles. Aquele que
vive se omitindo de pregar por estar envolvido em
mil e uma coisas (hoje não
pode pregar por que foi

resolver isto, amanhã não
pode pregar porque vai fazer aquilo) deve se lembrar
que Deus o chamou para
apascentar um rebanho e
que um dia ele vai prestar
contas deles a Deus.
Supervisionar o rebanho: Este supervisionar
diz respeito a observar o
crescimento e amadurecimento dos membros; distribui-lhes tarefas; tomar
cuidado para que nada
negativo entre no rebanho
(heresias); organizar o
corpo de obreiros; etc.
Visitar e organizar
grupos de visitas: Muitas
são as ovelhas que estão
fracas por diversos motivos e o único remédio para
elas é uma visita do pastor
ou de pessoas indicadas
por ele. Aqueles que dizem
que se a pessoa se afastou
é porque não era de Deus
e se for de Deus ela volta
ainda não tem o coração
de um pastor.
Estabelecer a Escola
Bíblica: A escola bíblica
continua sendo um dos
métodos mais eficazes de
aprendizado da Bíblia. O
pastor deve dar uma atenção especial para isto e
preparar professores para
esta tarefa.
Celebrar Cerimônias:
Atos fúnebres, casamentos, apresentação de crianças, etc. Tudo isto é trabalho para o pastor.
Pastor Edmilson Silva
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