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1. A NATUREZA E O EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO CRISTÃO 
Texto:  Gn 12 e 18; Ex; I Sam 2 e 3; Mt 4; At 1 e 9 

 
a) É com alegria e gratidão a Deus pela oportunidade que me concede de servi-Lo, 

participando desta palestra, que eu me dirijo aos queridos ouvintes, saudando a todos 
com a graça e a paz do Senhor Jesus. 

b) Estamos dando início a mais este  estudo da Palavra de Deus e, desta feita, com um tema 
que se inclui na Bíblia tanto no Antigo como no Novo Testamento, e que nos convida a 
todos a uma participação ativa no reino de Deus, qual seja: O MINISTÉRIO CRISTÃO – 
VIDA E OBRA DOS CRENTES EM CRISTO.  

c) O meu desejo é que, à medida que o nosso estudo for prosseguindo, o querido ouvinte vá 
se sentindo cada vez mais atraído e desejoso de, como crente em Cristo, ocupar o seu 
lugar e tomar parte deste abençoado privilégio que o Senhor nos oferece e para o qual 
nos chama amorosamente, que é o serviço cristão. 

d) O objetivo deste estudo é ampliar, tanto quanto possível, a nossa compreensão a 
respeito dos princípios e fundamentos bíblicos em relação a este tema, sobretudo num 
tempo em que tanto se fala em ministérios  e em ministrar. 

e) Para tanto, algumas considerações são necessárias, antes mesmo de darmos início ao 
assunto de hoje, especificamente. 

f) Uma delas, e de grande relevância, é sabermos que o Senhor não depende e nem precisa 
de nós para a realização da sua obra. Lembremos que estamos lidando com o Criador do 
universo, o Deus Todo-Poderoso, que pela sua palavra criou o céu, a terra e tudo o que 
neles há (Gn 1:3-27); o Deus que das pedras poderia suscitar filhos a Abraão (Mt 3:9); 
que tem poder para fazer as pedras clamarem, se os seus discípulos silenciarem as suas 
vozes e deixarem de louvar e glorificar o nome excelso do Senhor (Lc 19:40). 

g) No entanto, aprouve ao Senhor utilizar-se da envelhecida Sara e de seu ventre já 
improdutivo para dar a Abraão o filho da promessa, contemplando-a com a bênção da 
maternidade, fazendo dela mãe de muitas nações, manifestando dessa forma a sua glória 
e o seu poder divinal. Foi do agrado do Senhor receber o louvor que procede do coração 
sincero do seu povo. 

h) Isso significa, querido ouvinte, que somos úteis ao Senhor porque aprouve a Ele usar-nos 
em seu serviço, mas não somos imprescindíveis. 

i) Lembrar disso é importante para que não venhamos a cair no pecado da soberba, que nos 
levaria à queda e à desonra, conforme nos diz a Bíblia em Pv 16:18 e 11:2, tornando-nos 
espiritualmente inaptos ao verdadeiro serviço cristão. 

j) Considerando, então, que o Senhor não depende de nós para a realização dos seus 
propósitos, recebermos dele a oportunidade de sermos participantes do ministério 
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cristão é uma grande honra para nós e um enorme privilégio. Privilégio este que nos 
confere o nobre título de 'Servos do Senhor', o qual devemos honrar com todo o zelo. 

k) Sendo assim, cabe-nos procurar conhecer e compreender o que a Palavra de Deus nos diz 
sobre esse assunto. 

l) A nossa primeira tarefa é buscar o significado do termo ministério na Bíblia e como o 
assunto é apresentado nas Sagradas Escrituras. 

m) A palavra ministério aparece na Bíblia expressando a idéia de ofício, cargo, função. Já no 
início do Antigo Testamento, encontramos o emprego dos termos ministério e ministrar, 
quando o Senhor dá instrução a Moisés sobre os utensílios e serviços do tabernáculo. 
Falando sobre as vestes sacerdotais, o Senhor diz: "Falarás também a todos os homens 
hábeis, a quem enchi do Espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para 
consagrá-lo; para que me ministre o ofício sacerdotal" (Êx 28:3) e no cap. 35, v. 19 ainda 
diz o Senhor: "as vestes do ministério para ministrar no santuário". 

n) Outros textos vão expressando esta idéia de função ou ofício ao longo da Bíblia. Em I 
Sm 2:18, lemos que "Samuel ministrava perante o Senhor"; em Os 12:10, temos uma 
referência ao ministério dos profetas; em Col 4:17, o apóstolo Paulo envia uma palavra de 
alerta a Arquipo, dizendo: "Atenta para o ministério que recebeste do Senhor”. 

o) Estes são alguns dos textos que nos levam a considerar um primeiro aspecto: ministério 
cristão é algo que diz respeito a uma função designada por Deus. 

p) Outro aspecto, que chama a nossa atenção, é o chamado da parte de Deus para a função 
a ser desempenhada. Notemos que os textos referidos apontam para pessoas que foram 
separadas pelo Senhor para a realização de uma tarefa igualmente designada por Ele. 
Tanto o ofício quanto o obreiro são da escolha do Senhor. 

q) Há, contudo, algo mais a observarmos nesta primeira lição. Consultando O Novo 
Dicionário da Bíblia, de J.D. Douglas, encontramos informações importantes e 
esclarecedoras, algumas das quais estarão orientando parte da nossa reflexão. 

r) Formação de uma doutrina bíblica  sobre ministério cristão - No Antigo Testamento, a 
palavra ministério é usada para expressar a idéia de ministração sacerdotal e para se 
referir ao serviço religioso da congregação. Já no Novo Testamento, o termo empregado 
é diakonia e não se limita a fazer referência apenas à função sacerdotal. Essa mudança 
de linguagem, que faz a passagem de um sentido restrito para um outro, mais lato, indica 
também uma modificação doutrinária, que vem a ser a ampliação da doutrina de 
ministério ao longo da Bíblia. Se no Antigo Testamento, o uso da palavra indicava um 
privilégio concedido aos sacerdotes, no Novo Testamento o sentido é mais amplo, surge 
uma diversidade de ministérios, e o privilégio de servir ao Senhor é dado a todos os 
crentes. Assim é que, em Ef 4:11, o apóstolo Paulo afirma que o ministério é dado à 
Igreja, por Cristo. 
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s) O Padrão de referência - O padrão de todo ministério cristão provém da vida de Jesus 
Cristo, considerando-se a afirmação do próprio Senhor Jesus, em Mt 20:28, de que Ele 
não veio para ser servido, mas para servir. Sua vida foi toda ela um exemplo de serviço 
ao próximo, marcada por inúmeras atividades de socorro às necessidades alheias, que 
vão desde realizar curas e milagres, lavar os pés dos discípulos, ensinar, até a sua morte  
na  cruz  para a nossa redenção, tornando-se ele próprio o ministro da reconciliação, o 
sumo sacerdote eterno e perfeito, conforme lemos em II Cor 5:18 e Hb 7:21-28. 

t) A exemplo do seu Mestre, o discípulo de Jesus Cristo presta um humilde e amoroso 
serviço às necessidades da humanidade, sabendo que tal serviço é reputado como sendo 
feito ao próprio Senhor Jesus. 

u) Os objetivos de todo ministério cristão -  Dois são os objetivos principais: a glorificação 
do nome de Deus e a edificação do Corpo de Cristo, segundo lemos em Ef 4:11-12. 
Qualquer que seja o ministério que o crente tenha recebido do Senhor, estes dois 
objetivos estarão presentes e deverão ser, sempre, a razão maior do nosso trabalho no 
Senhor. 

v) A capacidade para a realização do ministério cristão - Tal capacidade é dom de Deus e 
nos é concedida pela atuação do Espírito Santo. O mesmo Senhor que chama para o 
serviço é também o que concede poder e sabedoria, sem o que não poderíamos alcançar 
bom êxito em nossas atividades no reino de Deus. Em lições próximas, teremos 
oportunidade para focalizarmos melhor este aspecto indispensável ao nosso estudo.  

w) E assim, querido ouvinte, considerando o grande privilégio que o Senhor nos concede em 
servi-Lo, prossigamos em trabalhar no reino de Deus, em resposta ao chamado que Ele 
nos faz, levando nos lábios o belíssimo hino de número 422, do Cantor Cristão. Assim 
fazendo, estamos glorificando o nome do Senhor e contribuindo para a edificação do 
Corpo de Cristo aqui na terra, até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua Igreja. 

x) Que para tanto Deus nos abençoe e ajude. Amém! 
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2. MINISTÉRIO CRISTÃO - SUA MULTIPLICIDADE 
Texto: Rm 12; I Co 12; Ef 4 

 
a)  Estamos aqui para dar prosseguimento à nossa série de estudos sobre Ministério 

Cristão. 

b) Na lição passada, tivemos a oportunidade estudar o significado bíblico da palavra 
ministério e de focalizar alguns aspectos que caracterizam o serviço cristão. Entre eles, 
vimos que houve um desenvolvimento da doutrina bíblica sobre ministério, ampliando os 
limites existentes no Antigo Testamento, que contemplavam de forma preferencial 
alguns grupos de servos, especialmente os sacerdotes, e estendendo o privilégio de 
servir ao Senhor a todos os crentes no Novo Testamento. 

c) Sendo assim, no estudo de hoje estamos voltando a nossa atenção para o aspecto da 
diversidade que acompanha e caracteriza o serviço cristão, conforme apresentado pela 
Palavra de Deus, no Novo Testamento. 

d) Examinando a Palavra de Deus em I Co 12, constatamos que este capítulo nos oferece 
uma visão do funcionamento da Igreja como corpo formado por muitos membros, que 
têm diferentes encargos, porém devendo funcionar em harmonia, uma vez que são 
unificados por um só Espírito - o Espírito Santo de Deus. 

e) Por este texto bíblico, o que os cristãos devem aprender é que o Espírito Santo usa 
diferentes pessoas de diferentes modos. Para tanto, reparte diferentes dons 
espirituais, a cada um, com os quais capacita os crentes para que exerçam o seu 
ministério. 

f) Dessa forma, uma boa compreensão a respeito dos dons espirituais deve preceder a um 
melhor entendimento sobre os ministérios apresentados no Novo Testamento. 

g)  Assim, cabe-nos recordar alguns esclarecimentos que a Bíblia nos oferece sobre os dons 
espirituais. 

h) O dom - carisma - é uma dádiva de Deus ao homem, oferecido gratuita e graciosamente. 
Em sua forma plural - dons - diz respeito aos dons espirituais extraordinários, 
concedidos ao crente para a realização de algum serviço especial. 

i) A difusão geral dos dons do Espírito Santo foi anunciada profeticamente por Joel: "E há 
de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e 
vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. 
E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito" 
(Joel 2:28 e 29). 

j) Tendo sido predito pelo profeta Joel, o derramamento do Espírito Santo foi confirmado 
pela promessa de Jesus em Atos 1:8: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que 
há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a 
Judéia e Samaria e até os confins da terra”. 
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k) No dia de Pentecostes, essas profecias e promessas foram cumpridas. 

l) Após isso, então, diversos dons espirituais são mencionados e relacionados por Lucas, no 
livro de Atos, e pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. 

m) Há três listas no Novo Testamento que mencionam os dons espirituais e as três os 
apresentam em relação ao exercício de ministérios: Romanos 12, I Coríntios 12 e Efésios 
4. 

n) Examinando essas três listas, encontramos os dons espirituais e ministérios assim 
apresentados: 

o) -Em Romanos 12, há sete dons espirituais já correlacionados aos seus respectivos 
ministérios: profecia, na medida da fé recebida; ministério, aqui entendido como o 
serviço diaconal referente às necessidades materiais; ensino, feito com dedicação; 
exortação; contribuição, feita com liberalidade; presidir, com cuidado; misericórdia, 
exercitada com alegria.    

p) -Em I Coríntios 12, há nove dons espirituais listados: palavra de sabedoria; palavra de 
conhecimento; fé, que no caso não é a fé para a salvação, porém uma medida mais elevada 
pela qual feitos especiais são realizados; dons de curar; operação de maravilhas; 
profecia; discernimento de espíritos; variedade línguas e interpretação das línguas. Este 
mesmo capítulo apresenta os seguintes ministérios: apóstolos; profetas; doutores; 
socorro; governos. 

q) - Em Efésios 4, encontramos uma lista de ministérios para os quais o Senhor deu dons 
aos homens: apóstolos; profetas; evangelistas; pastores; doutores. 

r) Há de se notar que as três listas apresentam funções administrativas juntamente com 
outras funções de caráter mais evidentemente espiritual. Esta observação é de suma 
importância, querido ouvinte, porque chama a nossa atenção para o fato de que no reino 
de Deus, mesmo os cargos de liderança, governo e atividades administrativas são 
funções espirituais e, como as demais, devem ser exercidas na dependência,  na 
capacitação e pela orientação do Espírito Santo. 

s) Essas funções listadas na Palavra de Deus foram instituídas pelo Senhor da Igreja 
"querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do 
corpo de Cristo", conforme lemos em Ef 4:12. 

t) Através da Igreja edificada, fortalecida e atuante em sua missão, o nome do Senhor é 
glorificado, os crentes são abençoados, inclusive em suas necessidades particulares, o 
reino de Deus se expande, almas são resgatadas das trevas, as  investidas do inferno são 
desfeitas e o mal é vencido pelo triunfo da Igreja. 

u) Para tanto, os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo, livremente, como Ele 
quer, concedidos a cada crente, para aquilo que for útil, de acordo com o texto de I Co 
12. Isso significa que nem todos os crentes têm os mesmos dons, mas todos possuem 
algum dom. 
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v) Desse modo, todos os salvos são incluídos nesse imenso privilégio, não devendo haver 
preocupação quanto à importância dos dons e ministérios recebidos, porque diz a Palavra 
em I Co 12:5 : "E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo." 

w) Inclusive, porque o título conferido é um só - 'Servos do Senhor' - o que nos leva a 
cantar com toda a alegria o hino de número 410 do Cantor Cristão: No serviço do meu Rei 
eu sou feliz. 

x) Que Deus nos abençoe e ajude! Amém! 

 

 

3. AMOR: A BASE DO MINISTÉRIO CRISTÃO 
Texto bíblico: Jo 2; Ef 5 e 6; Cl 3 

 
a) É com alegria que estamos de volta, nesta oportunidade que o Senhor nos concede, para 

estudarmos mais uma lição sobre ministério cristão. 

b)  Até aqui focalizamos o que caracteriza o ministério cristão, segundo os critérios 
apresentados pela Bíblia. Procuramos conhecer e compreender a diversidade de 
ministérios estabelecida pelo  Senhor, na sua correlação com os dons espirituais, pelos 
os quais o Senhor capacita os seus servos para realização do serviço cristão. 

c)  Hoje, estamos com a nossa atenção voltada para um aspecto essencial de toda a vida 
cristã, que deve abranger todos os seus setores e suas facetas, sem que se possa deixar 
de fora nem uma área sequer, segundo os ensinamentos da Palavra de Deus: o Amor. 

d)  Diga-se de passagem que o reconhecimento da importância do amor se dá de tal forma, 
que mesmo fora do ambiente cristão, o assunto é muitíssimo enfocado, e isto desde a 
Antigüidade. Filósofos, poetas, romancistas, compositores, religiosos discutem o amor e 
dele falam em seus trabalhos.  

e)  Contudo, em que pese todo esse reconhecimento, o amor está em falta em muitos 
corações. Não é de se admirar que o mundo esteja clamando por amor e a humanidade 
padeça pela falta dele. 

f) Além disso, a palavra amor tem sido em muito distanciada do seu autêntico significado, 
sendo utilizada para falar de sentimentos que, muitas vezes, nada têm de amor genuíno. 

g) Por isso, vamos à Palavra de Deus para dela aprendermos. 

h) O primeiro ponto que devemos recordar é que, embora não sendo necessariamente um 
livro de definições, e sim de revelação, a Bíblia apresenta duas definições de Deus: Deus 
é espírito, apresentada por Jesus à mulher samaritana, em Jo 4: 24, e Deus é amor, 
registrada em I Jo 4: 8. Isso significa que Deus é amor não apenas em sentido adjetivo, 
como um ser amoroso, que Ele o é também, mas antes de tudo em sentido substantivo, 
pelo que Deus é o próprio amor. 
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i) O amor é inerente à natureza de Deus. 

j) Sendo amor, Deus ama. Sempre. Deixar de amar contraria a natureza pessoal de Deus, 
de tal modo que nem mesmo o pecado que tanto ofende a sua santidade pode impedi-lo 
de amar. Isso fica claro no fato de que a infidelidade de Israel afastava o povo da 
comunhão e do relacionamento com Deus, porque a iniqüidade faz separação entre Deus 
e o homem (Isaías 59:2), mas não afetava o amor de Deus, que disse através do profeta 
Jeremias: "com amor eterno eu te amei" (Jr 31:3).  

k) Tão grande e eterno amor que levou Cristo à cruz, para que ali desse fim cabal ao 
pecado, promovendo a reconciliação do homem com Deus. A maior e incomparável prova 
de amor, conforme registrada nas Escrituras em Rm 5:8: "Mas Deus prova o seu amor 
para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores". 

l) Outro ponto a ser destacado nesta lição é que, tendo sido criado à imagem e semelhança 
de Deus (Gn 1:26), o homem foi feito pelo amor e para o amor. 

m) Assim é que Jesus, quando veio, resumiu toda a lei em dois mandamentos apenas e os 
dois são relativos ao amor: amar a Deus, o primeiro; amar a si mesmo e amar ao próximo, 
o segundo. Amar, amar e amar. Jesus fez do amor a lei suprema e o princípio governante 
da vida cristã. 

n) E tendo feito do amor a lei da vida, Jesus também fez dele a marca distintiva dos seus 
discípulos, dizendo-nos: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos 
amardes uns aos outros" (Jo 13:35). 

o) Compreendendo isso e desejando cumprir o mandamento que nos deu o nosso querido 
Salvador, é necessário que lembremos da principal característica do amor: a doação. Por 
amor ao homem perdido, Deus deu o seu Filho ao mundo (Jo 3:16). Amar implica em dar. 
Dar de si, do seu tempo, do seu conhecimento, do melhor que se tem e do melhor que se 
é, em benefício da pessoa amada. 

p) Para tanto, precisamos estar capacitados a amar e, quanto a isso, a Palavra de Deus nos 
instrui. A capacidade de amar vem do fato de termos sido amados primeiro. Em I Jo 
4:19, lemos que "nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro". Estarmos alicerçados no 
amor que Deus tem por nós é uma das formas de recebermos a capacitação para amar. 
Outra, é darmos lugar à atuação do Espírito Santo que em nós habita, "porquanto o amor 
de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado" (Rm 
5:5), sendo ele um dos frutos que o Espírito de Deus produz em nós, diz a Palavra em Gl 
5:22. 

q) Sendo assim, o amor deverá estar presente, atuando como força motriz, em todos os 
setores de nossa atividade cristã, qualquer que seja o nosso ministério. 

r) Isso nos faz entender porque, depois de apresentar a relação de dons espirituais e de 
ministérios entregues à Igreja, a Bíblia nos aponta, logo em seguida, em I Co 13, o mais 
excelente caminho - o amor. Observemos que, sendo um fruto do Espírito, o amor não é 
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apresentado como um dom, superior aos demais, porém como o caminho mais excelente 
para a realização dos dons e ministérios recebidos. 

s) O amor é, portanto, o ponto de sustentação de todo ministério cristão, tanto quanto a 
sua motivação principal, uma vez que alcançar o ser humano com o amor de Deus é o 
objetivo central de todos os ministérios da Igreja do Senhor Jesus. 

t) O reino de Deus é um reino de amor. A começar pelo Senhor do reino que é em si mesmo 
o próprio amor. Em o sendo, nos ama com amor eterno, cuja prova foi dada ao mundo pela 
cruz de Cristo, através da qual Jesus se tornou o nosso eterno sumo sacerdote. Pagando 
um alto preço, Cristo levou a efeito o ministério da reconciliação. 

u) A exemplo do nosso Salvador e Mestre, vamos seguindo o mais excelente caminho, 
fazendo do amor a base de todo serviço cristão, ao mesmo tempo em que exaltamos ao 
Senhor pelo seu grandioso amor por nós, o que faremos agora, cantando o belíssimo hino 
de número 37 do Cantor Cristão. 

Oh! que amor glorioso! 

Preço tão grandioso 

Que Jesus por mim na cruz pagou; 

Inaudita graça me mostrou! 

 

 

4.  O MINISTÉRIO DA EVANGELIZAÇÃO 
Texto bíblico: At 6:8; I Tm 4; At 8;  

 
a) Estamos prosseguindo com o nosso estudo e a nossa tarefa, hoje, é meditar sobre um 

assunto que diz respeito à missão principal da Igreja: a evangelização. 

b) Nós sabemos que a finalidade da Igreja é cultuar e adorar a Deus. Esta é a razão 
precípua da sua existência. A sua missão, no entanto, é evangelizar. 

c) Como temos feito até aqui, procuraremos identificar a distinção entre Ministério da 
Evangelização e atividade evangelística da Igreja, em geral, e de seus membros, 
individualmente. 

d) Não estamos, hoje, abordando os métodos de evangelização, senão, apenas, o trabalho 
evangelístico enquanto responsabilidade confiada por Jesus à sua Igreja. 

e) No entanto, seria bom se, antes disso,  recordássemos de que há um princípio geral que 
rege a vida cristã - o amor - e de que ele produz as suas decorrências naturais. 

f) Declaramos que amamos a Deus de todo o coração e que este amor nos leva a servi-Lo 
alegremente. No entanto, devemos estar lembrados que, aquele que ama a Deus, deverá 



  10  

amar também aquilo que Deus mais ama e se interessar por aquilo que a Deus importa: 
salvar o pecador.  

g)  Não podemos compreender alguém que, amando a Deus, permaneça indiferente às almas 
que ainda se encontram perdidas, longe de Deus e sem salvação. 

h) Se o amor é a base de todo ministério cristão, como vimos na lição 3, ele se faz presente 
como uma força altamente motivante ao trabalho da evangelização. 

i)  Os cristãos que já caminham com Deus há algum tempo e estudam a sua Palavra sabem 
que a tarefa da evangelização foi confiada a todos os crentes, indistintamente. Nenhum 
discípulo do Senhor Jesus está dispensado deste mister. 

j) Quando ainda se encontrava neste mundo, o Senhor Jesus já entregara aos seus 
seguidores esta responsabilidade sagrada. 

k) A fim de enfatizar esta verdade, alguns textos bíblicos são costumeiramente citados 
para lembrar aos crentes que a tarefa pertence a todos. “Em Mr 16:15, quando Jesus 
aparece aos discípulos, após a sua ressurreição, entrega-lhes a incumbência, dizendo: 
Ide por todo mundo e  pregai o evangelho a toda criatura”, mais conhecido como o IDE 
de Jesus por estar assim traduzido nas nossas Bíblias, em português. A tradução mais 
precisa seria INDO por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, o que dá a 
idéia de que por onde o crente for passando, ele deverá estar anunciando o Evangelho de 
Jesus e procurando ganhar almas para Cristo. Sendo assim, a missão evangelística não 
compete a alguns, apenas, mas a todos os discípulos do Senhor Jesus, e não depende de 
que sejamos enviados a um lugar específico para que se cumpra esta abençoada 
responsabilidade, ainda que isso possa acontecer.  

l) Os crentes da Igreja primitiva compreenderam isso e, cheios do Espírito Santo, após o 
Pentecostes, pregaram o evangelho com ousadia. Nem mesmo as prisões e perseguições 
os impediam de anunciar a palavra de Deus, conforme registrou Lucas no livro de Atos. A 
dispersão dos discípulos, imposta pela perseguição feita à Igreja após a morte de 
Estevão, só contribuiu para que o evangelho fosse levado à Samaria porque, diz a Bíblia 
em Atos 8:4, "os que estavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra". E 
porque iam a toda parte, o evangelho foi pregado aos gentios em Antioquia, onde grande 
número creu e se converteu ao Senhor, lemos em Atos 10:21. 

m) A missão evangelizadora que Cristo confiou à sua Igreja não cessou. Ela deverá ser 
assumida e cumprida pelos seus discípulos, sem exceção, até o dia que Jesus vier buscar 
a sua Igreja. 

n)  Contudo, não podemos deixar de enfatizar que, sendo dever de todos os crentes, o 
trabalho de evangelização figura no Novo Testamento também como um ministério 
específico, de tal modo que há o ofício de evangelista. 

o) Alguns textos nos servem de demonstrações claras quanto a isso. 

p) Primeiramente, dois servos de Deus são mencionados sob este título de evangelista. 
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q) Filipe, que em Atos 6 fora escolhido como um dos sete diáconos, depois da perseguição 
de Estevão tornou-se um notável pregador do Evangelho, levando a palavra de Deus a 
regiões ainda não evangelizadas e serviu de instrumento para a conversão do eunuco, 
oficial da rainha de Candace. Em Atos 21:8, o seu nome é citado, associado ao título 'o 
evangelista'. 

r) Outro, foi Timóteo, a quem Paulo exortou a fazer a obra de um evangelista e a cumprir o 
seu ministério (II Tm 4:5). 

s) Por fim, em Ef 4, uma das listas de dons espirituais e ministérios que a Bíblia apresenta, 
o ofício de evangelista figura, de forma distinta, entre os ministérios de apóstolo, 
profeta, pastor e mestre. 

t) Por esses textos, verificamos que, embora a obra de evangelização deva ser realizada 
por todos os crentes, os quais deverão sempre aproveitar todas as oportunidades para 
dizer ao mundo que Jesus salva o pecador e o retira das trevas, trazendo-o para a luz, 
há alguns servos dentro da Igreja que são especialmente chamados e dotados pelo 
Espírito Santo para realizar essa tarefa. 

u) Compreender isso nos leva a glorificar o nome do Senhor que, em seu infinito amor, 
prepara a sua Igreja para sair a buscar o pecador, pelo qual Cristo morreu,  o que nos 
leva a cantar com toda devoção o inspirativo hino de número 449 do cantor Cristão: 

 

Ousados, com firmeza,  Ó crentes proclamai 

As novas salvadoras  Do amor do eterno Pai, 

Que pra salvar rebeldes Seu Filho ofereceu, 

O qual sofreu a morte Pra resgatar o réu. 

Que o Senhor nos abençoe e ajude. 
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5.   A PRÁTICA DA LIDERANÇA CRISTÃ 
Texto bíblico: Gn 12; Nm 27; Mt 4; Rm 16 

 
 

a) Estamos caminhando para o final desta série de estudos. Mais duas lições, apenas, nos 
aguardam após esta.           

b) A nossa tarefa, hoje, é meditar sobre a prática da liderança cristã. 

c) Sendo assim, estamos procurando conhecer o que a distingue da liderança comum e o que 
a caracteriza. Estamos focalizando a liderança cristã, em geral, nos vários setores da 
Igreja. Não estamos especificando a função pastoral. 

d) Olhando para a organização do povo de Deus, como tal, desde o seu início com Abrão, 
vamos encontrar em Gn 12:1-9 alguns elementos significativos que vão caracterizando a 
liderança do povo:  

e) Deus traçou um projeto. A idéia inicial procedeu do coração de Deus.  

f) Houve um chamado da parte de Deus. Abrão foi chamado para a realização do projeto, 
com um fim específico.  

g) A jornada de Abrão em direção à realização do projeto foi dirigida pelo Senhor, passo a 
passo.  

h) Abrão foi obediente e dispôs o seu coração a seguir os planos de Deus, em fé e 
confiança. 

i) A partir do v. 11, houve um momento em que Abrão parece ter agido sem consultar a 
Deus, descendo ao Egito. Talvez uma oscilação da fé, uma vez que passou a utilizar-se de 
expedientes de sua própria iniciativa, a fim de evitar o ciúme de Faraó em relação à 
Sara, sua mulher. Afastou-se, ainda que momentaneamente, do projeto traçado por 
Deus. Mais adiante, encontrou-se enredado na trama que ele próprio traçou, terminando 
por ser advertido por Faraó, um rei pagão, que o mandou de volta para a sua terra. Um 
constrangimento que poderia ter sido evitado. 

j) Encontramos, aí, as primeiras lições a respeito da liderança cristã. Lições positivas, a 
serem seguidas, e lições negativas, a serem evitadas. 

k) Porém, o projeto de Deus foi se realizando, suas promessas foram se cumprindo e o povo 
de Deus já estava formado. Estando cativo, no Egito, foi a vez de Moisés receber o 
chamado de Deus para libertar e liderar o povo em direção à terra de Canaã. 

l) As experiências de Moisés à frente do povo e as grandes maravilhas que Deus operou 
através dele, nós bem conhecemos. 

m) Há, contudo, um aspecto apresentado pelo próprio Moisés que merece a nossa 
consideração. 
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n) Depois de tantos anos liderando o povo e, sendo avisado pelo Senhor de que não entraria 
na terra prometida, juntamente com os filhos de Israel, Moisés fez um pedido a Deus.  
O teor  do  pedido  demonstra  que  aqueles  anos  de  experiência,  na  liderança,  lhe 
ensinaram o quanto é importante haver um líder que conduza os filhos de Deus em 
direção às finalidades traçadas pelo Senhor. Em Nm 27:15-17, lemos: “Então falou 
Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um 
homem sobre esta congregação”. Que saia diante deles, e que entre diante deles, e que 
os faça sair, e que  

o) “os faça entrar: para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm 
pastor”.  

p) O Senhor manifestou o seu acordo ao pedido de Moisés, indicando a Josué para sucedê-
lo na liderança do povo de Israel, prometendo estar com Josué como esteve com Moisés 
(Js 1:5). 

q) O Senhor é quem escolhe o líder; o Senhor é quem dirige, capacita e sustenta o líder na 
sua missão. 

r) Uma vez sendo tão importante a presença de líderes que estejam à frente das 
realizações do povo de Deus, há exigências e condições a serem cumpridas pelos líderes. 

s) O Senhor prometeu a Josué que seria com ele como foi com Moisés, contanto que Josué 
tivesse o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés recebeu de Deus e transmitiu 
a ele, Josué, e ao povo, "para que prudentemente te conduzas por onde quer que 
andares", disse o Senhor (Js 1:7). 

t) É preciso que o líder cristão nunca se esqueça de que ele está conduzindo um povo, ou 
parte do povo, que é de Deus. O projeto a ser realizado vem de Deus, os propósitos a 
serem alcançados são de Deus. Tudo é de Deus e para a glória de Deus. E para que o povo 
caminhe em submissão ao Senhor, o líder deverá ser o primeiro a submeter-se à direção 
do Senhor. 

u) Enquanto o líder secular trabalha para a realização de projetos humanos, o líder cristão 
trabalha para a realização de projetos divinos. Isso faz toda a diferença. Nem sempre 
os recursos adequados aos empreendimentos seculares são os mais indicados aos 
projetos divinos. Trabalhar em total dependência de Deus é imprescindível ao líder 
cristão. 

v) Quando examinamos o assunto no Novo Testamento, encontramos o Senhor Jesus 
chamando aqueles que seriam os seus cooperadores diretos de ministério terreno, 
preparando-os para estarem à frente do serviço cristão, fato registrado nos quatro 
evangelhos. 

w) Ao chamar os dois primeiros - Pedro e André - Jesus o fez dizendo: "Vinde após mim e 
eu vos farei pescadores de homens”.(Mt 4:19), mostrando com isso duas coisas 
fundamentais na liderança cristã: 
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x) - O líder cristão segue após seu Mestre. Jesus vai à frente, sendo sempre o líder maior. 
Em síntese, Jesus é o líder Supremo. Sem isso, não há liderança genuinamente cristã. 
 Jesus é quem indica qual é o objetivo principal a ser alcançado no trabalho proposto. 

y)  Um exemplo notável sobre mais uma das características do líder cristão é encontrado 
em Atos 9 e 11, em relação a Barnabé, homem de bem, cheio do Espírito Santo, e de fé. 
Quando os discípulos ainda duvidavam da conversão de Saulo, temendo-o, inclusive em 
decorrência do período em que ele perseguiu a Igreja, Barnabé foi quem o tomou e o 
levou aos apóstolos, testemunhando da conversão  de  Saulo  e  de  suas primeiras  
pregações  do evangelho.  

z)  No cap. 11, Barnabé foi enviado pela Igreja que estava em Jerusalém à Antioquia. 
Chegando lá, viu que o Evangelho estava se expandindo e que  seria importante a 
presença de um líder para trabalhar naquele local. Foi a Tarso para buscar Saulo. 
Barnabé já vira em Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, um potencial de liderança 
colocado pelo Senhor e tomou a iniciativa de introduzi-lo no trabalho. 

aa) Mais adiante, quando esses dois grandes servos de Deus manifestaram uma divergência 
de opinião quanto à escolha de um terceiro para acompanhá-los numa outra viagem, 
Barnabé não teve dificuldades em se separar de Paulo, deixando-o liderar uma outra 
viagem missionária com Silas, enquanto ele seguia com João Marcos para Chipre. Barnabé 
demonstrou confiar na capacidade de liderança de Paulo e no seu interesse espiritual 
pelo reino de Deus. O resultado foi uma maior expansão do Evangelho. Aprendemos, com 
isso, que o verdadeiro líder cristão, que ama o serviço do Senhor, por amar primeiro a 
Deus, trabalha pela formação de novos líderes, porque a motivação do seu coração é ver 
o trabalho se expandindo.  

bb) Entretanto, em que pese favoravelmente esse resultado,  não podemos esquecer 
que houve um desacordo que não foi superado e que, nem sempre, as divergências 
produzem bons resultados. Ao contrário disso, os frutos costumam ser negativos. Neste 
episódio, estavam envolvidos dois homens de Deus que, a despeito da divergência quanto 
a um ponto, estavam em acordo espiritual quanto ao objetivo do trabalho e à motivação 
para realizá-lo. 

cc) É necessário considerar que sem acordo espiritual o trabalho fica prejudicado e que, 
muitas vezes, um pequeno detalhe pode inviabilizar uma grande obra. 

dd) Diante disso, lembramos do que nos diz a Palavra de Deus sobre o dom de presidir, 
na lista de dons espirituais e ministérios de Romanos 12: "o que preside, faça-o com 
cuidado". 

ee) Cuidado que implica em ouvir sempre a voz de Deus sobre o que deve ser feito em seu 
reino. 

ff) Porque o reino é de Deus; não é nosso. 
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gg) A nós, mais uma vez, cabe o grande privilégio de sermos tão somente 'Servos do 
Senhor'. O que muito nos honra. Que o Senhor a todos abençoe e dirija. 

 

 

6.   O DESAFIO DO PASTOREIO 

Texto bíblico:Jo 10; At 10; Tt 1 
 

a)  Depois de termos focalizado, na lição passada, alguns ensinamentos bíblicos relativos ao 
exercício da liderança cristã, estamos hoje dedicando a nossa atenção ao ministério do 
pastoreio - a função espiritual de pastor. 

b)  A importância dessa função na vida da Igreja é reconhecida pelo povo de Deus, em 
geral. 

c)  Por isso, compreendê-la à luz da Bíblia para considerá-la e acatá-la com a relevância que 
a Palavra de Deus lhe confere faz-se necessário a todo crente. 

d)  Vimos, na lição passada, que a presença de um líder espiritual que esteja à frente do 
povo de Deus, para guiá-lo nos caminhos do Senhor, instruindo-o na lei de Deus, foi 
mencionada e apontada como algo de grande importância por Moisés. 

e)  Notemos que, àquela ocasião, Moisés já identificava esse tipo de liderança como uma 
atividade semelhante a de um pastor que conduz, cuida e guarda um rebanho de ovelhas. 

f)  A honra deste ofício é muito grande. Tão grande que Deus é chamado de Pastor de 
Israel em várias passagens bíblicas: por Jacó, em Gn 49: 24; por Davi, no Sl 23; por 
Asafe, no Sl 80; por Jesus, que refere-s a si mesmo como o Bom Pastor, em Jo 10:11. 

g)  Examinando a Palavra de Deus, verificamos que tanto a importância dessa função quanto 
à analogia com a profissão de pastor de ovelhas são confirmadas pelo Senhor, que faz 
uso delas em suas mensagens proféticas e ao descrever a grandiosa e sublime missão de 
Cristo - o Pastor Chefe.  

h)  Um outro fator indicativo da importância e do relevante significado espiritual deste 
ofício está no nível da responsabilidade entregue e, conseqüentemente, exigida dos 
pastores. Há da parte de Deus manifestações de aprovação, mas também de acusação, 
nos casos de negligência no cumprimento desta responsabilidade. 

i)  Dois nomes são citados com aprovação de Deus, quanto à  função pastoral que 
desempenharam: Moisés, em Is 63:11, e Ciro, rei da Pérsia, que,embora pagão, foi 
escolhido por Deus para ser um realizador dos propósitos divinos e de quem o Senhor 
falou: "É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz." (Is 44:28). E assim aconteceu, 
conforme registrado no livro de Esdras 1:1. 

j)  Em outras passagens bíblicas há referências quanto à condenação, por parte de Deus, 
aos pastores que negligenciaram o cuidado espiritual com o povo de Israel. Jeremias cap. 
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25 e 50:6 e Ezequiel cap. 34 são textos que falam dos pastores infiéis, que cuidando de 
si mesmos, não apascentaram as ovelhas, não as alimentaram, não fortaleceram as que 
estavam fracas, não curaram as doentes, não foram buscar as que se desviaram. 

k)  A esses pastores o Senhor se dirige com rigor, dizendo estar contra eles (Ez. 34:10). 
Através do profeta Zacarias, o Senhor diz: "Ai do pastor inútil que abandona o rebanho." 
(Zc 11:17). 

l) Como é séria a responsabilidade da missão pastoral! 

m) Grande é a honra e grande é a responsabilidade. 

n) Às ovelhas, o Senhor prometeu: "Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu, eu mesmo, 
procurarei as minhas ovelhas e as buscarei”.(Ez 34:11). 

o) Em Cristo, essa promessa se cumpriu. Ele que é "o grande pastor das ovelhas" (Hb 
13:20), “Pastor e Bispo das nossas almas (I Pe 2:25), o Bom Pastor, como disse de si 
mesmo: “Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.” (Jo 10:11)”. 

p) É através de Cristo e em torno dEle que as ovelhas dispersas voltam a ser congregadas, 
formando o rebanho do Senhor, como disse Jesus: "e elas ouvirão a minha voz e haverá 
um rebanho e um Pastor". (Jo 10:26). 

q) A estas ovelhas, o mesmo Senhor que prometeu buscá-las e trazê-las de volta para 
tornar a congregá-las e fazer delas o seu rebanho, e que em Cristo cumpriu essa 
promessa, prometeu também dar-lhes pastores humanos, enquanto o rebanho do Senhor 
estiver peregrinando nesta terra. Promessa que veio através do profeta Jeremias: "E 
vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com ciência e com 
inteligência." (Jr 3:15). 

r) O cumprimento desta promessa não tem faltado. Desde o seu início, a Igreja do Senhor 
tem sido apascentada por pastores levantados por Deus para esse fim. Prova disso é que 
em At 20:28, o apóstolo Paulo, discursando aos anciãos da Igreja de Éfeso diz: "Olhai 
pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para 
apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue".  

s) Levantar pastores segundo o seu coração faz parte do cuidado e do zelo do Senhor com 
as suas ovelhas. Pastores vocacionados e capacitados pelo Espírito Santo para 
apascentarem o rebanho do Senhor, pelo que o ofício de pastor está incluído na lista de 
ministérios da Igreja de Efésios 4. 

t) Pastores instruídos pelo Espírito de Deus para tão grande missão porque, diz a Palavra, 
"se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja" (I tm 3:1). 

u) Pastores exortados pela Palavra de Deus quanto ao perfil que devem preencher para que 
estejam à altura da honrosa missão que receberam, como lemos em I Tm 3 e Tt 1. 

v) Porque, voltamos a dizer, grande é a honra e grande é a responsabilidade deste ofício - o 
de pastor. 
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w) Uma responsabilidade que abrange muitos aspectos, alguns já citados: 

x) · apascentar as ovelhas, com ciência e inteligência, o que implica em cuidar, orientar e 
conduzir o rebanho em disciplina; 

y) · alimentá-las, com a Palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda 
a palavra que procede da boca de Deus (Mt 4:4); 

z) · buscar as perdidas; 

aa) · trazer de volta as desviadas; 

bb) · fortalecer as enfraquecidas; 

cc) ·        curar as que estão espiritualmente doentes; 

dd) · visitar as que estão enfermas e orar por elas (Tg 5:14). 

ee) · governar a igreja, sendo dignos de dupla honra aqueles que governam bem, segundo 
orientações de Paulo a Timóteo (I Tm 5:17). Em I Ts 5:12, Paulo faz uma advertência à 
Igreja, na qual menciona a função de governar, ou presidir, associada à função daquele 
que instrui a Igreja. 

ff) Como é extensa a lista dos afazeres pastorais! Um desafio a ser enfrentado! 

gg) Porém, se a Palavra de Deus apresenta as responsabilidades que competem ao pastor e 
as qualificações que lhe são requeridas, apresenta também os deveres das ovelhas em 
relação ao seu pastor: "Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos  falaram a palavra de 
Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver... Obedecei a vossos 
pastores e sujeitai-vos a eles;  porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de 
dar conta delas;  para que o façam com alegria, e não gemendo,  porque isso não vos seria 
útil". (Hb 13:7 e 17).  

hh) Diante de tudo o que a Bíblia nos ensina sobre este excelente e sagrado 
ministério, sejamos gratos a Deus pelo seu cuidado em conceder-nos pastores segundo o 
seu coração, que velam pelas nossas almas e nos instruem nos caminhos do Senhor. 
Sejamos ovelhas que oram por seus pastores e que se portam de modo a trazer alegria 
ao seu coração. Para que o desafio do pastoreio seja enfrentado com ânimo e alcance 
bom êxito, o que nos é muito útil. 

ii) Aos nossos pastores, dirigimos a nossa palavra de respeito, de consideração e de 
reconhecimento do valor de sua missão para as nossas vidas, aos quais saudamos no amor 
de Jesus. 

Que Deus abençoe a vida e ministério de nossos pastores! 

Amém! 
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7. O PREÇO DO MINISTÉRIO CRISTÃO 
Texto bíblico: Rm 8; I Co 4: 7-15, 6:1-10, 12; Gl 5 

 
a) Chegamos à última lição desta série de estudos. 

b) Sabemos que, longe de completar o assunto, muito ainda temos a aprender e a refletir 
sobre um conteúdo tão vasto e tão relevante à vida cristã. 

c) A nossa oração é para que o pouco que nos foi possível abordar seja utilizado pelo 
Espírito Santo, a fim de nos tornarmos servos mais dedicados e mais eficientes na obra 
do Senhor. 

d) Como conclusão do tema geral do trimestre: O MINISTÉRIO CRISTÃO - VIDA E OBRA 
DOS CRENTES EM CRISTO estamos meditando, hoje, sobre O Preço do Ministério 
Cristão. 

e) Cabe esclarecer, no entanto, que não estamos dando a esse preço o sentido de algum 
pagamento que devamos fazer para nos tornarmos participantes do serviço cristão, e sim 
o considerando como aquilo que deve acontecer conosco, em termos espirituais, para que 
o ministério que nos foi confiado seja levado a efeito e atinja as suas finalidades: 
glorificar a Deus e contribuir para a edificação do corpo de Cristo- a Igreja do Deus 
vivo. Aquilo que nos torna aptos ao serviço é também o que sustenta os resultados do 
nosso trabalho. 

f) Neste sentido, o preço do ministério cristão se expressa de duas formas: pelas 
aquisições espirituais que devemos fazer e manter em crescimento em nossa vida 
pessoal; e pelas coisas das quais devemos nos despir, porque não procedem de Deus e 
causam prejuízo à vida cristã, nossa e de terceiros. 

g) A Bíblia nos informa sobre os vários itens que compõem tanto a lista das aquisições 
espirituais recomendadas quanto a de conteúdos nocivos, a serem eliminados. 

h) Não podendo examinar aqui todos esses itens, face à brevidade do tempo que dispomos, 
vamos nos deter nas recomendações e advertências feitas pelo Espírito Santo, através 
do apóstolo Paulo em algumas de suas epístolas, sobretudo porque são cartas dirigidas à 
Igreja do Senhor Jesus que já se encontrava em expansão, chegando até nós. 

i) Em primeiro lugar, vamos observar a relação daquilo que deve ser evitado ou lançado 
fora de nossa vida. 

j) Na carta aos Romanos, cap. 8, somos alertados a uma vida de santidade, pela qual 
devemos mortificar as obras da carne para vivermos segundo o espírito. A inclinação da 
carne produz a morte, mas a do espírito, vida e paz. 

k) Na carta aos Gálatas, no cap. 5, vs. 19-21, encontramos a lista das obras da carne, as 
quais devem estar fora da vida do crente: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, 
feitiçaria, inimizades, porfias (que vêm a ser disputas e teimosias), ciúmes, iras, 
discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. No v. 26, o 
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apóstolo acrescenta mais um item a ser evitado: a vanglória. O texto diz:  "Não nos 
deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros." 

l) Porém, não só aos Gálatas, mas também na carta aos Filipenses, a vanglória é citada, com 
uma exortação a mantê-la fora das nossas motivações internas para o trabalho no 
Senhor: “Nada façais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, considerando 
cada um os outros superiores a si mesmo”.(Fl 2:3). 

m) Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo cita algumas dessas inclinações da carne e 
acrescentam outras: avareza, que é idolatria; maledicência; linguagem torpe; mentira. A 
essas práticas, ele chama de natureza terrena, que devemos deixar morrer (Cl 3:5-11). 

n) Todas essas coisas comprometem o processo de santificação a que todo crente deve 
submeter-se e prejudicam, quando não inviabilizam, o serviço cristão, podendo até 
mesmo torná-lo inútil. Elas dizem respeito àquilo que o ministério cristão requer de nós, 
no sentido de nos despirmos delas, porque não fazem parte da nova vida em Cristo. Ao 
contrário, são incompatíveis, melhor dizendo, opostas à ação do Espírito Santo, diz-nos a 
carta aos Gálatas, no cap. 5, v. 17.  

o) Conhecendo o que deve ficar de fora em nossa vida, precisamos atentar para aquilo que 
deve fazer dela e precisa ser cultivado. Aquilo que representa o resultado da presença e 
da operação do Espírito Santo em nós. 

p) Em I Co 12, capítulo que relaciona alguns dos dons espirituais e ministérios da Igreja, 
encontramos logo a seguir uma séria exortação a respeito da unidade dos membros do 
corpo de Cristo. Notemos que a palavra utilizada é unidade, o que vem a ser mais do que 
união. Isso significa que não apenas devemos estar unidos, mas também estarmos 
funcionando de forma tão integrada e harmoniosa que venhamos a formar um só corpo. 
Um organismo único. A unidade do corpo de Cristo, estabelecida pela atuação do Espírito 
de Deus que unifica os seus membros. 

q) Na carta aos Efésios, no cap. 6, temos uma notável lista de componentes espirituais que 
devemos adquirir e colocar em prática. Componentes que formam a armadura de Deus, 
com a qual devemos estar revestidos para que tenhamos  condições de resistir no dia mal 
e de ficarmos firmes (v. 13). São eles: verdade; justiça; evangelho da paz; fé; salvação; 
Palavra de Deus, que é a espada do espírito; oração e súplica no Espírito. 

r) Em Filipenses 4:8, há uma outra lista de recomendações, agora quanto às coisas que 
devem ocupar os nossos pensamentos: tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, 
amável e de boa fama. 

s) E na carta aos Gálatas, do mesmo modo que encontramos a relação das obras da carne, 
há nos versos seguintes a maravilhosa lista com os frutos do Espírito Santo: amor; 
alegria; paz; longanimidade; benignidade; bondade; fidelidade; mansidão; domínio próprio. 

t) Frutos e componentes espirituais produzidos pelo Espírito Santo de Deus. 
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u) Para que todos esses frutos e componentes se manifestem em nossas vidas é necessário 
que vivamos e andemos no Espírito (Gl 5:25), lembrando da séria advertência que nos 
vem da primeira carta aos Tessalonicenses 5:19: "Não extingais o Espírito". 

v) Tanto os dons espirituais quanto os frutos do Espírito são resultantes da operação do 
Espírito de Deus em nós. 

w) Com os dons espirituais, o Espírito Santo nos capacita para a realização do serviço 
cristão; com os seus frutos, o mesmo Espírito nos qualifica como servos de Deus, 
permitindo-nos servir a uma obra de imensurável valor - o reino de Deus - razão pela qual 
o ministério cristão não tem preço. 

x) Dons espirituais e frutos do Espírito. Umas e outras operações do Espírito Santo no 
crente. Os dons espirituais para a nossa capacitação e poder; os frutos do Espírito para 
a nossa qualificação espiritual. 

y) Qualificação que procede de Deus e pela qual nos tornamos dignos de sermos chamados 
'Servos do Senhor'. 

z) Amém! 
 


