
9. Liberdade para Ministrar (Segundo Trimestre de 2012 — Evangelismo e Testemunho) 
  
Material bíblico: Êxod. 18:13–26; Mat. 7:17, 18; Atos 6:1–8; João 4:36; Atos 15:36–40, 
Romanos 10:15. 
  
Citações 

• Por que nossa alegria, entusiasmo e gratidão contagiantes não afetam os outros de modo a 
que tenham um anseio por Cristo? Por que o fogo e o espírito de Pedro e Paulo estão 
ausentes, de modo tão conspícuo, de nossa pálida existência? Talvez porque tão poucos 
de nós tenhamos trilhado a jornada de fé por cima do penhasco que separa o 
conhecimento da experiência. Preferimos ver o mapa a visitar o lugar. O real espectro de 
nossa descrença nos persuade de que não é a experiência que conta, mas nossa explicação 
da experiência. Nossas crenças – as quais William Blake chamou de "os grilhões que 
nossa mente forjou" – nos distanciam do alcance da experiência pessoal. Brennan 

Manning 
• Abram seu coração ao amor que Deus incute... Deus os ama ternamente. O que Ele lhes 

concede não deve ser guardado a sete chaves. Deve, em vez disso, ser compartilhado. 
Mother Teresa 

• O ministério cristão é a pior de todas as profissões, mas a melhor de todas as ocupações. 

João Newton 
• Seu ministério nunca será maior do que sua visão de Jesus. Patty Hammond 
• Nunca perca a confiança no poder do evangelho. Nunca cogite que exista um homem, 

muito menos uma raça de homens, para quem o evangelho não serve. C.H. Spurgeon 
  
Perguntas 
 Como podemos tornar o ministério individual e pessoal? Embora haja muitas reflexões 
sobre como nos preparar para o ministério, como, de fato, ele funciona? O que podemos fazer 
para ir além da teoria? Qual é o papel do Espírito em tudo isso? É possível acabar “fazendo 
ministério” e perder o foco em Deus? Como podemos nos certificar de que isso não acontecerá? 
  
Resumo bíblico 

O pensamento-chave aqui é: “Como podem, porém, invocar Aquele no qual não creem? e 
como podem crer nAquele de quem não ouviram? e como podem ouvir sem alguém que pregue a 
eles? e como podem pregar a menos que sejam enviados? Pois está escrito: ‘quão formosos são 
os pés daqueles que trazem boas novas!’” (Romanos 10:14, 15).  Sem, de fato, sair, o 
evangelismo não pode, então, ocorrer.  
 Deve também haver uma apropriada “divisão de trabalho” para que uma pessoa não seja 
sobrecarregada, como na experiência de Moisés (Êxod. 18:13-26). Em Atos 6, pode-se ver 
também como a igreja primitiva fez arranjos para cuidar das demandas dos membros ao atribuir 
responsabilidades a diferentes pessoas. Entretanto, pode-se ver, além disso, como os diáconos 
acabaram sendo os pregadores, como aconteceu na história de Felipe… No final, o semeador e o 
ceifeiro ficam felizes por trabalhar juntos, e não tentam roubar todo o crédito para si mesmos 
(João 4:36). 

Às vezes, os líderes se preocupam que os membros não farão o evangelismo “de modo 
adequado.” Entretanto, como salienta a lição, os frutos de nossa obra vão se tornar muito claros 



— assim como uma boa árvore produz bom fruto e uma árvore ruim produz maus frutos (Mat. 
7:17, 18).  
 Nem sempre os líderes da igreja primitiva concordavam, como mostra a história da 
desavença entre Paulo e Barnabé (Atos 15:36-40). É interessante que o motivo de seu 
desentendimento foi a adequação de João Marcos ao ministério. Como se pode determinar quem 
estava certo neste caso? 
  
Comentário  
 Após a preparação, deve haver ação. O ministério não ocorre no vácuo — ele trata com 
pessoas reais em situações reais. De certa forma, o título “Liberdade para Ministrar” implica que 
as atividades são separadas quando, em realidade, o ministério faz parte intensamente da vida 
que passa por nós. Não paramos de ministrar quando estamos no Seminário nos preparando para 
o ministério! Nem deveríamos perpetuar o mito de que somente certas pessoas “devidamente 
treinadas” podem realizar evangelismo. Já gastamos tempo suficiente neste trimestre falando que 
todos os cristãos devem ser testemunhas. 
 “O crescimento espiritual vem apenas quando nos conectamos com Jesus. Ele não pode 
ser produzido pelos seres humanos simplesmente porque realizam tarefas específicas, mesmo as 
tarefas do testemunho e do evangelismo. A igreja não pode ‘programar’ espiritualidade em seus 
membros.” (Lição de quarta-feira). Esta é a verdade que todos precisamos enfatizar. A adoção de 
modelos do marketing ou do mundo de negócios pela igreja não tem ajudado em sua missão 
fundamental, já que não estamos “vendendo um produto” nem “fazendo marketing de Deus.” 
Esses são conceitos inteiramente humanos que deixam de levar em consideração a perspectiva 
divina. Por isso, podem dar a perigosa impressão de que a atividade religiosa se parece com 
qualquer outra atividade, inclusive a comercial. 
 No que diz respeito a representar a Deus, precisamos lembrar que é exatamente isso. 
Deus não nos chamou para desenvolver programas de origem humana, mas para aceitar a 
comissão divina. Nós todos admitimos que podemos fazer mais quando trabalhamos juntos de 
forma efetiva, mas nunca devíamos ignorar o fato de que este é um movimento espiritual e não 
uma empresa comercial. 
 Mesmo no que diz respeito ao ministério assalariado, precisamos reconhecer que isto é 
apenas uma forma de sustentar aqueles que usam todo o seu tempo a serviço do Senhor. Não se 
trata de “emprego” em uma “organização.” Em vez disso, trata-se de uma compensação a fim de 
liberar os que são chamados para servir de uma forma bastante específica. 
  
Comentários de Ellen White 

Deus ordenou, de acordo com a lei do ministério, que nos confortemos uns aos outros, 
com ternura e amor, quando grandes tristezas recaem sobre nós. Ninguém vive para si mesmo. 
Ninguém morre para si mesmo. Tanto a vida quanto a morte significam algo para cada ser 
humano... Deus fez repousar sobre Seus agentes humanos o dever de comunicar o caráter de 
Deus, testificando de Sua graça, Sua sabedoria e Sua benevolência, ao manifestar Seu amor 
refinado, terno e misericordioso... {That I may know Him, p. 45} 

Gloriosos foram os resultados que acompanharam o ministério dos apóstolos escolhidos 
de Cristo. No começo de seu ministério, alguns deles eram homens sem instrução, mas sua 
consagração à causa de seu Mestre era sem reservas, e, ensinados por Ele, alcançaram o preparo 
necessário para a grande obra que lhes foi confiada. Graça e verdade reinavam em seu coração, 
inspirando-lhes os motivos e regendo-lhes os atos. Traziam a vida escondida com Cristo em 



Deus, e o próprio eu perdeu-se de vista, submergindo nas profundezas do infinito amor.  {Atos 
dos apóstolos, p. 593-594}  
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