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Sobre o Autor
A.L. e Joyce Gill são oradores internacionalmente conhecidos, autores e professores da Bíblia. O
ministério apostólico missionário do A.L. o tem levado a cerca de oito nações pelo mundo, pregando
às multidões que excedem o número de cem mil pessoas e para muitos milhões pelo radio e
televisião.
Seus livros e manuais mais conhecidos estão na lista dos mais vendidos e já venderam cerca de
quinze milhões de cópias. Seus materiais escritos, que têm sido trandizidos em muitas laíguas, estão
sendo usados nas escolas Bíblicas e nos seminários por todo o mundo.
As poderosas verdades transformadoras da Palavra de Deus explodem nas vidas dos outros através
do dinamismo da sua pregação, ensino, textos e ministérios de video and audio.
A maravilhosa e gloriosa presença de Deus é experimentada nos seminários de louvor e adoração
quando os crentes descobrem como se tornarem verdadeiros e íntimos adoradores de Deus. Muitos
têm descoberto uma novo e emocionante dimensão de vitória e intrepidês através dos seus
ensinamentos sobre a autoridade do crente.
Os Gills têm treinado muitos crentes a dar um passo para o ministério sobrenatural que Deus lhes
tem dado pelo poder de cura que flui através de suas mãos. Muitos têm aprendido a agir
naturalmente no sobrenatural quando são liberados e passam a operar em todos os nove dons do
Espíriot Santo em suas vidas e ministérios.
Tanto A.L. and Joyce são graduados nos Estudos Teológicos. A.L. também possui Doutorado em
Filosopia da Theologia da Universiade de “Vision Christian”. Seu ministério é solidamente baseado
na Palavra de Deus, é centrato em Jesus, forte na fé e ensinado no poder do Espírito Santo.
Seu ministério é a demonstração docoração de amor do Pai. Sua pregação and ensino são
acompanhados por uma poderosa unção, sinais, maravilhas, e curas milagrosas com muitos sendo
envolvidos em ondas sob o poder de Deus. Manifestações tremendas da glória e poder de Deus estão
sendo experimentadas por muitos que comparecem em suas reuniões.

Uma Palavra aos Professores e Alunos
O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4:8-12 que Jesus “deu dons aos homens.” Estes preciosos e
importantes dons são homens and mulheres que Deus tem chamado de Seus apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores and mestres. Seu estudo revela como estes dons estão sendo restaurados em
Sua igreja hoje e como eles devem funcionar a fim de equipar os santos para obra misterial. Ele traz
o entendimento do ministério bíblico dos presbíteros, os cinco ministérios e como estes dons
ministeriais funcionam juntos na igreja local.
Algumas das verdades apresentadas neste manual pedem desafiar crenças e padrões tradicionais. Nós
precisamos lembrar enquanto a obra de restauração que Deus está fazendo em Sua igreja acontece,
Satanás adoraria aproveitar esta oportunidade para trazer duvisão e desunião. Ao contrário, nós todos
precisamos estar abertos e ensináveis em nosso espírito e, ao mesmo tempo, amando e mantendo a
unidade com aqueles que desejam manter os padrões tradicionais.
Nós sugerimos que antes de ensinar este curso você ouça as fitas de audio desta série e você mesmo
fique saturado com as verdades da Palavra de Deus relativas à visão bíblica de presbitério e os cinco
dons ministeriais. Este manual vai trazer um esboço para você utilizar enquanto você estiver
transferindo estas verdades a outros.
Ilustrações da vida pessoal são essenciais de forma a obter um ensino eficiente. O autor omitiu seus
exemplos pessoais deste trabalho a fim de que o professor possa utilizar ilustrações fazendo uso das
suas ricas experiências, ou de outras pessoas com as quais os alunos sejam capazes de relacionar.
Devemos sempre nos lembrar que é o Espírito Santo que tem que vir e nos ensinar todas as coisas, e
que quando estivermos estudando ou ensinando devemos sempre ser capacitados e conduzidos pelo
Espírito Santo.
Este estudo é excelente para estudos individuais ou em grupos, escolas Bíblicas, escolas Dominicais
e grupos caseiros.
É importante que tanto o prfessor quanto o aluno tenham cópias deste manual no decorrer do estudo.
Os melhores livros possuem anotações, são sublinhados, levam à meditação e absorção. Nós
deixamos espaço para suas anotações e comentários. O formato deste estudo foi planejado de forma
a promover um sistema de referência rápido de revisão e para auxiliá-lo a encontrar as áreas
desejadas novamente. Este formato especial torna possível para cada pessoa, uma vez tendo estudado
este material, ensinar seu conteúdo a outros.
Paulowescreveu a Timóteo:
As coisas que de mim ouvistes dentre muitas testemunhas, transmite a homens idôneos que possam ensinar a
outros também. 2 Timóteo 2:2b
Nós cremos que Deus planejou que cada aluno se tornasse um professor. Este manual foi preparado
para ser multiplicado nas vidas, nos ministérios e no ensino futuro de outros. Cada aluno, ao usar
este manual, poderá facilmente ensinar este curso a outros.
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Lição Um

Os Dons Ministeriais
INTRODUÇÃO
Os Cinco Ministérios
Em Efésios quatro, Paulo nos disse que quando Jesus deixou
esta terra, Ele deu dons aos homens. Estes são chamados o
ministério dos dons.
Em Efésios 4:8, 11, Porém Ele diz: “Quando ele subiu as Alturas, levou
cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.”
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, alguns profetas, alguns
evangelistas, e alguns pastores e mestres.
Estes Cinco ministérios são também chamados “Os dons da
ascensão de Cristo,” porque eles foram dados “quando Ele
ascendeu nas alturas.”
Os dons ministeriais são:
 Apóstolos
 Profetas
 Evangelistas
 Pastores
 Mestres
Nunca foi plano de Deus que estes dons ministeriais fossem
perdidos. Agora eles estão sendo restaurados por Deus para o
lugar correto. Estes cinco dons ministeriais de Jesus a Sua igreja
são sempre referidos como os cinco dons ministeriais.
 A Parte da Igreja
Jesus disse, “Eu edificarei minha igreja.” Ele construirá a igreja,
um corpo unido de crentes. Ele continua a descrever a igreja que
Ele iria edificá-la como a igreja vitoriosa que “as portas do
inferno” (representando todo o reino de Satanás), não seriam
capazes de resistir.
Mateus 16:18 E Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei Minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
A plena restauração dos cinco ministérios é uma parte
importante daquilo que Jesus está fazendo para edificar Sua
igreja hoje.
A Palavra de Deus revela que esta igreja vitoriosa é formada por
cada crente em Cristo Jesus, atuando como Seu corpo unido e
trabalhando junto, cada um fazendo sua parte para implantar o
Reino de Deus nesta terra.
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Cada crente fará as mesmas obras que Jesus fez quando Ele
andou nesta terra há dois mil anos atrás. Cada crente tem uma
parte importante na obra do ministério, ou no trabalho, na igreja
que Jesus está edificando.
João 14:12 “Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou
para junto do meu pai.”
Quando Jesus estava aqui nesta terra, Ele treinou doze homens e
os enviou para que fizessem as Suas obras.
Mateus 10:1 “Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus
autoridade sobre espíritos imundos para expelí-los e para curar toda sorte
de doenças e enfermidades”
Mateus 10:7, 8 “E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino
dos céus’ Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli
demônios; de graça recebestes, de graça dai”
O Plano de Deus
Por muitos anos, nós pensamos que as obras de Jesus foram
realizadas por um número limitado de homens a quem
chamamos de ministros. Nós pensávamos que todas as obras
ministeriais eram para ser realizadas através de suas mãos.
 Os Dons Ministeriais
Entretanto, Jesus tinha um plano melhor. Quanto Ele foi assunto
aos céus de volta para o Pai, Ele concedeu apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres ao Seu corpo.
Cada ministério era para ter o mesmo objetivo. Eles eram para:
 Preparar o povo de Deus para o serviço
 Edificar o Corpo de Cristo
 Promover a unidade da fé ao corpo
 Ensinar o conhecimento do Filho de Deus
 Levar os crentes a um nível de maturidade
 Trazer a plenitude de Cristo
Efésios 4:12, 13 “Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o
desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que
todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de
Deus, à prefeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.”
Cada Crente
Suas funções não eram para fazer toda a obra ministerial
sozinhos, mas preparar o povo de Deus para realizá-la.
A Palavra de Deus também revela que cada crente é um soldado
no exército de Deus. Aqueles que são chamados por Deus aos
cinco ministérios não são os soldados da linha de frente que irão
ganhar o mundo com o evangelho de Jesus Cristo. Ao contrário,
eles são como “sargentos linha dura” que irão treinar os crentes
a ser poderosos soldados no Exército de Deus.
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Ao estudarmos o ministério dos apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres, nós precisaremos colocar de
lado nossas idéias tradicionais que estes são aqueles que devem
fazer a obra como “ministros de Deus”. Ao contrário, vamos dar
nossa atenção ao plano de Deus e Seu propósito para cada
crente.
Os Crentes que são ensinados através dos cinco ministérios se
tornarão crentes maduros. Eles se tornarão fortes, constantes,
operando em amor, suportando uns ao outros como se fossem
ligações de apoio ao corpo humano.
Efésios 4:14-16… para que não mais sejamos como meninos, agitados de
um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela
artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de
toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio
aumento para a edificação de si mesmo em amor.”
Neste estudo, nós nos concentraremos no ministério de cada um
dos cinco dons ministeriais e o padrão de Deus para eles para
funcionarem na igreja local. Estes dons estão em homens e
mulheres, escolhidos por Deus como seus bons doadores para a
igreja
SEM TÍTULOS, PORÉM FUNÇÕES
Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não são ranques
de títulos ou posições na igreja. Ao contrário, eles são funções.
Cada função ministerial exerce uma parte importante na
edificação do corpo de Cristo.
Por exemplo, quando Paulo escreveu suas epístolas, ele
freqüentemente começava dizendo, “Paulo, um apóstolo”
mostrando que, ser um apóstolo, é um dom ministerial ou uma
função no corpo de Cristo. Ele não disse “O Apóstolo Paulo”, o
que teria indicado seu apostolado como sendo um título.
Indicado por Deus
Os dons ministeriais são indicados por Deus e não pela escolha
de homens.
Muitas vezes, quando sabemos no Espírito que Deus está
realizando alguma coisa, nós tentamos ajudá-lo. Isto está
acontecendo agora, enquanto alguns homens estão indo de um
lugar para outro indicando apóstolos sobre algumas áreas
geográficas. Deus indica cada dom ministerial. Os homens,
fluindo no Seu Espírito reconhecem estes dons.
1 Corintios 12:27, 28 “Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente,
membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente,
apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois,
operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos,
variedades de línguas.”
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Romanos 12:3-8 “Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um
dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém; antes, pense
com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos
os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos,
como um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém,
diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, seja segundo
a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que
ensina esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com dedicação; o que
contribuiu, com liberalidade; o que preside, com diligência; quem exerce
misericórdia, com alegria.”
Chamados como Servos
O chamado ministerial é um chamado para ser um servo para o
corpo de Cristo. Nunca devemos pensar nisto como algo do que
se orgulhar ou uma posição que tenha sua própria importância.
Como sempre, Jesus é o nosso exemplo.
João 13:3-9,12-17 “Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e
que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a
vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a
enxugar-lhos com a toalha com que estava cingido.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas
os pés a mim?
Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora; compreendê-lo às
depois.
Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não
te lavar, não tens parte comigo.
Então, Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos
e cabeça.
Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa,
perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz?
Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem; porque eu o sou.
Ora, seu eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós
deveis lavar os pés um dos outros.
Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu
senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou.
“Ora se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes.”
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JESUS TEVE A PLENITUDE DE CADA DOM MINISTERIAL
Quando Jesus estava na terra, Ele exerceu plenamente cada
função do ministério. Porém, quando Ele voltou para o Pai, Ele
deu estes dons aos homens para que eles completassem a obra
que Ele tinha começado.
Apóstolo
Jesus foi o “Enviado,” um Apóstolo. Ele é chamado o Apóstolo
e Sumo Sacerdote da nossa confissão.
Hebreus 3:1 “Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial,
considerai atentamente o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão,
Jesus.”
Profeta
Jesus foi um Profeta debaixo da Velha Aliança.
Lucas 4:24 “E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem
recebido na sua própria terra.”
João 4:19 “Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta”
Pastor de Ovelhas
Jesus foi o bom Pastor (de ovelhas). A mesma palavra em
Grego é traduzida como pastor.
João 10:14 “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me
conhecem a mim.”
1 Pedro 5:4 “Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a
imarcescível coroa da glória.”
1 Pedro 2:25 “Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora, porém,
vos convertestes ao Pastor e Bispo da vossa alma.”
Evangelista
Jesus era um Pregador – um Evangelista – Ele pregou o
evangelho do reino.
Lucas 4:18 “O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me apara proclamar libertação aos cativos e
restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos.”
Mestre
Jesus foi o maior dos Mestres.
Mateus 9:35 “E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinado nas
sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças
e enfermidades.”
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OS DONS MINISTERIAIS SÃO PARA HOJE
Jesus Deu os Dons
Jesus deu os dons aos crentes quando Ele foi elevado nas
alturas.
Efésios 4:8 “Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o
cativeiro e concedeu dons aos homens.”
Não são devolvidos
Os dons ministeriais são dados aos homens por Jesus até que
todos nós, cada crente, alcancemos o nível de maturidade que é
a plenitude de Cristo.
Efésios 4:13 “Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da
estatura da plenitude de Cristo...”
Estes dons ministeriais continuarão na igreja até que Jesus volte
para Sua noiva perfeita e pronta. Desta forma, nós podemos
concluir que todos os dons ministeriais, incluindo apóstolo e
profeta, são para estarem em operação no corpo de Cristo.
Quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós vemos como
facilmente falhamos em alcançar a “medida da estatura da
plenitude de Cristo”. Nós vemos o quão necessária é a operação
plena de cada um destes dons ministeriais na igreja local..
Por muitos anos, na maioria das igrejas, os crentes têm recebido
o ministério de um, dois ou três destes dons ministeriais. Não é
de se admirar que haja tanta imaturidade em nossas igrejas.
No Velho Testamento
Durante o período do sacerdócio Araônico do Velho
Testamento, havia uma divisão de ministérios entre Aarão e
seus quatro filhos concedendo os quatro ministérios durante
aquele período de tempo.
É também interessante notar que o corpo humano possui cinco
sentidos para sua proteção e cuidado e que Deus tem provido os
cinco dons ministeriais para proteção e cuidado do corpo de
Cristo.
A DEFINIÇÃO DOS DONS MINISTERIAIS
Apóstolo
A palavra Grega, “apostolos,” traduzida “apóstolo” significa o
enviado adiante, o enviado.
Profeta
A palavra Grega, “propheteuo,” traduzida “profeta” significa
prever eventos, divino, falar debaixo de inspiração.
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Evangelista
A palavra Grega, “euangelistes,” traduzida “evangelista,”
significa um mensageiro de boas novas.
Pastor
A palavra Grega, “poimen,” traduzida “pastor,” significa, pastor
de ovelhas, aquele que cuida de rebanhos de ovelhas, tanto guia
como alimenta o rebanho, as observa.
Mestre
A palavra Grega, “didaskalo,” significa um instrutor.
RECONHECENDO O CHAMADO PARA OS CINCO MINISTÉRIOS
Os homens não devem decidir indicar a si próprios ou outros de
sua própria escolha aos cinco ministérios. Deus os indica. Nós
veremos, entretanto, que Deus freqüentemente fará sua
indicação enquanto fala aos ministros através de seus apóstolos
e profetas.
1 Coríntios 12:28a “A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente,
apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois,
operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos,
variedades de línguas.”
Testificação Interior
Aquela pessoa terá uma testificação interior do Espírito person
will have an inner witness of the Spirit.
Romanos 8:14,16 “Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são
filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos
filhos de Deus.”
Uma Unção
A unção de Deus é a evidência de um chamado divino. Haverá
uma unção forte e um livre fluir de certos dons do Espírito
Santo na vida daquele crente.
Deus abrirá o Caminho
Se você é escolhido por Deus para o ministério, deixe Deus
confirmar isto a você e a outros. Não tente você mesmo fazer
isto.
Provérbios 18:16 “O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e levao perante os grandes.”
Salmos 37:6 “Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como
o sol ao meio-dia.”
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OS CINCO MINISTÉRIOS OPERAM JUNTOS
Os cinco ministérios estão freqüentemente ligados a mão
humana. O apóstolo é o polegar trabalhando com todos os
outros dedos. O profeta é o indicador dizendo “assim diz o
Senhor” e trabalha mais próximo ao apóstolo. O dedo mediano
é o que mais longo alcance e é o evangelista. O dedo da aliança
é o pastor, simbolizando o relacionamento de entre ele mesmo e
as pessoas. O dedo mindinho é o mestre que trabalha mais
próximo ao pastor e é muito necessário para manter o equilíbrio.
Assim como todos os dedos são necessários para uma mão
completa e bem ajustada, todos os ministérios são necessários
para a completa edificação dos santos.
QUESTÕES PARA REVISÃO
1. Liste os cinco ministérios de acordo com Efésios 4:11.

2. Quais sãos as funções destes cinco dons ministeriais de acordo com Efésios 4:12-16?

3. De acordo com 1 Corintios 12:27,28, quem indica aqueles que farão parte destes dons
ministeriais?
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Lição Dois

Os Presbíteros e os Cinco Ministérios
INTRODUÇÃO
Há duas posições que foram estabelecidas por Deus na igreja
local.
Filipenses 1:1 “Paulo e Timótio, servos de Cristo Jesus, a todos os santos
em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos”
Presbíteros
A posição de um presbítero, também chamado bispo, é a de
governar. Eles foram escolhidos por Deus e indicados pelos
apóstolos.
Atos 14:23 “E, provendo-lhes, em cada igreja, a eleição presbíteros, depois
de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido.”
1 Timóteo 3:1 “Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente
obra almeja.”
Diáconos
A posição do diácono é a de servir. Eles foram escolhidos pelos
crentes e confirmados pelos apóstolos.
1 Timóteo 3:10 “Também sejam estes primeiramente experimentados; e, se
se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato.”
Atos 6:2-4,6 “Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e
disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus pra
servir às mesas.
Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do
Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço; e, quanto
a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
“Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram
as mãos.”
COMPRENDENDO AS PALAVRAS GREGAS
Ancião
 Presbuteros
“Presbuteros” significa presbítero, pessoa mais velha ou um
senhor. É um homem ou uma mulher mais velho, que é
avançado em idade, um senhor.
Tito 2:2, 3a “Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes… quanto
às mulheres, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder.”.
É também usado com o significado daquele que é mais velho.
Lucas 15:25a “Ora, o filho mais velho estivera no campo...”
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É usado em referência aos Santos do Velho Testamento.
Hebreus 11:2 “Pois, pela fé, os antigos tiveram bom testemunho.”
É usado para os líderes oficiais do Sinédrio no templo em
Jerusalém ou aos líderes das sinagogas locais.
Atos 6:12a “Sublevaram o povo, os anciões e os escribas e, investindo, o
arrebataram, levando-o ao Sinédrio.”
Marcos 5:22a “Eis que se chegou um dos chefes da sinagoga, chamado
Jairo.”
Foi usado pelos líderes indicados das igrejas locais.
Atos 14:23a “E, promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros,
depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam
crido.”
1 Timóteo 5:17 “Devem ser considerados merecedores de dobrados
honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se
afadigam na palavra e no ensino.”
Tito 1:5 “Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as
coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros,
conforme te prescrevi.”
Tiago 5:14a “Está alguém entre vós doente? Chame então os presbíteros
da igreja...”
 Presbuterion
“Presbuterion” significa uma assembléia de presbíteros reunida
em uma sessão.
1 Timóteo 4:14 “Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o
qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do
presbitério.”
O “corpo de anciãos” foi traduzido “presbitério” na versão New
King James.
 Sumpresbuteros
“Sumpresbuteros” significa um co-presbítero ou um presbítero
companheiro.
1 Pedro 5:1a “Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero
como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo...”
OBSERVADOR
 Episkopos
“Episkopos” significa um vigia, um superintendente ou um
guardião.
É usado cinco vezes no Novo Testamento. Na versão “New
King James Version” é traduzida “Bispo” em tudo, exceto em
Atos 20:28.
Atos 20:28a “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito
Santo vos constituiu bispos...”
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Filipenses 1:1 “Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos
em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos”
1 Timóteo 3:2a “Um bispo seja irrepreensível...”
Tito 1:7a “Para o bispo seja irrepreensível...”
1 Pedro 2:25 “Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora, porém,
vos convertestes ao Pastor e Bispo da vossa alma.”
 Episkope
“Episkope” é o substantivo de “episkopos.” Ela se refere à
posição de um presbítero, um vigia, um bispo na Versão “New
King James Version”.
Atos 1:20 “Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua
morada; e não haja quem nela habite; e: Tome outro o seu encargo.”
1 Timóteo 3:1 “Este é um fiel dizendo: Se um homem deseja a posição de
um bispo, ele deseja um bom trabalho.”
 Episkopeo
“Episkopeo” é a forma verbal de “episkope” e significa vigiar
ver além, observar.
1 Pedro 5:2a “Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por
constrangimento, mas espontaneamente...”
A COMPARAÇÃO DO PRESBÍTERO E DO OBSERVADOR
Em cada uma destas palavras traduzidas presbítero, vigia, ou
bispo, nós vemos que há uma íntima ligação. “presbítero” foi
mais freqüentemente usada quando escrevendo aos crentes
Hebreus, pois elas se referiam à posição dos presbíteros ou
líderes nas sinagogas.
“Observadores,” traduzidas “bispos,” na versão “New King
James” foi mais freqüentemente usada quando falando aos
crentes Gregos, pois esta era a palavra para liderança que eles
mais prontamente relacionariam.
Não há distinção nas escrituras entre as raízes das duas palavras.
Elas referem à mesma posição na igreja. Algumas autoridades
Gregas dizem que “presbítero” se refere ao homem e
“observador e bispo” referem-se à posição.
Não há hierarquia eclesiástica no padrão de Deus para a igreja
local. Cada igreja local era para ter seus próprios presbíteros
como o governo daquela igreja.
Cada igreja foi separada e autônoma das outras no que dizia
respeito à organização.
O exemplo de Paulo
Paulo enviou a Éfeso os presbíteros da igreja, mas quando eles
vieram, eles os chamaram de observadores.
Atos 20:17 “De Miléto mandou a Éfeso e chamou os presbíteros da igreja.”
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Atos 20:28 “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito
Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele
comprou com seu próprio sangue.”
Nós percebemos que todos os presbíteros ou observadores eram para
serem pastores de ovelhas muito embora houvesse certos deles que
exerceriam o dom ministerial específico de um pastor de ovelhas ou um
pastor.
A mesma Qualificação
As qualificações para aqueles a quem Paulo chamava de
presbítero no versículo 5 foram ditas ser as qualificações dos
observadores no versículo 7, indicando que eles estão na mesma
posição.
Tito 1:5, 7 “Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem
as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros,
conforme te prescrevi.
“Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de
Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem
cobiçoso de torpe ganância”
O exemplo de Pedro
Pedro escreveu a quem ele chamava de presbíteros e disse-lhes
que pastoreassem o rebanho de Deus e servissem como vigia
para elas.
1 Pedro 5:1, 2 “Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero
como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante
da glória que há de se revelada: pastoreai o rebanho de Deus que há entre
vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer;
nem por sórdida ganância, mas de boa vontade...”
OS PRESBÍTEROS NA IGREJA LOCAL
Indicados pelos Apóstolos
Os apóstolos indicavam e ordenavam os presbíteros em cada
igreja em cada cidade.
Atos 14:23 “E, provendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros,
depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam
crido.”
Tito 1:4a, 5 “… a Tito, verdadeiro filho, Segundo a fé comum... Por esta
causa, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes,
bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te
prescrevi.”
Ajudavam a Tomar Decisões
Os apóstolos
aconselharem.

reuniam-se com os presbíteros para se

Atos 15:2 “Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não
pequena discussão com eles, resolveram, resolveram que esses dois e
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alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e
presbíteros, com respeito e a esta questão.”
Atos 15:4 “Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos ela
igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus
fizera com eles.”
Atos 15:6 “Então se uniram aos apóstolos e aos presbíteros para examinar
a questão.”
Obviamente, os presbíteros estavam envolvidos em áreas
importantes com relação às decisões de liderança, a política e a
doutrina na igreja local.
Atos 15:22a “Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com
toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com
Paulo e Barnabé, a Antioquia: Foram Judas, chamado Barnabé, e Silas,
homens notáveis entre os irmãos.”
Atos 16:4 “Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as
observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de
Jerusalém.”
Dirigiam Assuntos da Igreja
Os presbíteros dirigiam os assuntos relacionados à igreja local.
Atos 11:29, 30 “Os discípulos, cada um conforme as suas
posses resolveram enviar Socorro aos irmãos que moravam na
Judéia.”
1 Timóteo 5:17 “Devem ser considerados merecedores de dobrados
honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se
afadigam na palavra e no ensino.”
Como uma das qualificações dos presbíteros é que eles são
“capazes de ensinar”, nem todos exerciam o ministério da
palavra ou de ensino.
Os Cinco são Presbíteros
Todos nos cinco ministérios eram presbíteros. Nós vemos
exemplos disto em Pedro e João.
1 Pedro 5:1 “Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero
como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante
da glória que há de se revelada”
2 João 1:1 “O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo
na verdade não somente eu, mas também todos os que conhecem a
verdade...”
Aqueles a quem Jesus tem concedido à Sua igreja como
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são para
trabalharem juntos a fim de “equipar os santos para a obra do
ministério.” Estas funções ministeriais nunca são referidas nas
Escrituras como um ofício. Porém, cada um deles se posicionou
como um presbítero na igreja.
Ministério dos Presbíteros
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Os Presbíteros são para atuar em cada assembléia local de forma
a pastorear e alimentar o rebanho que lhes foi confiado no
intuito de acompanhar.
1 Pedro 5:1-3 “Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero
como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante
da glória que há de se revelada pastoreai o rebanho de Deus que há entre
vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer;
nem por sórdida ganância, mas de boa vontade; nem como dominadores dos
que vos foram confiados; antes, tornando-vos modelos do rebanho.”
OS PRESBÍTEROS SÃO OS CINCO MINISTÉRIOS
Aqueles a quem Deus concedeu os cinco dons ministeriais,
apresentados em Efésios quatro, lhes foram dados uma graça
específica e unção para equipar os santos. Parece evidente que
aqueles escolhidos para pastorear, alimentar e observar rebanho
necessitaria da graça e unção dos cinco ministérios.
Os presbíteros da igreja local eram aqueles que Deus havia
chamado a exercer os cinco ministérios. Cada um deles
preencheu todas as qualificações bíblicas de maturidade. Eles
tinham a responsabilidade de governar bem.
1 Timóteo 5:17 “Devem ser considerados merecedores de dobrados
honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se
afadigam na palavra e no ensino.”
Enquanto uma das qualificações dos presbíteros era a de que eles fossem
capazes de ensinar, parece que nem todos pregaram ou ensinaram dentro
da igreja local.
Funções
Depois que as fundações haviam sido estabelecidas pelos
apóstolos e profetas e eles tinham indicado os presbíteros na
igreja local, aqueles a quem Deus concedeu que fossem pastores
e mestres foram indicados, reconhecidos e liberados no
ministério pela imposição de mãos dos apóstolos, profetas e
outros presbíteros. .
Assim que os crentes eram edificados na Palavra e discipulados
pelo ministério daqueles que operavam como pastores e
mestres, aqueles a quem Deus tinha escolhido para exercer a
função de evangelistas eram também indicados, reconhecidos e
liberados no ministério pela imposição de mãos dos presbíteros.
Os evangelistas treinavam e mobilizavam os crentes na igreja
local a serem bem sucedidos no evangelismo de milagre. O
corpo só podia amadurecer e ser equipado para o serviço ao ser
ministrado por cada um dos cinco dons ministeriais.
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O GOVERNO DA IGREJA DO NOVO TESTAMENTO
O governo da igreja, ao invés de ser uma organização, uma
associação ou denominação de homens, foi, ao contrário, um
relacionamento no Espírito entre os homens que foram
chamados a serem apóstolos, e os presbíteros, ou observadores
da igreja local.
Presbíteros, observadores, superintendentes, ou bispos só
operavam fora de uma igreja local em particular quando eles
estavam exercendo a função de seus cinco dons ministeriais ou
então, só se eles fossem enviados pela sua igreja local para
aquela função em particular.
A igreja local ao invés de ser a “igreja mãe” que governa e
controla outras igrejas, era o corpo de crentes sendo enviado.
Eles enviavam aqueles que fossem exercer suas funções
ministeriais como os cinco ministérios.
Como os apóstolos e profetas estabeleceram as fundações,
estabeleceram igrejas, indicaram presbíteros em cada igreja, eles
estabeleceram relacionamentos espirituais profundos. Estes
relacionamentos no Espírito foram a única conexão entre as
igrejas. Existiam relacionamentos entre as pessoas nos cinco
ministérios.
CONDUZINDO OS PRESBÍTEROS NAS IGREJAS LOCAIS
Os presbíteros que foram indicados pelos apóstolos foram,
aparentemente, aqueles que foram chamados a operarem em um
dos cinco dons ministeriais naquela igreja local, em particular.
O ministério dos presbíteros em cada igreja local nunca foi
limitado a um indivíduo. Entretanto, Deus sempre levanta um
indivíduo para a liderança espiritual do Seu povo. Moisés é um
exemplo disto.
Um dos presbíteros era sempre escolhido como o presbítero
líder. Aquele que é o presbítero líder freqüentemente teria o
dom ministerial de pastor ou pastor de ovelhas. Este homem era
chamado por Deus, confirmado pelos apóstolos e profetas e
reconhecido pelos outros presbíteros e crentes da igreja local.
Havia um presbítero líder que era reconhecido pelo seu
chamado, dom, unção, visão e habilidade para liderar.
Mensageiro
Em Apocalipse, refere-se a este homem como um anjo.
“Aggelos”, em Grego, significa mensageiro ou agente.
Apocalipse 2:1 ”Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele
que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete
candeeiros de ouro...”
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Companheiro Verdadeiro
Parece que Paulo estava se referindo ao presbítero líder na igreja
em Filipos quando ele o denominou um “companheiro
verdadeiro.”
Filipenses 4:3”A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies,
pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e
com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da
vida.”.
Tiago, um Presbítero Líder
Tiago parece ter sido chamado o presbítero líder, que encabeçou
os outros presbíteros na Igreja em Jerusalém. Todos os
presbíteros se encontraram com os apóstolos para considerarem
a questão doutrinária.
Atos 15:6 “Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar
a questão”
Atos 15:13,19 “Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos,
atentai nas minhas palavras:
“Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios,
se convertem a Deus…”
Todos os presbíteros estavam envolvidos na consideração de
questões doutrinárias que tinham se tornado uma questão. Foi
Tiago, como a cabeça ou o ancião líder, entretanto, que teve que
fazer o julgamento final.
É óbvio que todos os presbíteros e os apóstolos estiveram
ativamente envolvidos no processo da tomada de decisão e
contaram com a bênção de toda a igreja.
Atos 15:22, 23 “Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com
toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com
Paulo e Barnabé, a Antioquia: Foram Judas, chamado Barnabé, e Silas,
homens notáveis entre os irmãos, escrevendo, por mão deles: Os irmãos,
tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em
Antioquia, Síria e Cilícia, saudações.”
Liderança na Igreja
Jesus é a cabeça da igreja. Debaixo da liderança de Jesus,
porém, havia, também, uma liderança ordenada por Deus sobre
a igreja local. Esta liderança foi encontrada no presbítero líder
que, junto com todos os presbíteros, trabalharam para governar
bem, e equipar os santos para a obra do ministério.
 O Padrão do Novo Testamento
Se nosso padrão tradicional de governo da igreja não está de
acordo com o padrão do Novo Testamento, nós precisamos estar
desejosos de dar alguns passos a fim de mudar nosso padrão.
Deus está restaurando os cinco ministérios na Sua igreja no
nosso tempo.
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 Mudança Sem Conflito
Quando nós recebemos esta revelação, nós precisamos esperar
até que esta revelação seja recebida pela assembléia local antes
de tentar fazer as mudanças necessárias. Ao fazermos isto, nós
evitaremos a possibilidade de discórdias e conflitos. Decisões
em relação ao governo da igreja são para ser uma função
daquele reconhecido como apóstolo (nível de fundamento) junto
com os presbíteros da igreja. Não é para que se torne uma
polêmica e que venha a levar a uma divisão na assembléia dos
crentes.
AS QUALIFICAÇÕES DOS PRESBÍTEROS
Os presbíteros nunca foram eleitos pela congregação como um
todo. Eles foram escolhidos por Deus e indicados pelos
apóstolos. A lista de qualificações apresentada nas Escrituras foi
para o uso dos apóstolos ou dos próprios presbíteros,
considerando o chamado de Deus sobre uma pessoa em
particular a ser indicada como um presbítero.
Qualquer pessoa selecionada por Deus como um presbítero, ou
um dos cinco ministérios, irá apresentar as qualificações que
Deus estabeleceu. Esta lista de qualificações foi dada nas
seguintes passagens.
Timóteo e Tito
1 Timóteo 3:1-7 “Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado,
excelente obra almeja.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só
mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar; não
dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não
avarento; e que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina,
com todo o respeito (pois se alguém não sabe governar a própria casa,
como cuidará da igreja de Deus); não seja neófito, para não suceder que se
ensoberbeça e incorra na condenação do Diabo. “Pelo contrário, é
necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no
opróbrio e no laço do Diabo.”
Tito 1:6-9 “Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que
tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são
insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como
despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem
violento, nem cobiçoso de torpe ganância; antes, hospitaleiro, amido do
bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel,
que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto
ensino como para convencer os que contradizem.”
Estas qualificações podem ser resumidas em três categorias.
Na Vida Pessoal
De acordo com Paulo, para ser um presbítero, a pessoa deve
ser:
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Inculpável
Moderada
De Mente sóbria
De bom comportamento
Gentil
Justa

Esta pessoa não pode ser:
 Dada ao muito vinho
 Ganaciosa por dinheiro
 Rixosa
 Cobiçosa
 Cheia de vontade própria
 Controladora
 Violenta
 Temperamental
 Possuidora de ganho desonesto
Na vida familiar
Na vida familiar, um presbítero deve ser:
 Marido de uma só mulher
 Hospitaleiro
 Governar bem sua própria casa
 Ter filhos que lhe obedeçam com o devido respeito
 Ter filhos que creiam e não sejam sem limites ou
desobedientes
Na Vida Espiritual
Na vida espiritual, um presbítero deve ser:
 Capaz de ensinar
 Não ser novo convertido
 Ter boa reputação com os de fora
 Santo
 Disciplinado
 Ater-se a palavra fiel
O MINISTÉRIO DOS PRESBÍTEROS
Governando
Hebreus 13:17 “Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com
eles; pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que
façam isto com alegria e não gemendo; porque isto não aproveita a vós
outros”
1 Tessalonicenses 5:12, 13a “Agora, vos rogamos, irmãos, que aceiteis
com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e
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vos admoestam; e que os tenhais com amor em máxima consideração, por
causa do trabalho que realizam...”
Ensinando
2 Timóteo 2:2 “E o que de minha parte ouviste através de muitas
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para
instruir a outros.”
Pastoreando – Ovbservando
Atos 20:28 “Atendei por vós e por todo rebanho sobre o qual o Espírito
Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele
comprou com o seu próprio sangue.”
1 Pedro 5:2a “Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por
constrangimento, mas espontaneamente...”
RECEBENDO OS CINCO MINISTÉRIOS
Reconhecendo e Recebendo
Uma vez que os termos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e
mestre não são títulos, como, então, eles são recebidos e
reconhecidos?
Qualquer um que esteja nos cinco ministérios, será recebido e
reconhecido por causa de sua função e dom ministerial.
Quando nós os recebemos, eles também receberão o benefício
de seus ministérios. Se nós fracassarmos em reconhecer e
receber um dom ministerial que Deus nos enviou, nós
fracassaremos no crescer e no amadurecer e em sermos
equipados para a obra ministerial como Deus havia planejado.
Mateus 10:41 “Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o
galardão de profeta; quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá
galardão de justo”
Finanças e Acusações
Nós devemos dar honra aqueles que estão exercendo os cinco
ministérios como presbíteros na igreja local ou aqueles que têm
sido enviados a exercer seu ministério fora da igreja. Esta honra
envolve verificar se suas necessidades físicas estão sendo
supridas e se eles são abençoados financeiramente. Esta honra
também envolve não dar ouvidos às acusações lançadas contra
eles, a não ser que sejam trazidas por duas ou três testemunhas.
1 Timóteo 5:17 “Devem ser considerados merecedores de dobrados
honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se
afadigam na palavra e no ensino.”
Os presbíteros devem servir de boa vontade e o dinheiro não
deve ser a sua motivação.
1 Pedro 5:2 “Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por
constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer; nem por sórdida
ganância, mas de boa vontade”
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Receber como Irmãos
Nós não devemos receber uns aos outros por causa dos títulos
lisonjeiros como fizeram os líderes religiosos nos dias de Jesus.
*
 Títulos Lisongeiros
Mateus 23:6-12 “Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras
cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados
mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque
um só é vosso Mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra
chameis vosso pai; porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus.
Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso Guia, o Cristo. Mas o
maior dentre vós será vosso servo.”
 Todos Irmãos
Jesus disse: “vocês são todos irmãos”. Ao invés de chamar de
Reverendo, Doutor, Professor, Pai ou Pastor, muito melhor é
chamar um ao outro de irmão. Até mesmo Jesus usou Seu
primeiro nome, e todos nós somos servos uns dos outros.
Jesus Chamou os Homens de Irmãos
Depois de Sua ressurreição, Jesus disse à mulher, vá aos Meus
irmãos.
João 20:17 “Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas; porque ainda não
subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para
meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus.”
Hebreus 2:11, 12 “Pois, tanto o que santifica como os que são
santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de
lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantarte-ei louvores no meio de congregação.”
Paulo
Paulo começou suas cartas usando seu primeiro nome, “Paulo,
um apóstolo de Jesus Cristo,” nunca “O Apóstolo Paulo.”
Pedro
Pedro referiu-se a Paulo como um irmão.
2 Pedro 3:15 “E tende por salvação a longa a longanimidade de nosso
Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada…”
Ananias
Ananias dirigiu-se a Saulo como irmão.
Atos 9:17 “Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as
mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus
que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e
fiques cheio do Espírito Santo.”
Respeitar a Posição
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Nós não devemos chamar uns aos outros por títulos lisonjeiros,
porém nós devemos respeitar aqueles a quem Deus tem
chamado a ocupar a posição de um presbítero. Nós devemos
honrar e receber com respeito aqueles a quem Deus tem
permitido operar em cada um dos cinco dons ministeriais em
Sua igreja.
Mateus 10:40 “Quem vos recebe a mim me recebe; e quem me recebe,
recebe aquele que me enviou.”
Da mesma forma que Jesus disse, “vocês são todos irmãos,” nós
devemos ao mesmo tempo reconhecer e receber aqueles que são
chamados a exercer os cinco ministérios. Se nós, entretanto,
optarmos por dirigir-nos ao nosso pastor por “Irmão João,” nós
devíamos ao mesmo tempo reconhecê-lo e respeitá-lo como
nosso pastor. Obviamente, o mesmo se aplica a cada um dos
outros dons ministeriais.
Para aqueles que no mundo estão em busca de um título, nós
podemos ser conhecidos simplesmente como “ministros do
evangelho.”
QUESTÕES PARA REVISÃO
1. Qual as duas posições estabelecidas por Deus na igreja local?

2. Quais distinções nós vemos nas Escrituras entre presbíteros, observadores e bispos?

3. Descreva as funções dos presbíteros nas Igrejas do Novo Testamento.
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O Ministério do Apóstolo
I Coríntios 12:28 “A uns estabele Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro,
mestres; depois, operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.”
Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres...”
INTRODUÇÃO
Definição
Um apóstolo é aquele que é enviado com autoridade para
implantar igrejas com base no sólido fundamento da Palavra de
Deus.
Ele fortalecerá as igrejas já existentes com doutrinas
fundamentais e ensinamentos práticos da Palavra.
Ele ministrará com ousadia e autoridade e com revelaçãoconhecimento pelo Espírito Santo.
Ele irá operar em todos os dons ministeriais e em todos os dons
do Espírito Santo.
Ele irá ministrar como resultado de um profundo
relacionamento pessoal com Deus e terá um relacionamento de
“pai” com aqueles a quem ele ministrar.
Sinais, maravilhas e curas miraculosas irão continuamente se
manifestar em seu ministério.
Seu dom ministerial será reconhecido e recebido como um
relacionamento do Espírito para com certas igrejas e outros
ministérios. Não será um relacionamento de uma organização
humana ou denominação. Deste relacionamento espiritual, o
apóstolo irá governar e trazer a disciplina necessária, a
responsabilidade, a estabilidade e a proteção a fim de evitar a
decepção na vida dos crentes, nos ministérios e nas igrejas.
O apóstolo atuará bem próximo ao ministério do profeta em
relação a indicar e ordenar presbíteros, confirmar o chamado de
Deus sobre as vidas de certos crentes e estruturando-os a fim de
operarem no dom ministerial para o qual Deus os chamou.
Ele irá transmitir e liberar os crentes para operar nos dons do
Espírito Santo pela imposição de mãos.
O apóstolo irá ministrar e falar com autoridade, mas será um
homem que estará debaixo de autoridade, pois ele prestará
contas aos outros apóstolos e presbíteros que o enviaram.
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A Origem da Palavra “Apóstolo”
A palavra Grega “apostolos” significa aquele que é enviado
adiante.
A palavra “apostolos” foi usada no mundo Grego clássico para
se referir a um emissário ou embaixador. Ela foi usada por uma
frota de navios enviada com o propósito de estabelecer uma
nova colônia. Ela foi usada pelo almirante que conduziu ou
comissionou uma frota e foi usada para referir-se a nova colônia
que havia sido estabelecida.
A palavra “apóstolo”, entretanto, em seu uso implica em um
relacionamento fiel para com aqueles por quem eles foram
enviados, e uma fidelidade à comissão e propósito aos quais
eles foram enviados.
Hebreus 3:1,2 “Por isso, santos irmãos, que participais da vocação
celestial, considerai atentamente o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa
confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era
Moisés em toda a casa de Deus.”
O apóstolo foi para ser uma extensão e uma manifestação real e
visível daquele que o enviou. Jesus foi o grande apóstolo
enviado pelo Pai para estabelecer a igreja e para fielmente
representar a vontade do Pai.
Hebreus 10:7 “Então, eu disse: Eis aqui estou (no rolo do livro está escrito a
meu respeito), para fazer, ó Deus, a tua vontade.”
NÍVEIS DOS MINISTÉRIOS APOSTÓLICOS
Jesus Cristo – O Grande Apóstolo
Como o Grande Apóstolo, Jesus não veio por conta própria, Ele
foi enviado pelo Seu Pai. Ele só fez aquilo que Ele foi enviado
para fazer. Aqueles que O receberam, receberam o Pai. Como o
Grande Apóstolo, Ele se tornou o padrão ministerial para todos
os outros apóstolos.
Hebreus 3:1 “Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial,
considerai atentamente o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão,
Jesus.”
João 5:30 “Eu nada posso fazer de mim mesmo; na forma por que ouço,
julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e
sim a daquele que me enviou.”
João 6:38 “Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade,
e sim a vontade daquele que me enviou.”
Doze Apóstolos
Os doze primeiros apóstolos foram chamados e indicados por
Jesus durante Seu ministério terreno. No livro de Apocalipse,
refere-se a eles como os “doze apóstolos do Cordeiro.”
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Apocalipse 21:14 “E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os
nomes dos doze apóstolos do Cordeiro.”
Paulo se referiu a estes doze como os “mais eminentes
apóstolos.”
2 Coríntios 11:5 “Porque penso que em nada fui inferior aos mais
excelentes apóstolos. Outros Apóstolos no Novo Testamento”
Nós sabemos, de acordo com Efésios quatro, que Jesus
continuou a dar o dom do ministério apostólico a igreja depois
da Sua ascensão para Seu Pai. Existem mais do que os doze
apóstolos originais. Andronicus and Junia
Romanos 16:7 “Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus
companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que
foram antes de mim em Cristo, Apolo.”
I Coríntios. 4:6, 9 “E eu, irmãos, apliquei estas coisas, por semelhança, a
mim e a Apolo, por amor de vós; para que em nós aprendais a não ir além do
que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro.
“Porque tenho para mim, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos,
como condenados à morte; pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos
anjos, e aos homens.”
 Barnabé e Paulo
Atos 14:4, 14 “E dividiu-se a multidão da cidade; e uns eram pelos judeus, e
outros pelos apóstolos.
Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas
vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando...”
 Epafrodito
Filipenses 2:25 “Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu
irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para
prover às minhas necessidades.”
 Tiago, o Irmão do Senhor
Gálatas 1:19 “E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão
do Senhor.”
 Matias
Atos 1:26 “E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto
comum foi contado com os onze apóstolos.”
 Silvano and Timóteo
I Tessalonicenses 1:1 “Paulo, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos
tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo: Graça e paz
tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.”
I Tessalonicenses 2:6 “E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem
de outros, ainda que pudéssemos, como apóstolos de Cristo, servos
pesados;”

31

Os Dons Ministeriais
 Tito
2 Coríntios 8:23 “Quanto a Tito, é meu companheiro, e cooperador para
convosco; quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de
Cristo.”
Apóstolos Hoje
A ascensão dos dons ministeriais que incluiu apóstolos e
profetas, bem como evangelistas, pastores e mestres foram
dados por Jesus a Sua igreja quando Ele ascendeu nas alturas.
Eles deveriam operar dentro da igreja a fim de preparar o povo
de Deus “para a obra ministerial.” Desta forma o corpo de
Cristo poderia ser edificado até todos alcançarem a unidade da
fé e do conhecimento do Filho de Deus e tornarem-se maduros,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. Uma vez que estes
alvos ainda não foram completamente atingidos no corpo de
Cristo, todos os dons ministeriais dados por Jesus devem
continuar a operar dentro da igreja hoje. Isto inclui o ministério
do apóstolo e do profeta.
QUALIFICAÇÕES DE UM APÓSTOLO
O mesmo que Presbítero
Uma vez que todos os apóstolos eram presbíteros na igreja, eles
obviamente devem ter as qualificações gerais dos presbíteros
dadas em 1 Timóteo 3:1-7 e Tito 1:6-9 (Lição Dois,
Qualificações dos Presbíteros).
Coração e Amor de um Pai
Um apóstolo também deve ter o coração e o amor de um pai
verdadeiro.
1 Coríntios 4:15, 16 Porque ainda que tivéssemos milhares de preceptores
em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais; pois pelo evangelho, vos gerei
em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.
1 Coríntios 13:1, 4-7 “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos
anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que
tine.”
O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com
leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os
seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; não folga com a injustiça,
mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.”
Sinais, Maravilhas, Milagres
Um apóstolo deve consistentemente buscar que sinais,
maravilhas e milagres aconteçam no seu ministério.
2 Coríntios 12:12 “Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas
no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes
miraculosos.”

32

O Ministério do Apóstolo
Atos 2:43 “Em cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram
feitos por intermédio dos apóstolos.”
Andar em Humildade
Um apóstolo deve andar em humildade.
1 Tessalonicenses 2:6-8 “E não buscamos glória dos homens, nem de vós,
nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos
pesados; antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos.
Assim nós, sendo tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicarvos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias
almas; porquanto nos éreis muito queridos.”
1 Coríntios 4:9-13 “Porque tenho para mim, que Deus a nós, apóstolos, nos
pôs por últimos, como condenados à morte; pois somos feitos espetáculo ao
mundo, aos anjos, e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e
vós sábios em Cristo; nós fracos, e vós fortes; vós ilustres, e nós vis. Até
esta presente hora sofremos fome, e sede, e estamos nus, e recebemos
bofetadas, e não temos pousada certa,
E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. “Somos
injuriados, e bendizemos; somos perseguidos, e sofremos; Somos
blasfemados, e rogamos; até ao presente temos chegado a ser como o lixo
deste mundo, e como a escória de todos.”
Autoridade
Um apóstolo deve estar desejoso de falar e escrever com
autoridade quando necessário para corrigir e trazer disciplina
em sua igreja.
2 Coríntios 10:8-11 “Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do
nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para vossa
destruição, não me envergonharei. Para que não pareça como se quisera
intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes,
mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Pense o tal isto,
que, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos
também por obra, estando presentes.”
Coração de Servo
Um apóstolo deve ter um coração de servo e estar desejoso por
sofrer dureza e perseguição exatamente como aconteceu com
Jesus.
Mateus 20:28 “... Bem como o Filho do homem não veio para ser servido,
mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos.”
Romanos 1:1 “Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo,
separado para o evangelho de Deus.”
2 Coríntios 11:23-28 “São ministros de Cristo? (falo como fora de mim) eu
ainda mais: em trabalhos, muito mais; em açoites, mais do que eles; em
prisões, muito mais; em perigo de morte, muitas vezes Recebi dos judeus
cinco quarentenas de açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas,
uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia
passei no abismo; Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos
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de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em
perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos
entre os falsos irmãos; Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em
fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas
exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas.”
MINISTÉRIO DE UM APÓSTOLO
Estabelecendo Novas Igrejas
Um apóstolo é enviado por uma igreja local, em obediência ao
Espírito Santo como um missionário, a fim de pregar o
evangelho e estabelecer novas igrejas e ministérios.
Atos 13: 2,3 “E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo:
Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram.”
Estabelecendo Fundações
O apóstolo ministrando junto com o profeta irá, como um
“sábio mestre edificador,” estabelecer uma sólida fundação com
base na revelação de Jesus Cristo e Sua Palavra sobre a qual a
igreja local será edificada. O ministério do apóstolo é
primeiramente estabelecer fundações com base na sã doutrina e
apontar e estabelecer uma sólida liderança nas igrejas.
1 Coríntios 3:9-15 “Porque de Deus somos cooperadores; lavoura de Deus,
edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei
o fundamento como prudente construtor; e outro edifica sobre ele. Porém
cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento,
além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém
edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno,
palha, manifesta se tornará a obra de cada um; pois o Dia a demonstrará,
porque está sendo revelada pelo fogo; e qual seja a obra de cada um o
próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o
fundamento edificou, esse receberá galardão; se a obra de alguém se
queimar, sofrerá ele dano; mas esse mesmo será salvo, todavia, como que
através do fogo.”
Romanos 15:20 “E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho,
não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio...”
1 Coríntios 9:1, 2 “Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi
Jesus, nosso Senhor? Acaso, não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se
não sou apóstolo para outrem, certamente, o sou para vós outros; porque
vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.”
Efésios 2:20 “Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular;”
Estabelecendo Escola Bíblicas
Um apóstolo irá estabelecer escolas Bíblicas para treinar os
crentes para evangelismo de milagres e uma vida Cristã
vitoriosa. Ele reconhecerá o chamado que está sobre certos
34

O Ministério do Apóstolo
crentes para os cinco ministérios e os treinará a fim de exercer o
ministério para o qual Deus os chamou.
Atos 19:9b-11 “... apartou-se deles e retirou os discípulos, discutindo
diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por dois anos, de modo
que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus,
tanto judeus como gregos. Agora, Deus operou milagres extraordinários
pelas mãos de Paulo...”
O resultado do ensinamento de Paulo “diariamente na escola de
Tirano” foi que todos que viviam na província da Ásia ouviram
a Palavra do Senhor. Obviamente, Paulo foi se multiplicando
nas vidas dos outros que no meio do evangelismo de milagre
estavam pregando o evangelho para todos aqueles que viviam
naquela parte do mundo.
Fortalecendo as Igrejas Existentes
Como nós estudamos no Novo Testamento, nós vemos que
enquanto nem todos os apóstolos estavam estabelecendo novas
igrejas, eles todos estavam ajudando a fundamentá-las na “fé
que uma vez foi de uma vez por todas entregue aos santos”.
Judas 1:3b “... Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência
acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortarvos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.”
Indicar, Ordenar Presbíteros
Os apóstolos irão indicar e ordenar presbíteros em cada igreja
que eles estabeleceram.
Atos 14:23 “E, promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros,
depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam
crido.”
Aprovar, Ordenar Diáconos
Eles aprovarão e ordenarão aqueles que foram escolhidos pelos
crentes em uma igreja local para ocupar a posição de diácono.
Atos 6:1-6 “Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos,
houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas
deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze
convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que
nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos,
escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de
sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço; e, quanto a nós, nos
consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a
toda a comunidade; e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito
Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de
Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes
impuseram as mãos.”
Confirmar o Chamado de Deus
Eles irão ministrar com os profetas a fim de confirmar o
chamado de Deus na vida de certos crentes.
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1 Timóteo 1:18 “Este é o dever de que te encarrego, ó filho
Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes
objeto: combate, firmado nelas, o bom combate,”
Transferindo Dons Espirituais
Eles operarão juntos com uma assembléia de presbíteros para
transferir e liberar os crentes a operarem nos dons do Espírito
Santo pelo ministério da imposição de mãos.
2 Timóteo 1:6 “Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de
Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos.”
Romanos 1:11 “Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco
algum dom espiritual, para que sejais confirmados,”
RECONHECENDO UM APÓSTOLO
Um apóstolo é indicado por Jesus – não por um homem, ou
grupos de homens. Seu dom ministerial será reconhecido e
recebido por aqueles a quem ele irá ministrar. Não será um
reconhecimento ou a aceitação de um título, ou uma posição
que ele recebeu de qualquer organização ou associação ou
denominação. Não é para ser um relacionamento de coação ou
de estrutura política.
Sua aceitação será baseada num relacionamento pessoal
profundo no Espírito daqueles que são líderes espirituais de
certas igrejas locais.
Pelas Novas Igrejas
Este relacionamento existirá com aquelas igrejas que o próprio
apóstolo estabeleceu. O fruto ministerial do apóstolo revelará e
confirmará seu dom ministerial.
Pelas Igrejas Existentes
Também pode estar presente nas igrejas já existentes que não
foram iniciadas por um ministério apostólico ou que tenham
perdido seu relacionamento com um apóstolo devido à morte,
incapacidade ou outras razões uma vez que eles são guiados
pelo Espírito.
Unidade
Uma igreja local que já está se relacionando com um apóstolo e
trabalhando debaixo de sua autoridade pode também reconhecer
e receber o ministério de outro apóstolo se o ministério daquele
apóstolo puder ajudar a equipar os santos para a obra do
ministério. Entretanto enquanto estes apóstolos ministram em
uma igreja local em particular, eles não terão a mesma
autoridade para governar como terá o primeiro apóstolo
reconhecido pelo corpo de crentes. Estes apóstolos terão o
cuidado de não dizer ou fazer qualquer coisa que não estivesse
em perfeita harmonia com aquilo que o primeiro apóstolo que é
reconhecido e aceito pelo corpo daquela igreja local.
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Ministério Confirmado
 Por um profeta
Os apóstolos podem não serem reconhecidos por cada igreja
local. Sua indicação ao dom ministerial de um apóstolo foi feita
por Deus e não por homem. Entretanto, onde quer que um
apóstolo seja recebido como um apóstolo e exerça seu
ministério para o corpo de Cristo daquele local, seu dom
ministerial será revelado e reconhecido. Freqüentemente, Deus
falará e confirmará isto através do exercício do dom spiritual de
profecia operando através de um profeta ou qualquer dos
presbíteros naquela igreja local.
Paulo não foi recebido e reconhecido como um apóstolo.
1 Coríntios 9:1-3 “Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi
Jesus, nosso Senhor? Acaso, não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se
não sou apóstolo para outrem, certamente, o sou para vós outros; porque
vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os
que me interpelam é esta...”
O dom ministerial dos apóstolos será reconhecido pelos crentes
da igreja que o enviou porque Deus tinha confirmado isto
àquela igreja local através do ministério dos profetas e
presbíteros.
 Por Si Mesmo
O próprio apóstolo reconhecerá seu dom ministerial.
Alerta contra Falsos Apóstolos
A Palavra de Deus nos alerta com relação aqueles que se
intitulam apóstolos, mas que estão ensinando falsa doutrina e
estão desencaminhando o povo.
2 Coríntios 11:13 “Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros
fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo.”
Apocalipse 2:2 “Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua
perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à
prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste
mentirosos...”
PERGUNTAS PARA REVISÃO
1. Dê uma breve definição de Apóstolo.

2. Liste cinco qualificações específicas de um apóstolo.

3. Descreva o ministério de um apóstolo.
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I Corintios 12:28 “A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro
lugar, mestres; depois, operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.”
Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres...”
COMO FUNCIONA UM APÓSTOLO
Com Coragem e Autoridade
Mesmo diante das perseguições e ameaças contra sua vida, um apóstolo
ministro vai com muita ousadia e autoridade.
Atos 4: 29-31 “Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos
teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto
estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome
do teu santo Servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam
reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez,
anunciavam a palavra de Deus.”
No Antigo Testamento, as Escrituras foram escritas
principalmente pelos profetas. O Novo Testamento foi escrito
principalmente pelos apóstolos. Na era da igreja, é a vez dos
apóstolos, profetas que falarão e ministrarão com a maior
autoridade.
Com Palavra de Conhecimento
Um apóstolo vai ministrar com a revelação do conhecimento e a
compreensão das verdades da Palavra de Deus.
Gálatas 1:11 “Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim
anunciado não é segundo o homem,”
Efésios 3:5 “O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos
dos homens, como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e
profetas, no Espírito...”
Em todos os Dons Ministeriais
Um apóstolo é chamado em seus dons ministeriais como são
todos os outros nos cinco ministérios. Ele, no entanto, precisa
crescer e amadurecer até o momento em que a seu dom
ministerial, como apóstolo, será reconhecido e começará a
funcionar quando ele for enviado para fazer o trabalho de um
apóstolo por sua igreja local. Durante este tempo, ele vai
exercer qualquer um dos outros dons ministeriais como
evangelista, pastor, mestre ou profeta.
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Uma vez que o seu ministério apostólico começa, ele também
vai continuar a fazer o trabalho de um evangelista, pastor,
mestre ou profeta para além das funções que são
especificamente a função do apóstolo.
Como um exemplo
Um apóstolo é um exemplo de alguém com um profundo
relacionamento pessoal com Deus. Paulo disse que tinha visto
Jesus. Ele andava com um profundo relacionamento pessoal
com Deus e foi um exemplo constante para todos os crentes.
1 Coríntios 9:1 “Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi
Jesus, nosso Senhor? Acaso, não sois fruto do meu trabalho no Senhor?”
1 Coríntios 11:1 “Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.”
2 Coríntios 6:3-10 “Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa
alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo
recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus: na muita
paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas
prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no
saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não
fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça,
quer ofensivas, quer defensivas; {quer ofensivas, quer defensivas; no
original, as da direita e as da esquerda} por honra e por desonra, por
infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros; como
desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos; como se estivéssemos
morrendo e, contudo, eis que vivemos; como castigados, porém não mortos;
entristecidos, mas sempre alegres; pobres, mas enriquecendo a muitos;
nada tendo, mas possuindo tudo.”
Em um Relacionamento Paternal
Um apóstolo terá um relacionamento paternal especial para com
aqueles a quem ele ministrar, quando o seu ministério
apostólico é recebido. Ele terá um relacionamento íntimo e
respeito daqueles que estão operando nos cinco ministérios e
para com todos os crentes nessas igrejas locais.
Um apóstolo terá o coração de um pai amoroso. Ele vai amar,
nutrir, encorajar, instruir, governar, e admoestar os presbíteros e
os crentes nas igrejas. Ele irá gentilmente guiá-los no caminho
que eles devem ir. Seu relacionamento será de um pai amoroso
que se preocupa profundamente com cada membro de sua
própria família. Sua vida vai trazer uma revelação para todos
que ele ministrar a respeito da verdadeira imagem do nosso
amoroso Pai celestial.
I Coríntios 4:14-17 “Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar;
pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque,
ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo,
muitos pais; pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoestovos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei
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Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os
meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada
igreja.”
Filipenses 2:22 “E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao
evangelho, junto comigo, como filho ao pai.”
1 Tessalonicenses 2:6-12 “E não buscamos glória dos homens, nem de vós,
nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos
pesados; Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos.
Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos
comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas
próprias almas; porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos
lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga; pois, trabalhando noite e dia,
para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de
Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, e justa, e
irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes. Assim
como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos, a cada
um de vós, como o pai a seus filhos; Para que vos conduzísseis dignamente
para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória.”
Em sinais e prodígios
Grandes sinais e prodígios e curas milagrosas serão
continuamente manifestos durante o ministério do apóstolo.
Romanos 15:17-19 “Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas
coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa
alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para
conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de
sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo; de maneira que, desde
Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o evangelho de
Cristo...”
2 Corintios 12:12 “Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas
no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes
miraculosos.”
Atos 2:42-43 “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor; e muitos
prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.”
Atos 5:12a “Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos
dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se, de comum acordo, no Pórtico
de Salomão.”
Espírito de humildade
Um apóstolo será caracterizado por um espírito de humildade.
Seu ministério não será como um que é exercido por um
ditador.
2 Coríntios 1:24 “Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque
somos cooperadores de vossa alegria; porquanto, pela fé, já estais
firmados.”

40

O Ministério do Apóstolo (Cont.)
Ele não será que é o senhor sobre a ovelha, mas ao contrário
será como um pai ministrará a partir de um relacionamento que
tem sido pacientemente e cuidadosamente firmado no Espírito
com aquelas pessoas.
1 Pedro 5:2 “Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por
constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer; nem por sórdida
ganância, mas de boa vontade...”
Equivocadamente, imagina-se um apóstolo como o que estava
no topo da pirâmide de um governo tradicional de homem. Ele é
visto como alguém que é um alto funcionário que iria dirigir
aqueles que estão abaixo dele em autoridade.
Em vez disso, vemos o ministério do apóstolo como alguém que
está na base. Ele é aquele que, com o profeta, estabelece as
fundações. Ele ministrará e falará com grande revelação e
autoridade espiritual. Mas sempre, esta autoridade será do
coração de alguém que se humilhou e tornou-se um servo.
O ministério do apóstolo não é de cima para baixo. Ao
contrário, é de baixo para cima. Sua autoridade e função no
governo da Igreja são reconhecidas, não por causa de seu título,
mas por causa de sua função dentro do corpo de Cristo.
Como Servos
Os primeiros apóstolos falavam de si mesmos como servos.
 Paulo
Tito 1:1 “Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé
dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a
piedade...”
Romanos 1:1 “Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo,
separado para o evangelho de Deus...”
 Pauloe e Timóteo
Filipenses 1:1 “Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos
em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos...”
 Tiago
Tiago 1:1 “Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos
que se encontram na Dispersão, saudações.”
 Pedro
2 Pedro 1:1 “Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que
conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e
Salvador Jesus Cristo...”
 João
Apocalipse 1:1 “Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar
aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele,
enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João...”
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Não há espaço para orgulho no corpo de Cristo. Deus usa uma
pessoa para cumprir determinadas funções, porém essa pessoa
nunca deve andar em orgulho.
A AUTORIDADE DE UM APÓSTOLO
O apóstolo irá falar com a autoridade de um pai, mas ele
também será um homem sob autoridade. A única pessoa que
pode realmente falar com a autoridade de Deus é uma pessoa
que está sob a autoridade e tem um bom relacionamento com os
outros. Ele é responsável perante os outros apóstolos e os
presbíteros por quem ele é enviado.
Mateus 8:9, 10 “Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho
soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele
vem; e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e
disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel
achei fé como esta.”
Vemos exemplos do uso correto da autoridade de um apóstolo no ministério
de Pedro e Paulo. Eles nunca exerceram autoridade ditatorial. Em vez disso,
eles usaram a sua autoridade para edificação.
2 Coríntios 1:24 “Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque
somos cooperadores de vossa alegria; porquanto, pela fé, já estais
firmados.”
2 Coríntios 10:8 “Porque, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da
nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para
destruição vossa, não me envergonharei,”
Lucas 22:24-27 “Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual
deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam
sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas
vós não sois assim; pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor; e
aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior: quem está à
mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio
de vós, eu sou como quem serve.”
O PROPÓSITO DA AUTORIDADE APOSTÓLICA
Governar
Enquanto os apóstolos e os presbíteros governavam as igrejas
locais, eles as edificavam, e traziam a disciplina necessária, a
responsabilidade, a estabilidade e a proteção para cada um.
Disciplinar
Um apóstolo usará sua autoridade para levar a disciplina a uma
igreja local, seus dirigentes e, se necessário, para os crentes
individuais que não tenham sido disciplinados pelos pastores ou
outros presbíteros daquela igreja.
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1 Coríntios 4:14, 15,21 “Não vos escrevo estas coisas para vos
envergonhar; pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus
amados. Porque, ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não
teríeis, contudo, muitos pais; pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo
Jesus. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de
mansidão?”
1 Coríntios 5:1-5 “Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e
imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se
atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós
ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso
meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em
pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse
presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus,
reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor,
entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja
salvo no Dia do Senhor {Jesus}.”
2 Coríntios 13:2-4 “Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz
quando estive presente pela segunda vez; mas, agora, estando ausente, o
digo aos que, outrora, pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não
os pouparei, posto que buscais prova de que, em mim, Cristo fala, o qual
não é fraco para convosco; antes, é poderoso em vós. Porque, de fato, foi
crucificado em fraqueza; contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós
também somos fracos nele, mas viveremos, com ele, para vós outros pelo
poder de Deus...”
Trazendo Arrependimento
O ministério do apóstolo trará arrependimento, libertação,
avivamento e compromisso entre o povo.
Atos 19:17-20 “Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus
como gregos habitantes de Éfeso; veio temor sobre todos eles, e o nome do
Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando
e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos
que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram
diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a
cinqüenta mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia
poderosamente.”
Trazer Responsabilidade
O apóstolo vai trazer responsabilidade financeira em cada igreja
local.
1 Coríntios 16:1-4 “Quanto à coleta para os santos, fazei vós também
como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de
vós ponha de parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando,
para que se não façam coletas quando eu for. E, quando tiver chegado,
enviarei, com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles
que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo.”
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Dar Estabilidade
O apóstolo vai trazer estabilidade para a igreja e estabelecer as
suas raízes profundas na Palavra de Deus, assim, protegendo-a
de falso ensino.
Efésios 4:14 “Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um
lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela
artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.”
Colossenses 2:6, 7 “Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim
andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como
fostes instruídos, crescendo em ações de graças.”
Oferecer a Proteção
Um apóstolo vai vigiar as igrejas que ele estabeleceu e onde seu
ministério é recebido.
Hebreus 13:17 “Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com
eles; pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que
façam isto com alegria e não gemendo; porque isto não aproveita a vós
outros.”
PRINCIPAIS ÁREAS DE TRABALHO
O apóstolo vai funcionar como um presbítero na igreja local
onde ele se baseia. Ele será uma parte da equipe ministerial
daquela igreja local quando ele lá estiver. No entanto, a equipe
ministerial na igreja local será geralmente liderada por um
presbítero que atua no dom ministerial de um pastor.
Equipes de Ministerial
Um apóstolo freqüentemente encabeça uma equipe apostólica.
Os crentes que formam esta equipe podem incluir outros que
estão em exercendo os cinco dons ministeriais. A equipe pode
incluir alguns que são chamados para os cinco ministérios, mas
estão em um período de preparação para o momento em que
eles serão ordenados e enviados. A equipe também pode incluir
aqueles que estão a trabalhando no ministério de socorro.
Cada um dos membros da equipe manterá um estreito
relacionamento com a igreja local, um para como outro, e vai
aceitar e seguir a liderança espiritual do Apóstolo. Eles
trabalharão em conjunto em frentes evangelísticas, no
estabelecimento de novas igrejas e escolas bíblicas, e
supervisionando a reconstrução e desenvolvimento em curso
das igrejas existentes. Eles são crentes que foram escolhidos por
Deus, reconhecidos pelos presbíteros, que têm a vocação,
iniciativa e visão e que são capacitados pelo Espírito Santo a
fim de promover o avanço do reino de Deus no mundo.
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Desenvolver Estratégia
O apóstolo irá trabalhar em conjunto com os presbíteros locais
em certas áreas-chave do ministério. Ele terá uma visão geral da
igreja local - as suas necessidades imediatas e em longo prazo.
O apóstolo normalmente irá ver o tipo de ministério que uma
determinada igreja local precisa receber em seguida, a fim de
que possa continuar a crescer espiritualmente. O apóstolo vai
recomendar certos ministérios que seriam o melhor para serem
convidados a vir ministrar na igreja.
Ele deve contribuir para desenvolver uma estratégia e um plano
ministerial geral para a igreja local com base em um retrato
mais ampliado daquilo que Deus está fazendo em Sua igreja
hoje.
Indicar Líderes
Um apóstolo vai trabalhar com os presbíteros da igreja local e
indicar a liderança e confirmar a liderança existente na igreja
local.
Atos 14:23 Então, quando eles tinham apontado anciãos em
cada igreja e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em
quem haviam crido.
Treinar
Ele vai treinar e dar direção aos presbíteros, aos em preparação
para o ministério e a toda a assembléia dos crentes.
2 Timóteo 2:2 “E o que de minha parte ouviste através de muitas
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para
instruir a outros.”
Estabelecer Escolas
Um apóstolo vai estabelecer e ensinar nas Escolas Bíblicas
Atos 19:9, 10 “Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e
descrentes, falando mal do Caminho diante da multidão, Paulo, apartandose deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola
de Tirano. Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os
habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como
gregos.”
Corrigir a Doutrina
Um apóstolo estará preocupado com a doutrina correta e vai ver
que a igreja está fluindo naquilo que Deus está dizendo e
fazendo na igreja hoje.
Resolver conflitos
Ele vai resolver conflitos e trazer a disciplina necessária para a
igreja.
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Atos 5:3 “Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu
coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor
do campo?”
1 Coríntios 3:1-3 “Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como
a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo.
Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido; porque ainda
não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda
sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas,
não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?”
Estabelece e Libera
A função do apóstolo é fundamental. Não se deve pensar nele
como um superintendente tradicional ou gerente. Seu
envolvimento em questões pastorais diminuirá a partir do
momento que este se volta cada vez mais para a liderança dos
presbíteros que ele indicou em cada igreja. Uma vez que ele
desenvolveu a liderança em uma igreja local, ele normalmente
sairá e irá estabelecer outra igreja como ele vier a ser conduzido
pelo Espírito Santo. Ele, no entanto, irá manter um
relacionamento no Espírito com a primeira igreja.
Em vez de crescer por adição, seu ministério vai crescer por
multiplicação. Ele irá reconhecer o chamado de Deus na vida
dos outros e, em seguida irá treiná-los e estabelecê-los naquele
ministério. Ele não terá a possessão ou o controle das igrejas
que ele estabeleceu. Ele não vai construir outra denominação
tradicional ou associação. Seu relacionamento será o
relacionamento do Espírito Santo. Cada igreja será separada e
dependente apenas do Espírito Santo e do próprio Jesus.
RELACIONAMENTO APOSTÓLICO COM A IGREJA LOCAL
A igreja que envia o apóstolo fornece uma cobertura para o
apóstolo, mas não deve ser considerada como "igreja mãe" de
qualquer das igrejas que estão estabelecidas. As igrejas são
cobertas pelo ministério do apóstolo e não por outras igrejas
locais.
Esta cobertura é para ser voluntária e de coração como resultado
de um relacionamento pessoal profundo entre o apóstolo e a
igreja local.
Deve haver um entendimento entre os apóstolos e os presbíteros
de uma igreja local de que o relacionamento não só traz o dom
do ministério apostólico, mas também traz o governo do
ministério apostólico.
Uma vez que o relacionamento apostólico é a de um pai, assim
como acontece em uma família, ele continuará a exercer este
papel. No entanto, como as crianças amadurecem da mesma
maneira o relacionamento entre o apóstolo e igreja local mudará
e amadurecerá.

46

O Ministério do Apóstolo (Cont.)
O apóstolo e da igreja local devem estar comprometidos um
com o outro e ter um entendimento claro do que significa e do
que se deve esperar deste relacionamento. A igreja local deve
estar desejosa de reconhecer e receber o ministério do apóstolo
incluindo o seu papel designado por Deus em seu governo.
O padrão bíblico de dar para as missões no Novo Testamento
era um dos apoios financeiros do apóstolo e da equipe
apostólica. As igrejas jovens foram ajudadas financeiramente
por outras igrejas através do ministério de um apóstolo. Assim
que elas se estabelecerem, elas irão, por sua vez, ajudar a
estabelecer outras igrejas através do ministério do apóstolo.
Outros, que estão ministrando na equipe apostólica ou que estão
ministrando fora da igreja local como profetas, evangelistas e
mestres também devem ser apoiados pela igreja local de onde
são enviados.
Quando as necessidades financeiras surgem nas igrejas locais e
assistência financeira é necessária, o apóstolo deve tornar
conhecida a necessidade das outras igrejas locais onde ele
ministra.
PERGUNTAS PARA REVISÃO
1. Dê dois exemplos de como um apóstolo opera no ministério que são exclusivos para as funções de
um apóstolo.

2. Qual é o propósito da autoridade apostólica? Nomeie as muitas áreas de autoridade que o apóstolo
tem que você possa pensar.

3. Nomeie duas áreas práticas do ministério que o apóstolo irá exercer por causa da sua autoridade na
área do governo da igreja.
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Ministério do Profeta
Efésios 4:11-13 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o
desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, Até que todos cheguemos à
unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da
estatura da plenitude de Cristo...”
INTRODUÇÃO
Por muitos anos, o ministério do profeta tem sido ignorado ou
mal compreendido. Muitos pensavam que o ministério do
profeta foi limitado ao período do Antigo Testamento. Em
Efésios quatro, Paulo afirma que este segundo dos dons
ministeriais é necessário para preparar o povo de Deus para a
obra do ministério e para levar à maturidade.
Jesus disse que quem recebesse um profeta como profeta,
receberia a recompensa de profeta.
Mateus 10:41 “Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá
o galardão de profeta; quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá
o galardão de justo.”
Definição
Um profeta é aquele que fala por Deus. Foi dado ao profeta o
ministério distinto de representar Deus diante dos homens. Esta
revelação, uma vez em total harmonia com as Escrituras, dará:
 direção
 confirmação, orientação e visão
 revelações sobre a Palavra de Deus
 relato de fatos sobre a vida das pessoas
 repreensão
 julgamento
 correção
 alerta
 revelação dos eventos futuros
Um profeta irá ministrar em um nível maior de unção profética
e com maior detalhe e precisão do que alguém que o fizer
simplesmente no dom espiritual de profecia.
A palavra profética de alguém que é um profeta irá
freqüentemente conter uma revelação que irá além da
edificação, exortação e conforto do que pode acontecer quando
qualquer crente profetiza.
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O porta-voz de Deus
O profeta é um porta-voz de Deus, assim como Arão foi o
porta-voz de Moisés.
Êxodo 4:15, 16 “Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras; eu
serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele
falará por ti ao povo; ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus.”
Assim como Arão foi quem comunicou as instruções de Moisés
ao povo, da mesma forma os profetas devem ser porta-vozes de
Deus para o Seu povo.
Origem da Palavra Profética
Um profeta não é para falar seus próprios pensamentos ou de sua própria
sabedoria. Ele é só para falar como um profeta, quando Deus fala
diretamente através dele.
2 Pedro 1:20, 21 “Sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia
da Escritura provém de particular elucidação; porque nunca jamais qualquer
profecia foi dada por vontade humana; entretanto, homens {santos}
falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.”
Raízes das Palavras
Há uma série de palavras em hebraico associada à profecia.
Duas dessas palavras nos dão discernimento para o ministério
profético e para o dom espiritual de profecia.
 “Raba” ocorre mais de quatro centenas de vezes e
significa borbulhar, jorrar, ou derramar. Esta palavra
revela o modo de extasiante ou espontâneo na qual a
profecia freqüentemente vem.
 “Nataf” significa cair, cair como gotas de chuva. Esta
palavra revela a origem divina da profecia.
A palavra grega "Propheteuo" usada no Novo Testamento,
significa dizer ou anunciar. Esta palavra revela dois aspectos
principais da profecia.
 Anunciar é passar adiante uma mensagem de Deus.
Hebreus 1:1 “Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas...”
 Prever é declarar alguma coisa que acontecerá no futuro.
Jeremias 28:9 “O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua
palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do SENHOR.”
Ezequiel 33:33 “Mas, quando vier isto e aí vem, então, saberão
que houve no meio deles um profeta.”
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TIPOS DE PROFECIA
Espírito de Profecia
Apocalipse 19:10 “Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele,
porém, me disse: Vê, não faças isso; sou conservo teu e dos teus irmãos
que mantêm o testemunho de Jesus; adora a Deus. Pois o testemunho de
Jesus é o espírito da profecia.”
O espírito de profecia é o manto da unção profética, de acordo
com a vontade do Espírito Santo, que capacita um crente a
profetizar as palavras do Senhor. Quando este espírito de
profecia vem, os crentes podem começar a profetizar mesmo
que eles normalmente não o façam. Eles vão profetizar com
maior detalhe e precisão do que é a sua experiência normal.
O espírito de profecia pode vir sobre outros crentes quando
estiverem ministrando em uma reunião com um profeta que
esteja ministrando sob uma forte unção profética.
Dom de Profecia
1 Coríntios 12:10 “A outro, operações de milagres; a outro, profecia; a
outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro,
capacidade para interpretá-las.”
O dom de profecia pode funcionar na vida de qualquer crente.
No entanto, quando o dom da profecia está operando através de
um crente que não seja um profeta, ou em um dos dons dos
ministeriais, ele normalmente não conterá uma revelação além
daquela para a qual o dom espiritual de profecia e
especificamente dado. Isso é para o fortalecimento, estímulo e
conforto.
1 Coríntios 14:3 “Mas o que profetiza fala aos homens, edificando,
exortando e consolando.”
Um Dom Ministerial
Quando Jesus subiu ao Pai, Ele concedeu determinados dons
ministeriais à Sua Igreja para preparar seu povo para obras de e
levá-los ao amadurecimento. Um dos dons ministeriais é o do
profeta.
Escritura Inspirada
Este tipo de profecia não está sendo dado, porque temos todas
as Escrituras que Deus escolheu dar por Seus profetas. Nada
mais deve ser acrescentado e não é para ser dada a nenhuma
profecia a mesma autoridade que é dada às Escrituras.
Apocalipse 22:18, 19 “Eu, a todo aquele que ouve as palavras da
profecia deste livro, testifico: Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo,
Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro; Eu, a todo aquele que
ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: Se alguém lhes fizer
qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste
livro...”
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Uma vez que a Bíblia é completa, todas as outras profecias
devem agora ser julgadas com base em estar de acordo com a
infalível Palavra de Deus.
A HISTÓRIA BÍBLICA DOS PROFETAS
Durante toda a história, Deus tem falado ao seu povo através
dos profetas.
Jeremias 7:25 “Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito
até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias;
começando de madrugada, eu os enviei.”
Profetas do Antigo Testamento
A maior parte do Antigo Testamento foi escrita pelos profetas.
Levando em conta o tamanho do livro que eles escreveram, nós
muitas vezes nos referimos a eles como os profetas maiores ou
menores. Há muitos outros profetas listados no Antigo
Testamento. Refere-se diretamente a Abel, Enoque, Noé,
Abraão, Isaque, Jacó, José e Arão como profetas. Havia também
profetisas.
Moisés, um Padrão
Moisés recebeu a orientação para um ministério profético pela
qual todos os futuros profetas do Antigo Testamento foram
julgados. É-nos dito que ele era como nenhum outro profeta.
Deuteronômio 34:10 “Nunca mais se levantou em Israel profeta algum
como Moisés, com quem o SENHOR houvesse tratado face a face...”
 Visões e Sonhos
Números 12:6 “Então, disse: Ouvi, agora, as minhas palavras; se entre
vós há profeta, eu, o SENHOR, em visão a ele, me faço conhecer ou falo
com ele em sonhos.”
 A Palavra de Deus na Boca
Deuteronômio 18:15-22 “O SENHOR, teu Deus, te suscitará um profeta do
meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim; a ele ouvirás, segundo tudo o
que pediste ao SENHOR, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo: Não
ouvirei mais a voz do SENHOR, meu Deus, nem mais verei este grande fogo,
para que não morra. Então, o SENHOR me disse: Falaram bem aquilo que
disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a
ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe
ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em
meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar
alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar
em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu
coração: Como conhecerei a palavra que o SENHOR não falou? Sabe que,
quando esse profeta falar em nome do SENHOR, e a palavra dele se não
cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o SENHOR não
disse; com soberba, a falou o tal profeta; não tenhas temor dele.”
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 Deve Ouvir o Profeta
“E acontecerá que quem não ouvir minhas palavras, que ele fala
em meu nome, eu o requererei dele. Mas o profeta que presumir
falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado
falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta
morrerá”.
 Testar a Profecia
E se você disser em seu coração: “Como saberemos qual a
palavra que o SENHOR não falou?", Quando um profeta fala
em nome do, se a coisa não acontece ou vem a passar, isto é a
coisa que o Senhor não falou; o profeta falou presunçosamente,
você não deve ter medo dele.
Samuel e a Escola de Profetas
Sob a liderança de Samuel, o ministério do profeta alcançou a
maturidade.
Atos 13:20 “Vencidos cerca de quatrocentos e cinqüenta anos. Depois
disto, lhes deu juízes, até o profeta Samuel.”
Atos 3:23-26 “Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será
exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel,
assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias.
Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com
vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência, serão abençoadas
todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu Servo, enviou-o
primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um
se aparte das suas perversidades.”
 Estabeleceu a Escola de Profetas
Samuel estabeleceu as escolas dos profetas e, assim, estabeleceu
uma nova ordem profética de homens que foram educados na
Palavra, sensíveis à voz de Deus, e que tinha um relacionamento
espiritual profundo com Deus.
1 Samuel 19:20, 21 “Então, enviou Saul mensageiros para trazerem Davi,
os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que
lhes presidia; e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e
também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e
também estes profetizaram; então, enviou Saul ainda uns terceiros, os
quais também profetizaram.”
Samuel, aparentemente, estabeleceu estas escolas em quatro
locais.
 Ramá
1 Samuel 19:18-21,23 “Assim, Davi fugiu, e escapou, e veio a Samuel,
a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera; e se retiraram, ele e
Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: Eis que Davi está
na casa dos profetas, em Ramá. Então, enviou Saul mensageiros para
trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde
estava Samuel, que lhes presidia; e o Espírito de Deus veio sobre os
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mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul
enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram; então, enviou
Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram.”
 Betel
2 Reis 2:3a “Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel
saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o SENHOR, hoje,
tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele:
Também eu o sei; calai-vos.”
 Jericó
2 Reis 2:5a “Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se
chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o SENHOR, hoje, tomará o teu
senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o
sei; calai-vos.”
 Gilgal
2 Reis 4:38 “Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e, estando
os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a
panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos
profetas.”
Depois que Samuel estabeleceu sua escola para os filhos "dos
profetas," Deus designou um profeta pessoal para a maioria dos
reis de Israel e Judá, para ajudá-los a conhecer a vontade de
Deus.
Antes do ministério de Samuel, o povo inquiria a Deus através
do sacerdote. Começando com Samuel, o povo sempre ouviu de
Deus através do ministério do profeta.
DENOMINAÇÕES DOS PROFETAS
Homem de Deus
Os profetas eram homens que eram íntimos de Deus e representavam a
Deus em sua vida diária e ministério.
1 Samuel 9:6 “Porém ele lhe disse: Nesta cidade há um homem de Deus, e é
muito estimado; tudo quanto ele diz sucede; vamo-nos, agora, lá; mostrarnos-á, porventura, o caminho que devemos seguir.”
Observadores
Os profetas eram chamados de videntes por causa de suas visões,
percepções e antevisões da revelação de Deus para o seu povo.
1 Samuel 9:9 “(Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia:
Vinde, vamos ter com o vidente; porque ao profeta de hoje, antigamente, se
chamava vidente.)”
2 Samuel 24:11 “Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do
SENHOR ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo:”
Mediadores
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Os profetas como mediadores foram os mestres e intérpretes da
lei. Eles se dedicaram mais a compreensão do espírito da lei que
a letra da lei. Eles interpretaram a história da nação à luz da
Palavra do Senhor.
Isaías 43:27 “Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra
mim.”
Mensageiros
Quando Deus tinha uma mensagem a dar ao seu povo, Ele a
enviava através de Seus profetas.
Malaquias 3:1 “Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o
caminho diante de mim; de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem
vós buscais, o Anjo da Aliança, a quem vós desejais; eis que ele vem, diz o
SENHOR dos Exércitos.”
Profetas
Esta foi a denominação mais comum.
Mateus 10:41a “Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá
o galardão de profeta; quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá
o galardão de justo.”
JESUS, SEU MINISTÉRIO COMO O PROFETA
Jesus foi revelado como um profeta no Novo Testamento. Seu
ministério como um profeta fornece um padrão para o
ministério dos profetas hoje.
Moisés o Chamava de Profeta
Moisés profetizou a vinda de Jesus como o Profeta.
Atos 3:22 “Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre
vossos irmãos um profeta semelhante a mim; a ele ouvireis em tudo quanto
vos disser.”
Jesus Chamou-se de Profeta
Jesus se referia a si mesmo como um profeta
Lucas 4:24 “E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem
recebido na sua própria terra.”
Marcos 6:4 “Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na
sua terra, entre os seus parentes e na sua casa.”
Reconhecido como Profeta
Jesus foi reconhecido por muitos como um profeta...
João 6:14 “Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este
é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo.”
João 9:17 “De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele,
visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele.”
Falava como Profeta
Como um Profeta, Jesus falava pelo Seu Pai nesta terra.
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Hebreus 1:1,2 “Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o
universo.”
João 12:49 “Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que
me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar.”
João 17:8 “Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e
eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram
que tu me enviaste.”
Previu Coisas que Aconteceriam
Como Profeta, Jesus não declarou apenas a mensagem de Deus
na terra, mas também previu muitas coisas que iriam acontecer.
PROFETAS DO NOVO TESTAMENTO
João Batista
João foi o último profeta da Antiga Aliança. Seu ministério era o de
preparar as pessoas para receber o Messias.
Mateus 3:3 “Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz
do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas
veredas.”
Ágabo
Os fiéis na Judéia foram poupados da devastação da fome pelo
ministério do profeta Ágabo enquanto ele ministrava na
Antioquia.
Atos 11:27-30 “Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém
para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a
entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo,
a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as
suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia;
o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio
de Barnabé e de Saulo.”
Ágabo também ministrou pessoalmente ao apóstolo Paulo.
Atos 21:10, 11 “Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um
profeta chamado Ágabo; e, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo,
ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo:
Assim os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão
nas mãos dos gentios.”
Outros profetas foram enviados de Jerusalém para Antioquia
com Ágabo. Seus nomes não foram dados.
Atos 11:27 “Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para
Antioquia...”
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Cinco Profetas na Antioquia
Atos 13:1 “Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé,
Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colaço de Herodes,
o tetrarca, e Saulo.”
Saulo e Barnabé estavam fielmente ministrando como profetas e
mestres antes de serem enviados como apóstolos aos gentios.
Judas e Silas
Como profetas, Judas e Silas tinham um ministério que trouxe
força e encorajamento aos crentes.
Atos 15:32 “E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos.”
MINISTÉRIO DAS PROFETISAS
Há muitos exemplos de mulheres que profetizaram ou que
foram reconhecidos como uma profetisa de Deus.
No Antigo Testamento, pudemos estudar Miriam, Débora, Hilda
ou esposa de Isaías.
Ana
Anna foi a última profetisa sob a Antiga Aliança. Ela sabia que
o bebê, Jesus, logo traria a redenção ao Seu povo.
Lucas 2:36a, 38 “Havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da
tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos
desde que se casara. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e
falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de
Jerusalém.”
A Profecia de Joel
Joel profetizou o ministério profético de mulheres e Pedro
confirmou o cumprimento da profecia de Joel.
Atos 2:16-18 “Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta
Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu
Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos; até sobre os meus
servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias,
e profetizarão.”
As Filhas de Felipe
Atos 21:8, 9 “No dia seguinte, partimos e fomos para Cesaréia; e, entrando
na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele.
Tinha este quatro filhas donzelas, que profetizavam.”
Embora as referências do Novo Testamento não definitivamente
afirmem que as mulheres receberam o dom ministerial de
profeta, é claro que elas operavam com o dom espiritual de
profecia e foram reconhecidas.
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Muitas vezes uma equipe de marido e mulheres operava no
mesmo dom ministerial como fez o profeta Isaías e sua esposa,
que foi chamada de profetisa.
Outras equipes de maridos e mulheres operaram em diferentes
dons ministeriais como um pastor e um mestre, ou um apóstolo
e um profeta. Quando isso ocorre há uma grande força no
ministério. Como marido e esposa que são uma só carne, eles
também são um só no Espírito e, freqüentemente, fluirão e
ministrarão juntos com grande força em um dom ministerial.
PERGUNTAS PARA REVISÃO
1. Escreva a definição de um profeta em suas próprias palavras.

2. O que significa o "espírito de profecia" e como ele funciona na vida de um crente?

3. Nomeie de outras designações para a palavra "profeta" que são usadas no Velho Testamento.
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Ministério do Profeta (Cont.)
Efésios 4:11-13 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros
para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à
perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo...”
MINISTÉRIO DE UM PROFETA HOJE
Deus restaurou o ministério do profeta. Devemos olhar para o
verdadeiro padrão do Novo Testamento do profeta e do seu
ministério para termos uma compreensão plena do seu
chamado.
Efésios 4:12 “Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o
desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de
Cristo...”
O profeta deve ser reconhecido, aceito e autorizado a operar
como um profeta, se o corpo de Cristo é para ser edificado à
medida da estatura da plenitude de Cristo.
Traz Revelação
O ministério do profeta traz a revelação. Um profeta vai gastar
tempo para ouvir de Deus de uma maneira especial. Ele vai
passar um tempo meditando e estudando a Palavra de Deus.
Como um profeta, ele receberá a revelação e o discernimento da
Palavra de Deus, sobretudo quando esta está relacionada aqueles
a quem ele está ministrando e com o aquilo que Deus está
fazendo para restaurar o Seu corpo.
Efésios 3:5 “O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer
aos filhos dos homens, como, agora, foi revelado aos seus
santos apóstolos e profetas, no Espírito...”
O ministério do profeta revelará fatos e informações sobre a
vida das pessoas, incluindo os seus pecados e os problemas que
estão impedindo-os de alcançar a vitória e a maturidade em suas
vidas. Este tipo de profecia leva as pessoas a um conhecimento
de Deus. Não as coloca sob condenação.
1 Coríntios 14:25 “Tornam-se-lhe manifestos os segredos do
coração, e, assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a
Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós.”
Traz Visão
O ministério do profeta traz a visão, propósito e um senso de direção para o
povo de Deus.
Provérbios 29:18a “Não havendo profecia, o povo se corrompe;
mas o que guarda a lei, esse é feliz.”
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Dá Avisos
O profeta vai dar avisos que podem fornecer a proteção para o
povo de Deus. Estes avisos podem prepará-los para o que está
por vir.
Atos 21:10, 11 “Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia
um profeta chamado Ágabo; e, vindo ter conosco, tomando o
cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos,
declarou: Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus, em
Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos
dos gentios.”
Atos 11:27, 28 “Naqueles dias, desceram alguns profetas de
Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles,
chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para
vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de
Cláudio.”
Fortalece -- Encoraja – Conforta
O ministério do profeta traz fortalecimento, estímulo e conforto.
1 Coríntios 14:3 “Mas o que profetiza fala aos homens, edificando,
exortando e consolando.”
Assim como os profetas Ageu e Zacarias encorajaram o povo a
reconstruir as ruínas, o profeta hoje estará continuamente
incentivando, motivando e animando o povo a terminar a obra
de Deus.
Esdras 5:1 “Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos
judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel,
cujo Espírito estava com eles.”
Esdras 6:14 “Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em
virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido.
Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e
segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia.”
Alicerça e Estabelece
O ministério do profeta envolve alicerçar e estabelecer igrejas.
O profeta vai trabalhar juntamente com o apóstolo a fim de
lançar os fundamentos espirituais para novas igrejas e
ministérios.
Efésios 2:20 “Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular...”
Efésios 3:5 “O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos
dos homens, como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e
profetas, no Espírito...”
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Confirma o Chamado
Os profetas estarão envolvidos, juntamente com a equipe de
presbíteros a fim de confirmar dons ministeriais e de transferir e
liberar a operação dos dons do Espírito Santo na vida dos
crentes através da imposição das mãos. Eles vão trazer a palavra
profética durante este momento especial do ministério.
Atos 13:1-3 “Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé,
Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colaço de Herodes,
o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito
Santo: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho
chamado. Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os
despediram.”
1 Timóteo 4:14 “Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o
qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do
presbitério.”
Trabalha em Cojunto
Uma vez que o ministério de um profeta é um tanto subjetivo
por natureza, verificações e balanços importantes são fornecidos
quando o profeta trabalha em conjunto com outros presbíteros
mais maduros. Isto é para a proteção do corpo e resguarda
contra a decepção. É importante que o dom espiritual de
discernimento de espíritos esteja operando.
1 Coríntios 14:29 “Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os
outros julguem.”
PROFETAS OPERAM NOS DONS DO ESPÍRITO SANTO
Dons de Revelação
O profeta vai operar fluentemente e precisamente nos dons da
revelação do Espírito Santo. Enquanto os dons de revelação
podem operar através de cada crente cheio do Espírito Santo,
eles vão operar com mais fluência, com um maior nível de
precisão e unção através do ministério do profeta.
1 Coríntios 12:7-10 “A manifestação do Espírito é concedida a cada um
visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a
palavra da sabedoria; e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do
conhecimento; a outro, no mesmo Espírito, a fé; e a outro, no mesmo
Espírito, dons de curar; a outro, operações de milagres; a outro, profecia; a
outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro,
capacidade para interpretá-las.”
O profeta freqüentemente receberá e ministrará uma palavra
profética sobre coisas por vir.
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 Voz Interior, Visões, Sonhos
O conhecimento pode vir como uma voz interior, uma visão,
um sonho, uma mensagem de um anjo, ou como uma impressão
súbita.
Daniel 2:19 “Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite;
Daniel bendisse o Deus do céu.”
Atos 27:23, 24 “Porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu
sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas! É preciso
que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos
quantos navegam contigo.”
 Sucedem a Adoração
Essas revelações muitas vezes vêm quando estamos adorando a
Deus e estamos totalmente imersos em Seu Espírito.
Apocalipse 1:10a “Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por
detrás de mim, grande voz, como de trombeta,”
Apocalipse 4:2a “Imediatamente, eu me achei em espírito...”
Apocalipse 17:3a “Transportou-me o anjo, em espírito, a um deserto...”
Apocalipse 21:10a “E me transportou, em espírito, até a uma grande e
elevada montanha...”
 Pensamentos Inesperados
Freqüentemente, quando a profecia é dada, o profeta é tão
inspirado pelo Espírito Santo, que ele vai se ouvir dizer coisas
que não sabe no natural.
Outras vezes, o crente ou o profeta irão repentinamente ouvir
palavras ou frases, novas e criativas no seu espírito. Na maioria
das vezes, estas palavras irão interromper o processo natural do
pensamento, como se fossem injetados na mente
espontaneamente.
Isaías 30:21 “Quando te desviares para a direita e quando te desviares para
a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é
o caminho, andai por ele.”
Dons Vocais
O profeta vai operar com fluência e precisão nos dons de
inspiração vocal.
 Fortalece, Edifica
O profeta vai fortalecer e edificar a igreja. "Fortalecer" ou
"doutrinar" significa a erguer, ou edificar.
1 Coríntios 14:4, 5 “O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas
o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falásseis em
outras línguas; muito mais, porém, que profetizásseis; pois quem profetiza é
superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a
igreja receba edificação.”
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 Encoraja
O profeta irá encorajar a igreja.
1 Coríntios 14:3 “Mas o que profetiza fala aos homens, edificando,
exortando e consolando.”
“Encorajar” é uma palavra Grega que significa chamar para
perto de Deus. O profeta está sempre convidando a igreja para
um relacionamento mais íntimo com Deus.
 Conforta
O profeta confortará o povo de Deus.
“Confortar” é uma palavra Grega que significa falar com
alguém bem de perto. O profeta trará conforto ao povo de Deus
ao ministrá-los de uma forma próxima, íntima e pessoal. Ele
revelará o interesse e o desejo de Deus de estar envolvido em
todas as necessidades e detalhes pessoais das suas vidas.
 Conhecimento da Palavra
O profeta deve estar saturado na Palavra de Deus.
A maior forma de profecia é quando a Palavra de Deus é
profetizada a uma pessoa, dando-lhes uma escritura em
particular, como a resposta ao que eles têm buscado.
Provérbios 2:1-6 “Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes
contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu
ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e, se clamares por
inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria
como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então,
entenderás o temor do SENHOR e acharás o conhecimento de Deus. Porque
o SENHOR dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o
entendimento.”
Nota: Para um estudo completo dos dons do Espírito Santo, sugerimos que
você estude Vida Sobrenatural através dos Dons do Espírito Santo por AL e
Joyce Gill.

PROFETAS PREPARANDO O CAMINHO PARA SEGUNDA VINDA DE CRISTO
Assim como o profeta, João Batista preparou o caminho para o
ministério de Jesus na Sua primeira vinda a esta terra, os
profetas de hoje estão preparando o caminho para a Sua segunda
vinda.
Apocalipse 10:7 “Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver
para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele
anunciou aos seus servos, os profetas.”
Apocalipse 11:15 “O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes
vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu
Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.”
Na preparação para sua volta, Cristo está restaurando Sua Igreja
na plenitude da revelação e do propósito do Novo Testamento.
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Deus está se revelando, Seus planos, propósitos e suas obras
através do ministério dos profetas.
Os Profetas Contaram Primeiro
Como em cada grande acontecimento, Deus irá revelar os
acontecimentos de sua segunda vinda de modo que sua noiva
esteja preparada. Deus sempre revela seus planos ao Seu povo
através de Seus profetas.
Amós 3:7 “Certamente, o SENHOR Deus não fará coisa
alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os
profetas.”
Lançam Novos Fundamentos
Enquanto o ministério dos profetas é restaurado para a igreja,
novas fundações serão estabelecidas e as que já existem serão
reforçadas. Os pastores, evangelistas e mestres estarão
ministrando juntamente com os apóstolos e profetas em bases
espirituais sólidas e todo o corpo de Cristo atingirá um novo
nível de maturidade.
Como no livro de Atos, um poderoso exército de crentes estará
mais uma vez fazer as obras de Jesus e o mundo será alcançado
com o evangelho de Jesus Cristo antes de Seu breve retorno.
João 14:12 “Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou
para junto do Pai...”
Mateus 24:14 “E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim.”
ADVERTÊNCIAS COM RELAÇÃO AOS PROFETAS
Existem várias advertências na Bíblia sobre profetas e a
profecia. Uma vez que Deus está restaurando a profecia para o
seu corpo, devemos prestar atenção aos avisos quando
recebemos palavras proféticas.
Receber Profetas
Primeiro, o povo de Deus é orientado para receber Seus profetas
e seu ministério como profetas.
Mateus 10:41 “Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o
galardão de profeta; quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o
galardão de justo.”
Em detrimento da igreja, muitos profetas não foram bem
recebidos em sua igreja local. Muitas vezes as suas palavras não
foram recebidas pelas igrejas para onde eles foram enviados por
Deus com uma verdadeira mensagem profética.
Mateus 13:57 “E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há
profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa.”
Somos advertidos contra recusarmos ouvir a um profeta.
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Deuteronômio 18:19 “De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que
ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas.”
Cuidado com os Falsos Profetas
A segunda advertência foi dada por Deus para estarmos atentos
contra os falsos profetas. Esses avisos foram dados no Velho
Testamento.
Jeremias 5:30,31 “Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra:
os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos
dadas com eles; e é o que deseja o meu povo. Porém que fareis quando
estas coisas chegarem ao seu fim?”
Jeremias 14:14 “Disse-me o SENHOR: Os profetas profetizam mentiras em
meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei; visão falsa,
adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos
profetizam.”
Avisos foram dados também no Novo Testamento.
Mateus 7:15 “Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam
disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.”
Mateus 24:11 “Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a
muitos.”
 Mootivação Errada
Muitos já se atreveram e fingiram falar em nome de Deus a fim
de fazer de sua maneira ou para controlar os outros. Outros têm
profetizado levados por motivações erradas em vez de por um
profundo relacionamento pessoal com Deus.
 Espírito Familiares
Alguns têm profetizado aquilo que receberam de espíritos
familiares. Quando isso acontece, é importante que o dom do
discernimento de espíritos esteja em funcionamento, de forma
que as então chamadas revelações ou profecias possam ser
expostas naquilo que são - bruxaria!
 Pedir o Espírito Santo
Não podemos aceitar um ministério, mesmo que grandes sinais
e prodígios estejam sendo manifestos sem antes pedir ao
Espírito Santo para testificar em nosso interior. Devemos
sempre ter cuidado para discernir o ministério de uma pessoa
para nós. Nunca devemos ignorar a testificarão no interior de
nosso próprio espírito, mesmo que o ministério da pessoa tenha
sido recebido por líderes respeitados.
Marcos 13:22 “Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando
sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos.”
Sujeito ao Controle
Deus adverte os próprios profetas a exercitar o discernimento dos espíritos
e autocontrole.
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1 Coríntios 14:32 “Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios
profetas...”
Mesmo que a profecia possa vir de forma espontânea, o espírito
dos profetas e a operação dos dons estão sujeitos ao controle
dos próprios profetas. O profeta tem plena responsabilidade de
manter uma estreita relação pessoal com Deus, para que ele
sempre seja um canal limpo, claro e puro de comunicação de
Deus com o Seu povo.
JULGANDO A PROFECIA
Todos os profetas deveriam aguardar, permitir e dar
oportunidade para que todas as suas profecias sejam julgadas.
1 Coríntios 14:29 “Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os
outros julguem.”
1 João 4:1 “Amados, não deis crédito a qualquer espírito; antes, provai os
espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído
pelo mundo fora.”
Lembre-se que todos nós estamos aprendendo, crescendo e
amadurecendo em nossa vida espiritual e na operação dos dons
do Espírito Santo. Como seres humanos, somos falíveis e
sujeitos a cometer erros. Só porque uma pessoa entrega uma
profecia que não está certa, não significa necessariamente que
ela é um falso profeta.
Perguntas a Fazer
Sempre faça as seguintes perguntas ao julgar uma profecia:
¯ A profecia está em harmonia com a Palavra de Deus?
Deus nunca vai dar uma mensagem que esteja em conflito com
a Sua Palavra escrita. O Espírito Santo não pode estar em
conflito consigo mesmo!
¯ A profecia é dada em um espírito bom e sem condenação?
Deus não condena - Satanás sim. Quando Deus aponta o pecado
será geralmente em particular e vai trazer alívio para a pessoa
envolvida. É desejo de Deus para nos levar ao arrependimento não para nos colocar sob condenação.
Romanos 8:34 “Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou,
antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede
por nós.”
¯ As suas profecias vão passar?
Deuteronômio 18:22 “... Sabe que, quando esse profeta falar em nome do
SENHOR, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou,
esta é palavra que o SENHOR não disse; com soberba, a falou o tal profeta;
não tenhas temor dele.”
¯ Ele ou ela vivem uma vida divina centrada em Cristo?
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Jeremias 23:15, 16 “Portanto, assim diz o SENHOR dos Exércitos acerca
dos profetas: Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água
venenosa; porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade
sobre toda a terra. Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Não deis ouvidos às
palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs
esperanças; falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do
SENHOR.”
¯ O Espírito Santo testifica no seu espírito em relação à esta
profecia?
1 João 2:20,21 “E vós possuís unção que vem do Santo e todos tendes
conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade; antes, porque
a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade.”
¯ Foi confirmada pela boca de duas ou três testemunhas?
2 Coríntios 13:1 “Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de
duas ou três testemunhas, toda questão será decidida.”
PERGUNTAS PARA REVISÃO
1. Nomeie pelo menos três coisas que o ministério de um profeta vai fazer para os crentes.

2. Descreva como uma palavra profética ou mensagem vai chegar a um profeta ou um crente que está
profetizando.
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O Ministério do Evangelista
Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres...”
Atos 21:8 “No dia seguinte, partimos e fomos para Cesaréia; e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um
dos sete, ficamos com ele.”
2 Timótio 4:5 “Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre
cabalmente o teu ministério.”
INTRODUÇÃO
O evangelista está na linha de frente do exército de Deus hoje.
Ele tem um desejo ardente de dizer a todos que ele vê a respeito
de Jesus. Ele tem um coração que está continuamente
alcançando os perdidos deste mundo.
O evangelista não se contenta em permanecer dentro das
paredes confortáveis de sua igreja local. Ele está sempre
alcançando os perdidos, seja em sua própria cidade ou nos
confins da terra. Onde quer que ele vá, ele está a testemunhar ou
pregar às pessoas sobre Jesus.
Sinais, prodígios e curas milagrosas se manifestam em sua vida
diária e ministério enquanto o Senhor está trabalhando com ele
e confirmando a Sua Palavra.
O verdadeiro evangelista do Novo Testamento não está só
ganhando as pessoas para Jesus, Ele está ativamente envolvida
na formação de outros crentes para o evangelismo de milagres e,
em seguida, mobilizando-os em ministérios evangelísticos.
Contrário aos muitos padrões tradicionais, o evangelista não é
só para realizar reuniões evangelísticas na igreja local. Em vez
disso, ele está nas ruas, nas praças, nos vilarejos ou nas selvas
onde as pessoas que precisam ouvir o evangelho vivem e
trabalham.
O ministério do evangelista, quando em sua igreja local, é o de
manter a visão do evangelismo local, nacional e mundial
sacudindo coração das pessoas. É também o de treinar os fiéis
na igreja como alcançar os perdidos com o evangelho de Jesus
através do evangelismo milagre.
Um evangelista está continuamente ensinando aos crentes
métodos eficazes de evangelismo pessoal. Ele deveria estar
treinando-os como ministrar a cura aos enfermos e libertação
aos oprimidos.
Ele estará mobilizando equipes evangelísticas para alcançar os
perdidos. Ele não só irá pregar o evangelho com ousadia nas
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ruas, mas ele também vai ser eficiente no evangelismo pessoal,
alcançando os perdidos, um a um diariamente.
Embora o evangelista vá usar todas as ferramentas modernas de
comunicação e de transporte disponíveis para multiplicar o
evangelho aos perdidos, acima de tudo, ele vai estar
comprometido com o conceito de pessoas que alcançam
pessoas. Ele vai esperar e experimentar milagres no momento
que Deus confirmar Sua Palavra aos perdidos onde o Evangelho
for compartilhado.
Embora o evangelismo seja um ministério e de responsabilidade
de cada crente, o evangelista ministra em um nível mais elevado
de unção nesta área. Ele é um especialista no evangelismo. A
sua responsabilidade primária é preparar todos os crentes a obra
de evangelismo
PALAVRAS GREGAS DEFINIDAS
Três palavras gregas são utilizadas relativas ao evangelista, ou o
seu trabalho. Todos os três vêm da mesma raiz e é a origem da
nossa palavra Inglesa "evangelista".
Euaggelizo – O Ministério
"Euaggelizo" refere-se ao ministério e significa anunciar boa
notícia ou boas novas.
Este termo refere-se ao ministério do evangelista e é usado
muitas vezes no Novo Testamento, incluindo referências ao
ministério de Jesus como o evangelista.
 De Jesus
Lucas 4:18 “O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e
restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,”
 Dos Anjos
Lucas 1:19 “Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de
Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas-novas.”
Lucas 2:10 “O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boanova de grande alegria, que o será para todo o povo...”
 De João Batista
Lucas 3:18 “Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o
evangelho ao povo;”
 Dos Primeiros Crentes
Atos 8:4 “Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte
pregando a palavra.”
 De Filipe
Atos 8:12 “Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a
respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados,
assim homens como mulheres.”
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Atos 8:35 “Então, Filipe explicou; e, começando por esta passagem da
Escritura, anunciou-lhe a Jesus.”
 De Pedro e João
Atos 8:25 “Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor,
voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos.”
 De Paulo
Atos 13:32 “Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos
pais,”
2 Coríntios 10:16 “A fim de anunciar o evangelho para além das vossas
fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo
alheio.”
Efésios 3:8 “A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de
pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo”
 De todos os Crentes
Romanos 10:15 “E como pregarão, se não forem enviados? Como está
escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas!”
Euaggelion – A Mensagem"
“Euaggelion" refere-se à mensagem e significa o evangelho ou a
boa mensagem.
Este é um termo descritivo para a mensagem que um
evangelista entrega. Embora haja muitas coisas que poderiam
ser referir como uma boa notícia esta palavra é especialmente
aplicada às boas novas do evangelho de Jesus Cristo.
 Evangelho do Reino
Mateus 24:14 “E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim.”
 Evangelho da Graça de Deus
Atos 20:24 “Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor
Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus.”
 Evangelho do Poder de Deus
Romanos 1:16 “Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de
Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também
do grego...”
 Evangelho da Salvação
Efésios 1:13 “Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da
verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes
selados com o Santo Espírito da promessa...”
Euaggelistes – O Mensageiro
"Euaggelistes" refere-se ao homem e significa um pregador ou
mensageiro de boas novas.
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Essa palavra descreve a pessoa, e é geralmente traduzida como
evangelista. Além de ser usado em Efésios quatro para
descrever um dos cinco dons ministeriais, também é usado de
Filipe "o evangelista" e também nas instruções de Paulo a
Timóteo para "fazer o trabalho de um evangelista".
Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres...”
Atos 21:8 “No dia seguinte, partimos e fomos para Cesárea; e, entrando na
casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele.”
2 Timóteo 4:5 “Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta
as
aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre
cabalmente o teu ministério.”
MINISTÉRIO DE JESUS, O EVANGELISTA
Profetizado por Isaías
O ministério de Jesus como o evangelista foi profetizado pelo
profeta Isaías.
Isaías 61:1 “Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o SENHOR
me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os
quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em
liberdade os algemados...”
Confirmado por Jesus
Jesus leu esta passagem na sinagoga em Nazaré, quando ele
estava começando seu ministério terreno.
Lucas 4:18, 19 “O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu
para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos
cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os
oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor.”
Seis Características
Segundo estas Escrituras, havia seis coisas que caracterizaram o
ministério de Jesus como o evangelista.
 Pregar o evangelho aos pobres.
 Curar os quebrantados de coração.
 Pregar libertação aos cativos.
 Restituir a vista aos cegos.
 Por em liberdade os que estão oprimidos.
 Apregoar o ano aceitável do SENHOR.
(O "ano aceitável do Senhor" é uma referência ao "Ano do
Jubileu", e foi o tempo de ser livre de toda a escravidão e
dívida).
Jesus, O Evangelista
Por todo o livro de Lucas, vemos Jesus cumprindo seu ministério como
evangelista quando profetizava pelo profeta Isaías.
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Lucas 4:43 “Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o
evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que
fui enviado.”
Lucas 7:22 “Então, Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que
vistes e ouvistes: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são
purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres,
anuncia-se-lhes o evangelho.”
Lucas 8:1 “Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade
e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus,
e os doze iam com ele...”
Lucas 20:1 “Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o
povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os
escribas, juntamente com os anciãos..”
Jesus como Padrão
Através de todos os Evangelhos, nós vemos o ministério de
Jesus como um padrão para o ministério do evangelista hoje.
Mateus 9:35 “E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando
nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de
doenças e enfermidades.”
Mateus 11:5 “Os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados,
os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo
pregado o evangelho.”
O ministério do evangelista é muito importante para o plano e
propósito de Deus para a Sua igreja hoje.
O CHAMADO DO EVANGELISTA
Chamado Específico
Um evangelista, assim como os outros cinco ministérios, deve
ser um chamado específico de Deus.
Este chamado será confirmado pelo ministério profético dos
profetas, apóstolos e outros presbíteros que será transferido
através da imposição das mãos da assembléia de presbíteros.
Este dom ministerial será reconhecido pelo corpo de Cristo
O evangelista deve ser reconhecido como tal pelos crentes na
igreja local. Ele deve ser sustentado financeiramente e também
pela oração da igreja local. De acordo com o que Deus conduzir,
ele também deve ser enviado para outras áreas por aquela igreja.
Chamado para os Crentes
Apesar de haver o dom ministerial especial como um
evangelista, todos crentes devem fazer a obra de um evangelista
assim como Paulo instruiu a Timóteo.
2 Timótio 4:5 Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta
as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre
cabalmente o teu ministério.”
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Cada crente deve ser Sua Testemunha.
Atos 1:8 “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e
sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria e até aos confins da terra.”
Mesmo que todos os crentes devam evangelizar, o evangelista
tem uma unção especial para o evangelismo e, portanto, será
mais habilitado nesta área do ministério.
O EXEMPLO DE FILIPE
Filipe é no Novo Testamento o exemplo de um evangelista.
Atos 21:8 “No dia seguinte, partimos e fomos para Cesárea; e, entrando na
casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele.”
Houve um tempo de preparação na vida de Filipe, antes que ele
saísse para a plena operação do dom ministerial de um
evangelista.
Primeiro um Diácono
Atos 6:1-6 “Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos,
houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas
deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze
convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que
nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos,
escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de
sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço; e, quanto a nós, nos
consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a
toda a comunidade; e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito
Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de
Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes
impuseram as mãos.”
A partir desta passagem, vemos várias coisas sobre a vida de
Filipe e sua preparação antes dele começar a operar na área do
seu dom ministerial.
 Comprometidos
Filipe era comprometido com a igreja local em Jerusalém. Mais
tarde, a igreja de Cesárea tornou-se a sua igreja mãe.
 Boa Reputação
Filipe havia provado à liderança de sua igreja ser um homem de
caráter e integridade.
 Cheio do Espírito
Ele era um homem que estava continuamente cheio do Espírito
Santo
 Sabedoria Comprovada
Ele era um homem de sabedoria comprovada
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 Coração de Servo
Ele tinha um coração de servo. Ele tinha um coração de
compaixão que respondia às necessidades de quem precisava.
Ele era um homem humilde, disposto a servir os outros.
 Serviço Comprovado
Antes de Filipe começar a ministrar como um evangelista, ele
primeiro foi aprovado como um diácono em sua própria igreja
local.
 Submisso a Autoridade
Filipe aprendeu a lidar com a autoridade por primeiro se
submeter à autoridade dos presbíteros.
 Recomendado pelos Presbíteros
Filipe teve o apoio espiritual dos presbíteros em sua igreja local.
Atos 8:14 “Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria
recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João...”
Começou com Perseguição
Filipe foi compelido a entrar no ministério para o qual havia
sido chamado pela perseguição que veio em sua vida.
Atos 8:1 “E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande
perseguição contra a igreja em Jerusalém; e todos, exceto os apóstolos,
foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria.”
Atos 8:4,5 “Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte
pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a
Cristo.”
A MENSAGEM DO EVANGELISTA
O evangelista prega uma mensagem principal. É o evangelho de Jesus
Cristo. Por todo o lugar que Filipe foi como um evangelista, ele proclamou
Jesus Cristo.
Atos 8:5 “Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo.”
Atos 8:12 “Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a
respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados,
assim homens como mulheres.”
Atos 8:35 “Então, Filipe explicou; e, começando por esta passagem da
Escritura, anunciou-lhe a Jesus.”
Atos 8:40 “Mas Filipe veio a achar-se em Azoto; e, passando além,
evangelizava todas as cidades até chegar a Cesárea.”
Batismo nas Águas
A mensagem de um evangelista incluirá batizar nas águas
aqueles que recebem Jesus como um selo e um testemunho de
sua fé em Jesus Cristo.
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Atos 8:12 “Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a
respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados,
assim homens como mulheres.”
Atos 8:36 “Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia
água, disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que seja eu batizado?”
Batismo no Espírito Santo
Através da experiência de Filipe em Samaria, nós aprendemos
que os novos crentes não só precisam ser batizados nas águas
imediatamente, mas eles também necessitam de receber o
batismo no Espírito Santo.
Atos 8:14-17 “Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que
Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João; os quais,
descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo;
porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente
haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham
as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo.”
Quando estes novos crentes receberam o batismo no Espírito
Santo, eles também receberam o poder de serem testemunhas
eficazes para continuar levando o evangelho a outras pessoas
que ainda não tinha ouvido.
Atos 1:8 “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e
sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria e até aos confins da terra.”
PERGUNTAS PARA REVISÃO
1. Qual é o ministério do evangelista?

2. Como o ministério do evangelista difere do chamado na vida de cada crente para evangelizar?

3. Descreva a preparação e desenvolvimento do caráter que deve ser visto na vida de um crente,
antes que ele opere como um evangelista.
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Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres...”
Atos 21:8 ““No dia seguinte, partimos e fomos para Cesaréia; e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um
dos sete, ficamos com ele.”
2 Timóteo 4:5 “Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista,
cumpre cabalmente o teu ministério.”
PADRÃO PARA EVANGELISMO DE MASSA
O ministério de Filipe em Samaria é um padrão de evangelismo
de massa.
O seguinte trecho é um exemplo do cumprimento da grande
comissão de Jesus.
Atos 8:5-8 “Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a 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.”
Quando Filipe foi a Samaria, ele foi levado pelo Espírito Santo.
Um evangelista é um ceifeiro. Filipe ceifou nos campos da
colheita onde Jesus tinha semeado.
Cumpre a Grande Comissão
Marcos 16:15-18 “E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho
a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer
será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em
meu nome, expelirão demônios; falarão novas línguas; pegarão em
serpentes; e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal; se
impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.”
Filipe obedeceu às palavras diretas de Jesus quando ele foi para
Samaria, um lugar que em circunstâncias normais, um judeu
preferiria não ir.
Atos 1:8 “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e
sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria e até aos confins da terra.”
Filipe obedeceu às palavras de Jesus quando pregou o
evangelho e os sinais que Jesus havia prometido o seguiram.
Atos 8:6, 7 “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.”
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Marcos descreveu o início do cumprimento da grande comissão
imediatamente após Jesus ter sido levado ao céu.
Marcos 16:20 “E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando
com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais, que se
seguiam.”
O povo de Samaria recebeu o evangelho que Filipe havia
pregado porque a Palavra tinha sido confirmada por sinais.
Evangelismo de Milagres
O evangelismo verdadeiramente eficaz é o evangelismo de
milagre. Por anos, a Igreja vem tentando alcançar o mundo com
o evangelho através de métodos e técnicas tradicionais, sem
esperar que Deus confirme a Sua Palavra com sinais e
maravilhas. Temos usado panfletos e formulários. Muito
freqüentemente, nós temos tido uma forma de divindade, mas
temos negado o seu poder.
2 Timóteo 3:5 “Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder.
Foge também destes.”
O evangelista deve ter uma unção para ministrar com grandes
sinais, prodígios e milagres de cura. Todas as vezes que Deus
confirma a Sua Palavra com curas milagrosas, muitos virão a
Jesus.
A Igreja de Atos
A Igreja descrita no livro de Atos cresceu pelo acréscimo de
milhares pó causa do evangelismo milagre.
Atos 2:43 “Em cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram
feitos por intermédio dos apóstolos.”
Atos 2:47b “Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo
salvos.”
Atos 5:12a “Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos
dos apóstolos.”
Atos 5:14-16 “E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens
como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até
pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro,
ao menos a sua sombra se projetasse nalguns deles. Afluía também muita
gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de
espíritos imundos, e todos eram curados.”
Exemplos
 Pedro e João
Enquanto Pedro e João estavam andando pela rua, viram um
homem que era aleijado desde o nascimento mendigando ao
lado da porta do templo
Atos 3:6-10 “Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas
o que tenho, isso te dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E,
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tomando-o pela mão direita, o levantou; imediatamente, os seus pés e
tornozelos se firmaram; de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou
com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar
e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava,
assentado à Porta Formosa do templo; e se encheram de admiração e
assombro por isso que lhe acontecera.”
And all the people saw him walking and praising God. Then they knew that
it was he who sat begging alms at the Beautiful Gate of the temple; and
they were filled with wonder and amazement at what had happened to him.
Como resultado deste único milagre, cinco mil pessoas foram
salvas.
Atos 4:4 “Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o
número de homens a quase cinco mil.”
 Filipe
Quando Filipe foi para Samaria, devido aos milagres, muitos
aceitaram Jesus como Salvador e foram batizados.
Atos 8:5 “Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo.”
Atos 8:12 “Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a
respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados,
assim homens como mulheres.”
 Paulo
Quando Paulo foi à Éfeso, Deus confirmou a Sua Palavra través
do evangelismo de milagre.
Atos 19:11 “E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários...”
Como resultado do evangelismo de milagres e, como resultado
do ensino e do treinamento Paulo aos outros para o evangelismo
milagre na escola ou sala de conferências da cidade, todos os
que viviam na província da Ásia ouviram o evangelho.
Atos 19:10 “Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos
os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como
gregos.”
A Igreja Hoje
Deus está restaurando o evangelismo milagre para a igreja hoje.
Enquanto os evangelistas fazem o seu trabalho e treinam cada
crente para o evangelismo de milagre, uma onda poderosa de
evangelismo milagre vai varrer todo o mundo antes do breve
retorno de Jesus Cristo.
Mateus 24:14 “E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim.”
Resultados Geométricos
Em primeiro lugar Jesus enviou os doze discípulos, então, Ele
enviou os setenta. No dia de Pentecostes, cento e vinte pessoas
receberam o poder que Jesus lhes tinha falado. Milhares de
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pessoas vieram a conhecer Jesus, quando viram o milagre da
vinda do Espírito Santo. Milhares de pessoas foram salvas
quando Pedro e João curaram o coxo. As multidões de Samaria
ouviram e creram no evangelho de Jesus, quando viram os
milagres de Filipe. A igreja primitiva não cresceu por adição,
ela cresceu por multiplicação enquanto os crentes de todos os
lugares faziam as obras de Jesus. Os Evangelistas hoje ainda
estão a mobilizar os fiéis a fazer as obras de Jesus
FUNDANDO UMA NOVA IGREJA LOCAL
Evidentemente, Pedro e João fundaram uma nova igreja local
em Samaria, daqueles que tinham sido ganhos para Jesus
através do ministério do evangelista, Filipe
Atos 9:31 “A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e
Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do
Espírito Santo, crescia em número.”
Resultados Geométricos
Em primeiro lugar Jesus enviou os doze discípulos, então, Ele
enviou os setenta. No dia de Pentecostes, cento e vinte pessoas
receberam o poder que Jesus lhes tinha falado. Milhares de
pessoas vieram a conhecer Jesus, quando viram o milagre da
vinda do Espírito Santo. Milhares de pessoas foram salvas
quando Pedro e João curaram o coxo. As multidões de Samaria
ouviram e creram no evangelho de Jesus, quando viram os
milagres de Filipe. A igreja primitiva não cresceu por adição,
ela cresceu por multiplicação enquanto os crentes de todos os
lugares faziam as obras de Jesus. Os Evangelistas hoje ainda
estão a mobilizar os fiéis para fazer as obras de Jesus
FUNDANDO UMA NOVA IGREJA LOCAL
Evidentemente, Pedro e João fundaram uma nova igreja local
em Samaria, daqueles que tinham sido ganhos para Jesus
através do ministério do evangelista, Filipe
 Havia Paz.
 A igreja foi fortalecida.
 Foi confortada pelo Espírito Santo.
 Cresceu em número.
 Tinha um íntimo relacionamento pessoal e reverência a
Deus.
Esta foi uma igreja que, de acordo com o plano e propósito de
Deus, foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e
profetas.
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CARACTERÍSTICAS DO EVANGELISTA
Nós reconhecemos várias coisas desta passagem sobre Filipe
que devia caracterizar o ministério do evangelista.
Reconhece Limitações
Filipe reconheceu as limitações de seu próprio ministério. Ele
não achava que podia fazer tudo sozinho.
Trabalha com Outros
Ele demonstrou o desejo de trabalhar com outros ministérios.
Próximo à Liderança
Ele tinha um estreito relacionamento com a liderança da sua
igreja local e ele confiava neles quando necessitava de ajuda.
Recebe Ouros Ministérios
Ele não deixa este novo grupo de crentes descuidados. Ele sabia
que eles precisavam do ministério dos apóstolos, profetas,
mestres e pastores para eles crescessem e fossem estabelecidos
na fé.
Recebe a Direção de Deus
Ele não saía até que tivesse recebido direções definidas de Deus.
Atos 8:26 “Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o
lado do Sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza; este se acha
deserto. Ele se levantou e foi.”
EVANGELISTA E EVANGELISMO PESSOAL
Perito em Ganhar Almas
Um evangelista que é equilibrado em seu ministério vai ser tão
diligente e hábil no evangelismo pessoal como ele é no
evangelismo de massa. O evangelista deve ser um perito
ganhador de almas. Ele estará sempre à procura de
oportunidades para testemunhar Jesus Cristo.
Obedece à Direção de Deus
Filipe foi levado a deixar a glória e o reboliço que estava
acontecendo em Samaria para ir e testemunhar a um homem no
deserto. Isto foi certamente um teste de obediência. Filipe
obedeceu a Deus e ele teve a oportunidade de levar um homem
muito importante, o tesoureiro da nação da Etiópia, a Jesus.
Atos 8:26-40 “Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai
para o lado do Sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza; este se
acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial
de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu
tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no
seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe:
Aproxima-te desse carro e acompanha-o.
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Rápido para Ensinar
Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o
que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, se alguém não me
explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a
passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha
ao matadouro; e, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim
ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça; quem lhe
poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o
eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta.
Fala de si mesmo ou de algum outro?
Batisa Novos Crentes
Então, Filipe explicou; e, começando por esta passagem da Escritura,
anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar
onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que seja eu
batizado? {Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E,
respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.} Então,
mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o
vendo mais o eunuco; e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo.
Mas Filipe veio a achar-se em Azoto; e, passando além, evangelizava todas
as cidades até chegar a Cesaréia.”
Um evangelista deve sempre ser sensível ao Espírito Santo.
Filipe foi levado a Samaria e a cidade estava madura para a
colheita. Então Filipe foi levado ao eunuco etíope. Este homem
já estava buscado a Deus. Como um evangelista é sensível à
direção e ao tempo do Espírito Santo, ele será muito mais
eficiente em seu ministério.
Um Exemplo
Muitas vezes, os crentes sentem incomodados quando lêem a
grande comissão no que diz respeito a pregar o evangelho a toda
criatura.
Muitos acham que eles são incapazes de pregar como Filipe fez
em Samaria. No entanto, nós percebemos que, quando Filipe
entrou na carruagem, ele se sentou ao lado do eunuco e pregou
para ele.
Atos 8:35 “Então, Filipe explicou; e, começando por esta passagem da
Escritura, anunciou-lhe a Jesus.”
“Pregar" significa simplesmente proclamar, dizer, ou
compartilhar. Quando Filipe sentou-se próximo a esse homem,
ele simplesmente testemunhou para ele. Ao fazer isso, ele
cumpriu a grande comissão de Jesus e estava fazendo a sua
parte na pregação do evangelho a toda a criação.
Conhecimento da Palavra
Um evangelista deve ter um conhecimento profundo da Palavra
de Deus. Filipe tinha tal conhecimento da Palavra de Deus que
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ele pudesse começar de onde o homem estava lendo e pregar o
evangelho para ele.
Equilibrado no Ministério
Certamente, Filipe era um homem que era equilibrado em cada
área do seu ministério. Ele era um homem da Palavra, e ele era
um homem cheio do Espírito de Deus.
Filipe, como um evangelista, pregava acerca de Jesus em todos
os lugares que ele foi.
Atos 8:40 “Mas Filipe veio a achar-se em Azoto; e, passando além,
evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaréia.”
MINISTÉRIO DO CORPO DE CRISTO
Para Equipar
Muitas vezes pensamos que o evangelista é aquele que sai e
participa de grandes cruzadas. A ênfase tem sido ao seu
ministério itinerante. No entanto, o principal ministério do
evangelista, de acordo com Efésios quatro é "para o
aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério".
Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres...”
Para Treinar
O evangelista, assim como o apóstolo, profeta, pastor e mestre
devem, primeiramente, formar as pessoas para fazer as obras de
Jesus.
Temos visto as obras de Jesus como um evangelista. Jesus falou
de todos os crentes quando disse:
João14:12 “Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou
para junto do Pai.”
A Obra do Ministério
As obras do ministério são:
 Pregar o evangelho
 Expulsar Demônios
 Curar os enfermos
Todos os crentes precisam ser treinados para fazer as obras de
Jesus. Isso inclui a pregação do evangelho, expulsar demônios e
curar os enfermos. O principal trabalho do evangelista não é
fazer a obra do ministério, mas preparar o povo de Deus para
fazer o trabalho do ministério.
“Sergentos Linha Dura”
Aqueles que estão nos cinco ministérios são sargentos do
exército de Deus. Os sargentos não são os que lutam e vencem a
batalha, mesmo que eles sejam experientes e qualificados na
guerra. Sua função é treinar os soldados para ser poderosos
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guerreiros. Os soldados, trabalhando em conjunto como um
exército poderoso e disciplinado, são aqueles que ganham as
guerras.
Cada Crente





Cada crente deve estar apto a fazer a obra do ministério.
Cada crente deve ser uma testemunha de for Jesus Cristo.
Cada crente deve “pregar o evangelho.”
Cada crente deve fazer exatamente as mesmas obras que
Jesus fez.
 Cada crente deve expulsar demônios e curar os enfermos.

Jesus estava falando a todos os crentes, não apenas aqueles que
estão nos cinco ministérios quando disse: "Estes sinais hão de
acompanhar aqueles que crêem."
Marcos 16:17, 18 “Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em
meu nome, expelirão demônios; falarão novas línguas; pegarão em
serpentes; e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal; se
impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.”
Se todos os crentes devem:
 Pregar o evangelho
 Expulsar demônios
 Impor as suas mãos nos enfermos
Então todos os crentes devem ser treinados para saber:
 Como pregar
 Como ministrar libertação
 Como ministrar cura aos doentes
Como todos os crentes são treinados para o evangelismo de
milagres, quando todos os crentes se tornarem evangelistas de
obras de milagre, então o mundo pode e será vencido com o
evangelho de Jesus Cristo.
Mobiliza os Crentes
Não devemos depender daqueles que foram chamados a serem
evangelistas para alcançar o mundo com o evangelho. Temos de
treinar e mobilizar cada crente. Esta formação é o trabalho
principal dos evangelistas. Eles devem treinar os crentes para
um poderoso e eficiente evangelismo de milagres. Eles estão a
mobilizar equipes evangelísticas para alcançar os perdidos com
o evangelho
No ministério de Jesus, enquanto Ele estava pregando o
evangelho, curando os enfermos, ressuscitando os mortos e
expulsando demônios, Ele também estava treinando outros para
fazer Suas obras. Ele estava se multiplicando na vida dos outros.
A Multiplicação é a Chave
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A chave para ser um evangelista eficiente, não é adição, é a
multiplicação. Ele não está tentando construir o maior
ministério, é a multiplicação de si mesmo na vida dos outros.
2 Timóteo 2:2 “E o que de minha parte ouviste através de muitas
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para
instruir a outros.”
Para obter mais estudo sobre o assunto do evangelista, consulte
o manual Evangelismo de Milagre – O Plano de Deus para
alcançar o mundo.
PERGUNTAS PARA REVISÃO
1. Descreva três características que nós vimos em Filipe, o evangelista, enquanto ele se relacionava
com o resto do corpo de crentes.

2. Descreva o objetivo do evangelista enquanto ele se relaciona com o corpo de Cristo.

3. O que é evangelismo milagre? Dê alguns exemplos da Palavra.
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O Ministério do Pastor, ou Pastor de Ovelhas
Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres...”
INTRODUÇÃO
O pastor é o mais visível dos dons ministeriais na igreja de hoje.
No entanto, durante o tempo da Igreja Primitiva do Novo
Testamento não era assim. A palavra "pastor" é usada apenas
uma vez na versão Inglesa “New King James” da Bíblia.
(Efésios 4:11, acima)
Visão Tradicional
Um fardo impossível foi colocado no pastor devido à nossa falta
de entendimento deste dom ministerial. Em muitas
congregações locais, o pastor é responsável por tudo, inclusive
por ganhar o perdido, tomar conta do rebanho, ser responsável
pelas finanças, ser mestre, e o evangelista.
Quando um homem está sozinho nessa posição, ele se torna
muito vulnerável, e milhares de pastores têm ficado
completamente esgotados, tanto moralmente, espiritualmente,
fisicamente, emocionalmente ou mentalmente. Muitos se
tornaram presas da vaidade da vida através da adulação. Alguns
cederam à sedução das riquezas e a má gestão financeira,
porque não houve nenhuma inspeção ou balanço de Deus.
Visão Bíblica
Todos os cinco dons ministeriais são para ministrar e funcionar
em conjunto como uma equipe na igreja local, cada um
operando em sua própria função ministerial. Na Igreja do Novo
Testamento, vemos cada um dos cinco dons ministeriais em
operação em vez de deixar todo o ministério com o pastor,
como tem sido nossa tradição. A função dos cinco ministérios
na igreja local é dada por Jesus:
 Para preparar o povo de Deus para a obra do ministério
 Para construir o corpo de Cristo
 Para trazer uma unidade de fé e de conhecimento do Filho de
Deus
 levar os santos a um lugar de maturidade e de plenitude de
Cristo
O dom ministerial do pastor ou pastor de ovelhas normalmente
opera em apenas uma igreja local. Os outros dons ministeriais
irão funcionar dentro de uma igreja local, mas também será
enviado, de tempos em tempos, para edificar outros crentes na
fé ou estabelecer outras igrejas.
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Definição de Pastor
 Pastor de Ovelhas
A palavra grega pastor traduzido em Efésios 4:11 é "poimen",
que significa pastor de ovelhas, alguém que cuida de rebanhos,
os guia e também os alimenta, um vigia.
"Poimen" é usado dezoito vezes no Novo Testamento. Só uma
vez é traduzida como pastor. As outras dezessete vezes ela é
traduzida como pastor de ovelhas.
Freqüentemente, usamos o termo pastor, porque é a palavra
usada em Efésios quatro, onde a lista completa dos cinco dons
ministeriais é dada. No entanto, por causa do uso mais comum
das escrituras e do real significado da palavra "poimen", seria
mais bíblico usar a palavra "pastor de ovelhas".
Alguns não se sentiram a vontade em utilizar o termo "pastor"
por causa da falta de equilíbrio que foi experimentado alguns
anos atrás. Alguns, dentro do movimento carismático, usaram o
termo pastor e se tornou conhecido como o Movimento
Pastoral. Este movimento tornou-se desequilibrado e causou
muita dor no corpo de Cristo.
Temos de agir e não reagir. Temos de agir com base na
revelação da Palavra de Deus de como Ele está restaurando a
verdade do Novo Testamento para o seu corpo hoje. Em nosso
estudo optamos por utilizar os termos, pastor e pastor de
ovelhas, indistintamente, pois ambos estão nas escrituras.
 Pastor-Mestre
Alguns acham que o pastor e o mestre são inseparáveis e que
existem apenas quatro dons ministeriais. A razão para isto é que
Efésios quatro diz: "Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros
profetas, outros evangelistas." Então, tanto o pastor e mestre são
mencionados em conjunto na continuação do versículo”, e
alguns pastores e mestres."
Há muito para fundamentar esta interpretação como o ministério
do pastor é, certamente, em grande escala, um ministério de
ensino.
Há pessoas que operam efetivamente como pastores e tem um
grande coração de grande, mas como mestres são muito fracos.
Há também mestres da Palavra que são muito capazes e
talentosos, que não têm coração de um pastor e parecem ter
pouco relacionamento pastoral com as pessoas que ensinam.
Independentemente das diferenças de pensamento sobre esse
versículo, nós optamos por estudá-los, por uma questão de
compreensão, como cinco dons ministeriais distintos.
Cinco Ministérios
Aqueles que são chamados e estão operando nos cinco
ministérios, cada um tem seus pontos fortes e suas limitações.
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Esta é uma razão porque os cinco dons ministeriais devem estar
funcionando em cada igreja local. Cada um dos dons
ministeriais precisa fluir e ministrar juntos para preparar,
edificar e amadurecer todos os crentes naquela igreja para que
todos possam atingir "a medida da estatura da plenitude de
Cristo".
Quando Jesus estabeleceu diferentes ministérios na igreja, Ele o
fez com um propósito e com muito cuidado. Ele percebeu
necessidades variadas que existem entre o Seu povo e Ele estava
preocupado que cada uma dessas necessidades fosse suprida
pelo funcionamento equilibrado destes dons ministeriais em
operação dentro de cada igreja local.
Se cada um dos dons ministeriais não está em operação
regularmente em uma igreja local, é impossível que aquele
corpo de crentes chegue à maturidade plena e equilibrada em
sua vida Cristã e de serviço.
PASTORES SÃO SUPERVISORES
Atos 20:28 “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito
Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele
comprou com o seu próprio sangue.”
Alimenta as Ovelhas
A palavra grega para supervisor é "episkopos." É também
traduzida como "bispo." A palavra significa aquele que alimenta
as ovelhas. É simplesmente uma referência a um pastor ou um
pastor de ovelhas. Um bispo no sentido bíblico é uma função na
igreja local, e não aquele que tem autoridade sobre um grupo de
igrejas locais, assim como um apóstolo.
Visão Tradicional
Bispos, como parte de uma hierarquia eclesiástica, não vieram à
existência por revelação do Novo Testamento, ou padrão, mas
pelas tentativas dos homens em melhorar o plano de Deus e o
propósito para a igreja local independentemente. Um bispo não
é para tomar o lugar daqueles a quem Deus estabeleceu como
apóstolos e profetas.
Pastores são os supervisores do rebanho. A imagem visual é de
um pastor de ovelhas sentado ao lado de uma montanha e
vigiando as ovelhas que foram confiadas aos seus cuidados.
Todos os presbíteros, ou bispos, de uma igreja local estão a
funcionar como pastores, mesmo que tenham um dom
ministerial diferente de um pastor.
Paulo disse que aqueles que almejam este dom ministerial
desejam uma nobre tarefa.
1 Timóteo 3:1 “Fiel é a palavra: se alguém aspira ao
episcopado, excelente obra almeja.”
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Função, não um Título
Observe que um "pastor" ou "pastor de ovelhas" é uma função,
não um título. O mesmo é verdadeiro para cada um dos outros
cinco dons ministeriais. O apóstolo, profeta, evangelista e
mestre são todas funções e não títulos.
CRENTES COMO OVELHAS
Os termos "ovelhas" e "rebanho" não são os termos mais Cortez
que poderia ser usado para descrever o povo de Deus.
No entanto, esses termos, muito apropriadamente, descrevem a
nossa dependência total da orientação de Deus, provisão e
cuidado para nossa vida diária.
Precisam de Cuidado Especial
Ovelhas precisam de cuidados especiais. Eles são os mais
dependentes de todas as criaturas de Deus. Elas simplesmente
não podem fazer nada por si mesmas.
Gênesis 4:2 “Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas,
e Caim, lavrador.”
Desde o tempo da primeira família, as ovelhas tinham que ser
guardadas.
Precisam ser Alimentadas
Ovelhas têm de ser alimentadas.
1 Samuel 17:15, 20 “Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apascentar as
ovelhas de seu pai, em Belém. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de
madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como
Jessé lhe ordenara; e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam
para formar-se em ordem de batalha e, a gritos, chamavam à peleja.”
Davi não iria deixar o rebanho descuidado. Diferente da maioria
dos animais, ovelhas não têm capacidade para encontrar comida
e água para si. Elas também têm um senso de direção muito
ruim.
Perde-se Facilmente
A Ovelha se perde com facilidade e tem tendência de vagar.
Jeremias 50:6 “O meu povo tem sido ovelhas perdidas; seus pastores as
fizeram errar e as deixaram desviar para os montes; do monte passaram ao
outeiro, esqueceram-se do seu redil.”
Ezequiel 34:12 “Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que
encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas; livrá-las-ei
de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de
escuridão.”
Isaías 53:6 “Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se
desviava pelo caminho, mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade de
nós todos.”
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Necessita de Proteção
Ovelhas são muito indefesas. Elas são suscetíveis a quase
qualquer tipo de ataque. Elas não têm qualquer defesa natural,
tais como garras, mandíbulas poderosas ou a capacidade de
correr rápido.
Sozinhas, elas são presas fáceis para todos os tipos de animais
selvagens.
Mateus 10:16 “Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos;
sede, portanto, prudentes como as serpentes e símplices como as pombas.”
As ovelhas só estão seguras quando elas estão amontoados. Eles
devem ter abrigos e pastores para protegê-las durante a noite.
Valiosas
Mesmo com todos os seus defeitos, as ovelhas ainda eram vistas
como uma possessão valiosa. Ovelhas produzem carne para o
alimento e lã para o vestuário. Eles têm a capacidade de seguir
quando estão juntas e responder à voz de seu pastor.
João 10:3 “Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele
chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.”
Need Shepherd to Survive
V. 4 “Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e
elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz.”
Ele sabe que sem pastores para alimentar, tomar conta, vigiar e
cuidar delas, elas não sobreviveriam como Seu povo.
JESUS, COMO NOSSO PASTOR
O uso da palavra, pastor, foi muito descritivo, no tempo do
ministério de Jesus e enquanto a igreja primitiva estava sendo
estabelecida. Pastores de ovelhas e ovelhas eram parte
importante da sua vida quotidiana e da economia. Pastores
foram vistos em toda parte. No entanto, o trabalho do pastor não
foi um trabalho de prestígio e honra.
Jesus descreveu o pastor muito completamente em João 10:116.
João 10:1-3 “Em verdade, em verdade vos digo: o que não entra pela porta
no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este
o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas
próprias ovelhas e as conduz para fora.”
Um aprisco era uma área aberta circundada por um muro de
onde as ovelhas iam e vinham. Muitas vezes, vários rebanhos
entrariam em um aprisco de modo que haveria mais pastores
para a proteção à noite, e para que os pastores pudessem
descansar.
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Jesus é a Porta
Em alguns dos apriscos não havia um portão de verdade. O
pastor conduzia a ovelha a uma área segura e, em seguida,
dormia na abertura do aprisco para proteger o rebanho durante a
noite.
Jesus disse que Ele era a porta e só o homem que entra pela
porta, ou é chamado por Deus, pode ser um verdadeiro pastor de
ovelhas.
Conhece a Sua Voz
Jo 10vs. 4,5 “Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante
delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz; mas de modo nenhum
seguirão o estranho; antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos
estranhos.”
Nos grandes rebanhos no tempo de Jesus havia um pastor chefe
que conduzia suas ovelhas para fora de manhã. As ovelhas
conheciam a voz do seu próprio pastor e que esperavam até que
ele chegasse e as chamassem.
Jesus usou esta figura de linguagem, mas eles não entendiam o
que ele estava lhes dizendo.
Jo10:6-10 “Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam
o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: Em
verdade, em verdade vos digo: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos
vieram antes de mim são ladrões e salteadores; mas as ovelhas não lhes
deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo;
entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar,
matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.”
O Bom Pastor
Jo 10: 11-14 “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o
lobo, abandona as ovelhas e foge; então, o lobo as arrebata e dispersa. O
mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a
mim...”
Jesus apontou a diferença entre uma pessoa que cuidava das
ovelhas por dinheiro, um assalariado, e o verdadeiro pastor de
ovelhas que iria entregar a sua vida para proteger as ovelhas.
Jo10: 15,16 “... assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e
dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste
aprisco; a mim me convém conduzi-las; elas ouvirão a minha voz; então,
haverá um rebanho e um pastor.”
Jesus é o Grande Pastor de Ovelhas.
Hebreus 13:20 “Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a
Jesus, nosso Senhor, o grande Pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna
aliança,”
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Pastor de Almas
Jesus é o nosso Pastor e o Guardião de nossas almas.
1 Pedro 2:25 “Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora, porém,
vos convertestes ao Pastor e Bispo da vossa alma.”
Pastor Principal
Jesus é o Supremo Pastor.
1 Pedro 5:4 “Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a
imarcescível coroa da glória.”
Compassivo Pastor
Jesus teve compaixão do povo, referiu-se a eles como "cansados
e dispersos, como ovelhas sem pastor." O pastor deve ter
compaixão e será seu pastor.
Mateus 9:36 “Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque
estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor.”
O ministério de Jesus como o Pastor é o padrão do ministério
para cada um que é chamado como um pastor ou pastor de
ovelha na igreja local.
PERGUNTAS PARA REVISÃO
1. Defina as palavras pastor, pastor de ovelhas, supervisores e bispo.

2. Descreva as características das ovelhas nos crentes que revelam a nossa necessidade de um
verdadeiro pastor.

3. Quais características de Jesus O revelam melhor como nosso Pastor
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Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres...”
QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS DE UM PASTOR DE OVELHAS (PASTOR)
Além das qualificações gerais dos presbíteros, pastores de
ovelhas (pastores), também devem ter algumas qualidades e
terem desenvolvido algumas habilidades específicas que
venham equipá-los a operar neste dom ministerial específico.
Conduzir a Ovelha
Um pastor de ovelhas (pastor) deve ser capaz de conduzir
ovelhas.
João 10:4 “Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante
delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz;”
Se os pastores vão conduzir os fiéis em uma igreja local, eles já
devem ter andado nos caminhos de Deus. Eles devem ter um
conhecimento prático das verdades da Palavra de Deus e terem
experimentado estas operando em suas próprias vidas.
Como líder, se os pastores querem que fiéis da igreja orem, eles
mesmos devem ser pessoas de oração. Se eles querem crentes
sejam fiéis em seus dízimos e ofertas, eles também devem ser
fiéis doadores também. Se eles querem que o povo ganhe almas,
então eles também devem ser ganhadores de almas. Os pastores
devem ser exemplos para os crentes.
Hebreus 13:7 “Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a
palavra de Deus; e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé
que tiveram.”
1 Timóteo 4:12 “Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, torna-te
padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.”
1 Pedro 5:2,3 “Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por
constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer; nem por sórdida
ganância, mas de boa vontade; nem como dominadores dos que vos foram
confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho.”
1 Coríntios 11:1 “Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.”
Alimentar o Rebanho
Um pastor deve ser capaz de alimentar o rebanho.
Jeremias 23:4 “Levantarei sobre elas pastores que as apascentem, e elas
jamais temerão, nem se espantarão; nem uma delas faltará, diz o SENHOR.”
Jeremias 3:15 “Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos
apascentem com conhecimento e com inteligência.”
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Atos 20:28 “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito
Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele
comprou com o seu próprio sangue.”
Se as ovelhas vão ser nutridas e crescer, elas devem ser
alimentadas com alimento espiritual bem balanceado e a água
da Palavra de Deus.
Alimentar-se
Os pastores devem ser dados ao estudo da Palavra de Deus e a
oração. Se os pastores vão alimentar as ovelhas, eles devem
primeiro passar um tempo deleitando-se na Palavra.
Atos 6:4 “… porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno,
destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu.”
Jeremias 10:21 “Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram
ao SENHOR; por isso, não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham
dispersos.”
Dieta Balanceada
Os pastores verão que os crentes estão sendo alimentados com
uma dieta equilibrada e se estão constantemente expostos ao
ministério das outros presbíteros que são apóstolos, profetas,
evangelistas e mestres. Eles vão ver que o alimento que está
sendo dado é o maná fresco daquilo que Deus está dizendo e
fazendo hoje.
Jeremias 15:16 “Achadas as tuas palavras, logo as comi; as tuas
palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu
nome sou chamado, ó SENHOR, Deus dos Exércitos.”
Efésios 4:13 “Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da
estatura da plenitude de Cristo,”
Comunica-se Habilidosamente
Os pastores devem ser habilidosos em dar o alimento da
Palavra. Eles devem ser capazes de comunicar a todas as idades
espirituais, desde os mais jovens até os mais maduros uma vez
que o rebanho terá ovelhas de todas as idades.
João 16:12 “Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis
suportar agora...”
Isaías 40:11 “Como pastor, apascentará o seu rebanho; entre os seus
braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio; as que amamentam ele
guiará mansamente.”
Isaías 40:29 “Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem
nenhum vigor.”
Tem um Relacionamento Pessoal
Um pastor deve ter um relacionamento pessoal com as ovelhas.
João 10:27 “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas
me seguem.”
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João 10:3 “Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele
chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.”
A igreja local deve ter um número suficiente de pastores
trabalhando como parte de seus presbíteros, a fim de que cada
uma das ovelhas seja conhecida pelo nome, e cada uma tenha
um relacionamento pessoal com um pastor. Em vez de pastores,
sendo afastados dos fiéis, os pastores devem ser acessíveis,
gastando tempo para conhecer e se relacionar pessoalmente com
eles.
Pastores necessitam dedicar tempo para estar com as pessoas.
Apesar de Ezequiel não ter sido um pastor, ele é um excelente
exemplo de um líder, dedicando o tempo necessário para estar
com as pessoas que lidera.
Ezequiel 3:15 “Então, fui a Tel-Aviv, aos do exílio, que habitavam junto ao
rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam; e, por sete dias, assenteime ali, atônito, no meio deles.”
Fonte de Força
Pastores se tornam uma verdadeira fonte de força e incentivo
para o povo com quem eles se relacionam.
Filipenses 1:27b, 28 “Vivei, {Vivei; no original, portai-vos como cidadãos}
acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, e que em nada
estais intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente
de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus.”
Hebreus 13:7 “Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a
palavra de Deus; e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé
que tiveram.”
Este é o tipo de relacionamento íntimo necessário para o pastor
para ser capaz de ter um coração verdadeiramente compassivo
para as ovelhas.
Lucas 15:4 “Qual, dentre vós, é o homem que, possuindo cem ovelhas e
perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai à busca
da que se perdeu, até encontrá-la?”
Entrega Sua Vida
Um pastor deve estar disposto a entregar a sua vida pelas
ovelhas.
João 10:15 “Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e
dou a minha vida pelas ovelhas.”
1 João 3:16 “Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós;
e devemos dar nossa vida pelos irmãos.”
Apocalipse 12:11 “Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da
morte, não amaram a própria vida.”
Pastores devem ter um profundo sentimento de compromisso e
lealdade para com as ovelhas. Quando o povo sabe que seu
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pastor está totalmente comprometido com eles, eles se tornarão
totalmente comprometidos com seu pastor. Esse compromisso
implica em um ofertar sua vida, seu tempo, seu interesse e força
pelas ovelhas.
João 10:11 “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas
ovelhas.”
Repreendidos pela Indiferença
Pastores foram repreendidos pela indiferença para com as
necessidades das ovelhas.
Ezequiel 34:4 “A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a
quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não
buscastes; mas dominais sobre elas com rigor e dureza.”
João 10:12 “O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem às
ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge; então, o lobo as
arrebata e dispersa.”
Jeremias 23:2 “Portanto, assim diz o SENHOR, o Deus de Israel, contra os
pastores que apascentam o meu povo: Vós dispersastes as minhas ovelhas,
e as afugentastes, e delas não cuidastes; mas eu cuidarei em vos castigar a
maldade das vossas ações, diz o SENHOR.”
Amor Profundo
Fora de um amor profundo, os pastores tomarão conta das
ovelhas sabendo que eles devem prestar contas a Deus por cada
uma.
Hebreus 13:17 “Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com
eles; pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que
façam isto com alegria e não gemendo; porque isto não aproveita a vós
outros.”
O pastor vai colocar o bem-estar das ovelhas acima de sua
própria vida e ministério
O MINISTÉRIO DE UM PASTOR DE OVELHAS (PASTOR)
Buscando a Perdida
O ministério do Pastor é buscar aquelas que se perderam.
Lucas 15:4 “Qual, dentre vós, é o homem que, possuindo cem ovelhas e
perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai à busca
da que se perdeu, até encontrá-la?”
O pastor está sempre procurando alcançar aqueles que esfriaram
no seu relacionamento com Deus. Ele estará atento a qualquer
ovelha que começar a dispersar-se. Ele vai atrás delas. Ele vai
chamá-las e visitá-los, exortando-as a voltar ao rebanho.
Guardando o Rebanho
O pastor irá proteger o rebanho do perigo.
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Atos 20:29 “Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão
lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.”
O pastor estará sempre alerta para o perigo para o rebanho de
fora ou de dentro. Ele conhece aqueles que estão sofrendo ou
aqueles que escorregaram ou caíram. Ele está alerta caso alguém
tente trazer falsa doutrina ou tente trazer divisão ou discórdia.
Cuidado para com os Necessitados
O pastor se importará com os necessitados.
Isaías 58:6,7 “Porventura, não é este o jejum que escolhi: que soltes as
ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os
oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas
o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e, se
vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante?”
O pastor estará sempre ajudando os feridos, os pobres, as viúvas
e os órfãos. Ele vai visitar e ministrar a cura dos doentes. Ele
vai trazer conforto àqueles que perderam entes queridos.
Corrige e Disciplina
O pastor corrige e disciplina aqueles que pecaram.
O pastor carrega tanto uma vara como um cajado. O cajado é
usado para alcançar e resgatar, mas a vara é utilizada para
corrigir e proteger.
Salmos 23:4 “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me
consolam.”
A Disciplina deve ser dada se as ovelhas estão amadurecendo. O
pastor que realmente ama a ovelha vai discipliná-la.
Líderes de Líderes
Pastores serão líderes de líderes.
Os pastores serão equilibrados no uso de seu tempo. Eles não
vão apenas passar o tempo com aqueles que estão sofrendo, mas
irão gastar muito do seu tempo no desenvolvimento daqueles
que têm um desejo de crescer e amadurecer na vida cristã.
Em vez de gastar todo o seu tempo "apagando incêndios" eles
gastarão a maior parte de seu tempo em “incendiar" a vida
daqueles que estão totalmente comprometidos. Eles
reconhecerão a liderança e aqueles a quem Deus está chamando
para os cinco ministérios e gastarão tempo para discipliná-los
para a obra que Deus os chamou a realizar.
Alimentar as ovelhas
O pastor vai amorosamente e habilmente alimentar as ovelhas
com a Palavra de Deus
João 21:15 “Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro:
Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu:
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Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apascenta os meus
cordeiros.”
A maior expressão de amor que um pastor pode dar a Jesus é ser
diligente na alimentação de suas ovelhas nas verdades da
Palavra de Deus. De acordo com as instruções de Jesus, que Ele
enfatizou, repetindo três vezes, a função mais importante de um
pastor é a de alimentar as ovelhas.
Todas estas áreas do ministério do pastor de ovelhas (do pastor)
devem ser mantidas em equilíbrio pelo uso mais eficaz do seu
tempo. Quando os pastores são fiéis em todas estas áreas, a
ovelha vai responder também sendo fiel e comprometida com a
obra do Senhor na igreja local. A Ovelha saudável vai se
reproduzir. Ao fazê-lo, a igreja local irá crescer e expandir seu
ministério. Uma vez o pastor sendo fiel para com as ovelhas que
ele tem, o Senhor vai dar-lhe mais.
Mateus 25:21 “Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel
no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.”
Opera nos Dons
1 Coríntios 12:31 “Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons. E eu
passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente.”
Os pastores devem operar livremente em todos os dons do
Espírito Santo. No entanto, os dons revelação são especialmente
importantes para o ministério do pastor.
Através da operação da palavra do conhecimento e da palavra
de sabedoria, o pastor vai saber quando há uma necessidade na
vida de certo crente. No tempo perfeito de Deus, ele vai chamar
aquele crente, ou ir á à sua casa, no exato momento em que o
ministério pessoal é necessário.
Deus irá alertar o pastor de perigo pela operação do dom de
discernimento de espíritos. Há grande proteção para a igreja e
uma maior eficácia no ministério de um pastor quando ele é
conduzido, a cada momento, pela operação dos dons da
revelação do Espírito Santo.
PERGUNTAS PARA REVISÃO
1. Descreva algumas das principais qualificações que são especialmente necessárias na vida e
ministério de um verdadeiro pastor.

2. Liste algumas das funções mais importantes de um pastor como pastor de ovelhas.
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Ministério Mestre
Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres...”
1 Coríntios 12:28,29 “A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em
terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de
línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou, todos profetas? São todos mestres? Ou, operadores de milagres?”
São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres?
Romanos 12:4-7 “Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma
função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém,
diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério,
dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina esmere-se no fazê-lo...”
INTRODUÇÃO
A Grande Commissão
Quando Jesus deu a Grande Comissão, ele não apenas disse aos
seus fiéis para pregar o evangelho, Ele também disse para fazer
discípulos de todas as nações. Isto era para ser feito ensinandoos.
Mateus 28:19, 20 “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os
a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou
convosco todos os dias até a consumação do século.”
Definição
Um mestre é aquele que instrui, e o seu ensino faz com que os
outros aprendam. Seu ensino envolve a exposição e explicação
das Escrituras e instrução na doutrina para outros.
O ministério de ensino ocupa um lugar importante no Novo
Testamento. O mestre é o único mencionado pelo nome em
todas as três listas de dons ministeriais dado nas Escrituras.
Propósito
O ensino é necessário para a unidade, o crescimento, a
maturidade e para equipar os fiéis para a obra.
Efésios 4:11-13 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com
vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo, Até que todos cheguem à unidade da
fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à
medida da estatura da plenitude de Cristo...”
O ministério do mestre é absolutamente necessário para que os fiéis se
tornem maduros na Palavra.
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Efésios 4:15 “Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo...”
Palavras Hebraicas
Duas palavras foram usadas para mestre no Antigo Testamento
Hebraico que revelam a natureza do ministério do mestre.
 Informar
"Yarah" significa fluir como água (como a chuva), apontar
(usando o dedo). Foi traduzido como: direcionar, informar,
instruir, estabelecer, atirar, mostrar, ensinar através, e chover.
Êxodo 4:12, 15 “Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o
que hás de falar. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras; eu
serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer.”
Agora você deve falar com ele e colocar as palavras na sua boca. E eu serei
com a tua boca e com a boca dele, e eu vou ensinar o que você deve fazer.
Êxodo 18:20 “Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho
em que devem andar e a obra que devem fazer.”
Êxodo 35:34 “Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e
a Aoliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dã.”
 Instruir Diligentemente
"Lamad" significa aguilhão, ou implicitamente, ensinar pelo
estímulo da vara. Foi traduzido como: instruir diligentemente,
aprender, habilidoso, ensinar, mestre, ou ensino.
Deuteronômio 5:1 “Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: Ouvi, ó
Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os
aprendais e cuideis em os cumprirdes.”
Salmos 119:7 “Render-te-ei graças com integridade de coração, quando
tiver aprendido os teus retos juízos.”
Deuteronômio 11:19 “Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados
em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos.”
Esdras 7:10 “Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a Lei do
SENHOR, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os
seus juízos.”
Salmos 25:4, 5 “Faze-me, SENHOR, conhecer os teus caminhos, ensina-me
as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da
minha salvação, em quem eu espero todo o dia.”
A partir destas palavras em hebraico, descobrimos que um
mestre é aquele que aponta o caminho com o seu dedo, orienta,
informa, instrui, e mostra os caminhos do Senhor.
O ensino vai fluir como a chuva que cai, quando o mestre é
habilidoso no ensino. Isso faz com que os alunos aprendam.
Ensinar é como um cajado ou uma vara que faz com que o povo
ande nos caminhos de Deus.
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Palavras Gregas
Foram utilizadas seis palavras relacionadas com o mestre, no
Novo Testamento, no entanto, cada uma dessas palavras vem da
mesma raiz.
 Para instruir
“Didasko”“ significa aprender ou ensinar. É traduzido ensinar.
 Instrutivo
“Didaktikos” significa instrutivo. É traduzida como apto para
ensinar.
 Instruído por
“Didaktos” significa encarregado de preso ao ensino, e é
traduzido como ensinado.
 Instrução (Substantivo)
“Dikaskalia” significa instrução, a função ou a informação. É
traduzida por doutrina, aprendizado, ensino.
 Um Instrutor
“Dikaskolos” significa um instrutor e é traduzido:
 Médico 14 vezes,
 Mestre 47 vezes,
 Professor 10 vezes,
 Escriba 67 vezes.
 Uma Instrução (Verbo)
"Didache" significa instrução, o ato de instrução. Ela é traduzida
"doutrina, tem sido ensinado."
Um mestre é, portanto, aquele que instrui, e faz com que pelo
seu ensino os outros venham a aprender. Trata-se de exposição,
explicação e instrução da doutrina para os outros.
O mestre, que é uma parte dos cinco ministérios, foi escolhido
por Deus para instruir os outros.
JESUS, O MESTRE
Jesus é o nosso principal exemplo do Mestre. Qualquer um que
é chamado a ser um mestre deve voltar-se aos Evangelhos e
estudar Sua vida como mestre.
Reconhecido pelos
 Discípulos
Os discípulos conheciam Jesus como um Mestre.
Marcos 4:38 “E Jesus estava na popa, dormindo sobre o
travesseiro; eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te
importa que pereçamos?”
João 13:13 “Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem; porque eu o
sou.”
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 Fariseus
Os fariseus e doutores da lei conheciam Jesus como um mestre.
Eles ainda tentaram usar o seu dom de ensinar como uma
armadilha para envolvê-lo em disputas políticas e religiosas.
Mateus 22:16, 17 “E enviaram-lhe discípulos, juntamente com
os herodianos, para dizer-lhe: Mestre sabemos que és verdadeiro
e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade,
sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a
aparência dos homens. Dize-nos, pois: que te parece? É lícito
pagar tributo a César ou não?”
 Jovem Rico
O jovem rico chamou Jesus “Bom Mestre”.
Marcos 10:17 “E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu
encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom Mestre, que farei para
herdar a vida eterna?”
 Nicodemos
Nicodemos era um mestre e ele veio a Jesus como um Mestre.
João 3:2 “Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que
és Mestre vindo da parte de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais
que tu fazes, se Deus não estiver com ele.”
Onde quer que Jesus fosse
Jesus foi um Mestre onde quer que fosse. Ele gastou muito de
seu tempo ensinando as multidões.
Mateus 9:35 “E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando
nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de
doenças e enfermidades.”
Mateus 11:1 “Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus
doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles.”
Mateus 13:54 “E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal
sorte que se maravilhavam e diziam: Donde lhe vêm esta sabedoria e estes
poderes miraculosos?”
Mateus 21:23 “Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando,
acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo,
perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa
autoridade?”
Marcos 10:1 “Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia,
além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e, de
novo, ele as ensinava, segundo o seu costume.”
Jesus ensinava nas sinagogas, no templo, nas ruas e nas encostas
das montanhas onde quer que fosse.
Marcos 14:49 “Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e
não me prendestes; contudo, é para que se cumpram as Escrituras.”
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Lucas 21:37 “Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo,
ia pousar no monte chamado das Oliveiras.”
JESUS ENSINOU DE MODO DIFERENTE
Com Autoridade
Havia muitos mestres nos dias de Jesus, mas havia algo sobre o
seu ensinamento que chamava a atenção das pessoas. Multidões
foram atraídas porque havia um poder e uma unção sobre a sua
doutrina diferente de qualquer outro que tivessem ouvido falar.
Eles estavam todos espantados, porque Ele ensinava com
autoridade.
Mateus 7:28,29 “Quando Jesus acabou de proferir estas
palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina;
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como
os escribas.”
Jesus deu esta mesma unção e autoridade aos mestres em Sua
igreja.
O sucesso do ensinamento de Jesus não estava em Suas técnicas
ou apresentação. Ele não estava em sua aparência ou maneira de
vestir. Foi em sua Autoridade.
Recebido por Deus
Unção do Espírito Santo
O que fez Jesus ter sucesso como mestre era porque ele
ensinava apenas o que Ele recebia de Seu Pai e porque Ele
ensinava na unção e poder do Espírito Santo.
João 8:28 “Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho
do Homem, então, sabereis que EU SOU e que nada faço por
mim mesmo; mas falo como o Pai me ensinou.”
João 7:16 “Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele
que me enviou.”
Ilustrações Usadas
Como Jesus andava pelo campo, Ele usou ilustrações visuais ou
verbais.
Mateus 9:16 “Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha; porque o
remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura.”
Contou Parábolas
Jesus contava uma história, ou parábola, e então as explicava,
relacionando-as à verdade da vida das pessoas.
Começava Onde as Pessoas Estavam
Jesus começava a ensinar o povo onde eles estavam para, em
seguida, levá-los para onde Ele queria que eles fossem. A
mulher samaritana no poço é um excelente exemplo disso.
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João 4:10,15,25,26 “Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e
quem é o que te pede: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água
viva.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha
sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo;
quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo.”
Os Milagres Comprovaram a Mensagem
Sinais e maravilhas atraíam as pessoas para Jesus. Eles
confirmaram que Sua mensagem era de Deus.
Lucas 5:17 “Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando,
e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da Lei, vindos de todas as
aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava
com ele para curar.”
Quando Nicodemos veio a Jesus, ele era um fariseu e membro
do Conselho do Governo Judeu. Nicodemos disse que sabia
quem era Jesus por causa dos sinais milagrosos que Ele fez.
João 3:1, 2 “Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um
dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi,
sabemos que és Mestre vindo da parte de Deus; porque ninguém pode fazer
estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.”
EXEMPLOS DE MESTRES
Paulo
Paulo era um apóstolo, um evangelista e ele também era um
mestre.
1 Timóteo 2:7 “Para isto fui designado pregador e apóstolo (afirmo a
verdade, não minto), mestre dos gentios na fé e na verdade.”
2 Timóteo 1:11 “... para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e
mestre.”
Barnabé e Paulo
Em Antioquia, alguns dos fiéis que haviam fugido da
perseguição testemunharam aos gregos e a uma igreja que havia
sido iniciada.
Atos 11:21-26 “A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se
converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da
igreja que estava em Jerusalém; e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo
ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que,
com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem
bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E
partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo; tendo-o encontrado, levou-o
para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram
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numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez,
chamados cristãos.”
 Esinavam aos Crentes Novos
Paulo, o homem que tinha perseguido os crentes levando-os a
fugir para Antioquia, foi encontrado mais tarde por Barnabé e
trazido à Antioquia para ensinar os novos crentes.
 Profeta – Mestre
Ambos, Paulo e Barnabé operavam como mestres antes de
serem enviados como apóstolos.
Atos 13:1 “Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres:
Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene,
Manaém, colaço de Herodes, o tetrarca, e Saulo.”
 Apóstolo – Mestre
Paul continuou a ministrar como um apóstolo–mestre.
1 Timóteo 2:7 “Para isto fui designado pregador e apóstolo (afirmo a
verdade, não minto), mestre dos gentios na fé e na verdade.”
2 Timóteo 1:11 “... para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e
mestre.”
Apolo
Apolo foi um mestre.
Atos 18:24-26 “Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de
Alexandria, chamado Apolo, homem eloqüente e poderoso nas Escrituras.
Era ele instruído no caminho do Senhor; e, sendo fervoroso de espírito,
falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o
batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga.
Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais
exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus.”
O ENSINO TRAZ UNIDADE
Ensino não deve dividir o corpo de Cristo, ele deve trazer a
unidade.
1 Coríntios 3:5-11 “Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos
por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a
cada um. Eu plantei, Apolo regou; mas o crescimento veio de
Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o
que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o
que rega são um; e cada um receberá o seu galardão, segundo o
seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores;
lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de
Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente
construtor; e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como
edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do
que foi posto, o qual é Jesus Cristo.”
Eu plantei, Apolo regou; mas Deus deu o crescimento. Por isso,
nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus,
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que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um;
mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho.
Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de
Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi
dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro
edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está
posto, o qual é Jesus Cristo.
PERGUNTAS PARA REVISÃO
1. Segundo Mateus 28:19, 20, como podemos fazer discípulos de todas as nações?

2. Dê uma definição ou uma tradução das palavras no original grego ou hebraico que foram usadas
para mestre.

3. Cite três coisas sobre o ministério de Jesus que distingue o Seu ministério como mestre de outros
mestres nos seus dias.
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TRAÇOS DE UM MESTRE
Unção Especial
Qualquer crente pode ensinar o que eles sabem sobre a Bíblia,
mas o chamado de um mestre é um dom divino. O ministério do
mestre não é uma vocação natural com base na capacidade ou
disposição para ensinar.
O dom ministerial de um mestre não vai secar. Ele irá transmitir
rios de água viva, e será ungido pelo Espírito Santo.
1 João 2:20, 27 “E vós possuís unção que vem do Santo e todos tendes
conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes
permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine;
mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é
verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou.”
Suave Espírito
Os mestres devem ser humildes e ter um espírito ensinável. Eles
não podem ter uma atitude de contender.
2 Timóteo 2:24,25 “Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a
contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir,
paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de
que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem
plenamente a verdade.”
O corpo de Cristo necessita do dom ministerial do mestre.
Dependente do Espírito Santo
Mestres ungidos vão depender do Espírito Santo quando eles
estiverem se preparando e ensinando. Eles entendem que é o
Espírito Santo que traz iluminação e vida a Palavra de Deus.
João 14:26 “Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em
meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o
que vos tenho dito.”
Efésios 1:17 “Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da
glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno
conhecimento dele...”
1 Coríntios 2:13 “Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela
sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas
espirituais com espirituais.”
Fala com autoridade
Assim como nosso exemplo, o Grande Mestre ensinava com
autoridade, o mestre também pode ensinar com autoridade.
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Mateus 7:28, 29 “Quando Jesus acabou de proferir estas palavras,
estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina; porque ele as ensinava
como quem tem autoridade e não como os escribas.”
Multiplicação
Bons mestres e bem sucedidos irão multiplicar-se na vida
daqueles a que ensinam
2 Timóteo 2:2 “E o que de minha parte ouviste através de muitas
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para
instruir a outros.”
Eles vão dar-se ao estudo da Palavra de Deus. Seu ensino vai
incutir no povo de Deus um amor e respeito pela Palavra, e
trazê-los a um lugar de maturidade na fé.
Receptive to Others
Os mestres têm abertura para serem ensinados.
Romanos 2:21a Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti
mesmo?
Estudioso da Palavra
Sabemos que Timóteo era tanto um ungido mestre bem como
um apóstolo, e ainda assim o Paulo o incentivou a estudar.
2 Timóteo 2:15 “Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que
não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.”
Um mestre deve ter um pleno conhecimento da Palavra de
Deus.
Os alunos, por natureza, vão fazer perguntas difíceis.
Sempre Ensina aos Outros
Mestres Ungidos irão depositar tudo o que têm no seu ensino.
Eles não vão reter qualquer verdade que saibam.
Atos 20:20 “... jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e
de vo-la ensinar publicamente e também de casa em casa...”
Atos 20:27 “… porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de
Deus...”
É Preciso
Um mestre terá o cuidado de usar as palavras precisas,
essenciais para se manter a exatidão.
Mateus 22:15 “Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o
surpreenderiam em alguma palavra.”
O mestre deve ser capaz de aplicar a Palavra para cada situação
da vida. O mestre estará continuamente estabelecendo e
fundamentando os crentes na Palavra.
Hebreus 5:12 “Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao
tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos
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ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus;
assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido.”
Vida Exemplar
Os discípulos aprenderam pelo que Jesus fez antes que eles
aprendessem pelo o que Ele ensinou.
Atos 1:1 “Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que
Jesus começou a fazer e a ensinar”
Um mestre deve ter uma vida exemplar e praticar o que ele ou
ela ensina.
Mateus 23:1-3 “Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: Na
cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai,
pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras;
porque dizem e não fazem.”
Ensinam para Transformar Vidas
Os mestres sentem que cumpriram sua missão quando eles
sabem que ensinaram aos seus alunos o coração e a mente de
Deus, e depois vêem os seus alunos andando em obediência às
coisas que aprenderam.
Deuteronômio 4:5 “Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me
mandou o SENHOR, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que
passais a possuir.”
Deuteronômio 31:12, 13 “Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os
meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam,
e aprendam, e temam o SENHOR, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as
palavras desta lei; para que seus filhos que não a souberem ouçam e
aprendam a temer o SENHOR, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre
a terra à qual ides, passando o Jordão, para a possuir.”
Excelentes resultados podem ser esperados quando um mestre é
dado ao ensino prático, às verdades relacionadas à vida tiradas
da Palavra de Deus. Como Paulo ensinou aos crentes em Éfeso,
ele se multiplicou nas vidas dos alunos. Como resultado, todos,
na Ásia Menor, ouviram o evangelho
Atos 19:9b, 10 “... Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e
descrentes, Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos
os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como
gregos.”
Apoio Financeiro
Um mestre deve ser apoiado financeiramente por aqueles a
quem ele está ensinando.
Gálatas 6:6 “Mas aquele que está sendo instruído na palavra faça
participante de todas as coisas boas aquele que o instrui.”
O padrão de apoio financeiro na igreja para o pastor não deve
ser o mesmo padrão de apoio financeiro do apóstolo, profeta,
evangelista e mestre.
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Quando uma nova igreja está sendo estabelecida, o apóstolo e o
profeta são apoiados pela igreja de envio.
No entanto, quando uma igreja começa a crescer, ela deve
começar a dar apoio aos evangelistas e mestres, bem como aos
pastores.
Uma vez que a igreja tenha crescido a um tamanho satisfatório,
ela também deveria estar esperando enviar apóstolos e profetas
com apoio financeiro.
MÉTODOS DE ENSINO
Pelo Exemplo
Um mestre ensina pelo que ele é e faz. A vida do professor deve
ser um livro aberto, um bom exemplo para os outros.
2 Timóteo 3:10 “Tu, porém, tens seguido, de perto, o meu ensino,
procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança...”
João 13:12-15 “Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e,
voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me
chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem; porque eu o sou. Ora, se eu,
sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os
pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz,
façais vós também.”
Pela Declaração
Um mestre não só ensina pelo exemplo, ele ensina ao declarar
que as verdades da Palavra de Deus. Enquanto ele ensina, ele
deve se esforçar para manter um bom equilíbrio na Palavra de
Deus. É importante que o seu ensinamento seja baseado no
conhecimento da Palavra, um entendimento daquela verdade, e
com a sabedoria de como aquela verdade deve ser aplicada.
COMO JULGAR OS MESTRES
Tiago 3:1 “Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo
que havemos de receber maior juízo.”
O ministério do mestre não deve ser levado sem seriedade. O
mestre tem uma grande responsabilidade e tem um ministério
muito influente na direção da igreja.
É dito que devemos conhecer os que trabalham entre nós.
Devemos conhecer caráter e o ministério de uma pessoa, antes
de estabelecê-la em qualquer ministério da igreja.
1 Tessalonicenses 5:12 “Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com
apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos
admoestam...”
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No que Devemos Prestar Atenção
Timóteo deu-nos uma lista de coisas para julgarmos um mestre.
1 Timóteo 6:3-5 “Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as
sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a
piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e
contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações,
suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é
pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro.”
 Falsa Doutrina
Se um homem ensina tudo o que é contrário à Palavra de Deus,
a doutrina é falsa, e deve ser cuidadosamente evitada.
2 Pedro 2:1 “Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim
também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão,
dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o
Soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina
destruição.”
2 Timóteo 4:3 “Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina;
pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos;”
 Heresias Destructivas
 Traditições de Homens
Se uma pessoa está ensinando heresias destrutivas ou as
tradições de homens contrárias à Palavra revelada de Deus, ele
precisa ser disciplinado, corrigido ou removido.
 Julgado pela Palavra
Devemos julgar cuidadosamente a verdade pela Palavra de
Deus.
Atos 17:11 “Ora, estes de Beréia eram mais nobres que os de Tessalônica;
pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras
todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim.”
 Julgar pela Motivação
Devemos julgar cuidadosamente a motivação de um líder, e
atentar para aqueles que estão ministrando ou ensinando por
ganho desonesto.
Tito 1:10, 11 “Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e
enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar,
porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por
torpe ganância.”
2 Pedro 2:3 “... também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com
palavras fictícias; para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a
sua destruição não dorme.”
 Julgar os Relacionamentos
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Tenha cuidado com qualquer ministério que esteja operando
fora da inspeção e estabilidade de uma igreja local.
Romanos 13:1, 2 “Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores;
porque não há autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que
existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à
autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si
mesmos condenação.”
Conclusão
Os Mestres são parte de um ministério muito importante no
corpo de Cristo. O ministério de alguns mestres estará limitado
a uma determinada igreja local. Outros serão enviados para
ensinar em outras igrejas.
Os mestres irão ajudar-nos a ficar equilibrados na Palavra. Eles
irão nos manter no caminho certo, pela fundamentação na
Palavra de Deus.
PERGUNTAS PARA REVISÃO
1. Nomeie de três traços de um mestre que especialmente mostrará o seu caráter ou diligência.

2. Descreva o ministério do mestre.

3. Nomeie três coisas que devemos observar quando julgamos o ensino de alguém.
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