Lição 4
Pode Ser um Obreiro
Agora o António sabe mais sobre a Igreja e os diferentes dons que Deus
deu aos seus membros. Ao observar a Igreja, repara que nem todos os
membros têm o mesmo ministério. Há aqueles que pregam e que ensinam,
aqueles que dão mensagens de sabedoria e de entendimento, aqueles que
servem e os que repartem. O António compreende que tem uma grande
variedade de maneiras de como ele poderia ajudar os seus irmãos em
Cristo.
Agora ele descobre outras coisas que quer saber. Quer aprender como
pode trabalhar para Deus. Também quer descobrir quais os dons que Deus
tem para ele. Deseja saber como pode receber de Deus estes dons.
Talvez tenha estas mesmas perguntas! Talvez se tenha tornado crente já
há algum tempo e já esteja a pensar que não há nada especial para você
fazer. Porém, Deus tem um ministério para si. “Mas, a manifestação do
Espírito é dada a cada um, para o que for útil” (1 Coríntios 12:7). Que as
verdades ensinadas nesta lição possam ajudá-lo a encontrar o seu ministério
no corpo de Cristo.
Nesta Lição Estudará...
A Ajuda Especial para os Obreiros
Dons para os Obreiros
Há um Dom para Si
Receba Dons de Deus
Esta Lição Ajudará a...
Explicar porque os obreiros de Cristo precisam da ajuda especial de Deus.
Descrever a parte de Deus em dar-nos dons de ministério.
Explicar qual a nossa parte em receber os dons de ministério.
AJUDA ESPECIAL PARA OS OBREIROS
Objectivo 1: Identificar a fonte de ajuda especial do obreiro cristão.
Temos Uma Grande Tarefa
Jesus disse: “Portanto, ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as
coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco, todos os
dias, até à consumação dos séculos. Ámen” (Mateus 28:19-20). É esta a
nossa tarefa: fazer discípulos e ensiná-los.
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A maioria das pessoas neste mundo não são salvas. Os obreiros cristãos
têm a responsabilidade de ajudar as multidões a ouvirem o evangelho. Não
podemos negligenciar esta responsabilidade. Jesus deixou o mandamento
para os Seus seguidores cumprirem. Esta é uma tarefa. Precisamos da ajuda
especial de Deus para cumpri-la.
Temos um Inimigo
Enquanto fazemos a obra de Deus, temos um inimigo. Esse inimigo é
Satanás, que deseja ver a obra de Deus fracassar. Sozinhos não podemos
vencer Satanás. E se o obreiro de Deus fracassar, a obra de Deus sofre. Pois
Satanás ataca o obreiro cristão.
Lembra-se da história de Sansão, em Juízes 16? O cabelo comprido de
Sansão era um sinal de que estava destinado para uma obra especial de
Deus. Porém, ele chegou a desprezar a chamada de Deus. Enquanto ele
dormia, Dalila cortou-lhe o cabelo. Ao acordar, levantou-se pensando que
podia enfrentar qualquer inimigo assim como tinha feito antes. Porém, a
força de Sansão já tinha desaparecido. Ele estava sem a ajuda de Deus, e
sem poder para vencer os inimigos.
Temos o Poder de Deus
Porque a tarefa é grande e o inimigo é forte, Deus dá-nos uma ajuda
especial para trabalhar para ele. Jesus deu aos Seus discípulos uma grande
tarefa (Marcos 16:15), porém Ele prometeu-lhes o poder de que iriam
precisar para a cumprir e serem testemunhas d’Ele (Actos 1:8). Podemos ter
este mesmo poder do Espírito Santo hoje.
Deus quer que o mundo seja salvo. Para isso Ele usa obreiros; porém,
Ele sabe que eles precisam de ajuda, e por isso dá-lhes o Espírito Santo
para ser o Ajudador de quem necessitam. Deus fornece o poder e nós
trabalhamos para Ele usando este poder.
Para Fazer
1. Lemos sobre o poder que Deus nos dá para fazer o Seu trabalho em
a) Mateus 28:19.
b) Marcos 16:15.
c) Actos 1:8.
2. A fonte especial de ajuda para o obreiro cristão é
a) O poder que ele recebe do Espírito Santo.
b) O desejo profundo que ele tem de servir o Senhor.
c) O trabalho para o qual ele foi destinado.
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DONS PARA OS OBREIROS
Objectivo 2: Enumerar as maneiras que Deus usa para chamar uma pessoa
para a Sua obra.
Deus é omnisciente. Ele vê a obra que há para se fazer e também vê o
obreiro. Na Sua sabedoria, Ele pode seleccionar o obreiro certo para o lugar
certo. Ele chama-nos para trabalharmos para Ele.
Às vezes a chamada vem quando estamos a ler a Bíblia. O Espírito
Santo pode usar a Palavra inspirada de Deus, tornando-a a voz de Deus para
nós. Ela torna-se a chamada para o serviço nos nossos corações.
Ou Deus pode dar-nos uma obrigação espiritual enquanto estamos a
orar. Podemos talvez ficar interessados num lugar onde o evangelho precisa
de ser pregado. Enquanto trabalhamos para ajudar a levar o evangelho até
lá, sentimos nos nossos corações o desejo de Deus que sejamos obreiros
naquele lugar.
A chamada pode vir enquanto o crente está a procurar Deus. Lemos que
o Espírito Santo disse à igreja em Antioquia: “... apartai-me Barnabé e Saulo
para a obra a que os tenho chamado” (Actos 13:2).
Deus não nos chama a todos para fazermos a mesma obra. Por exemplo,
pode haver um negociante que não prega nem ensina. Ele ama Deus e quer
fazer a Sua obra. Deus pode chamá-lo para ser testemunho d’Ele na
maneira como dirige os seus negócios. Uma mulher pode ficar em casa a
trabalhar. Ela pode ser uma mulher santa na sua casa e na sua comunidade,
orando por aqueles que pregam e ensinam a Palavra, e testificando de Deus
a todos aqueles que ela encontra.
Ninguém é deixado fora da chamada de Deus. Assim como as pessoas
diferem uma das outras, a chamada também é diferente. Deus precisa de si
como obreiro cristão. Quando sentir o Espírito Santo a falar ao seu coração,
preste atenção.
Para Fazer
3. Suponhamos que um amigo seu lhe pergunta como é que Deus chama
uma pessoa para trabalhar para Ele. Enumere pelo menos três maneiras de
como Deus faz isso.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

25

Deus Equipa os Seus Obreiros
Objectivo 3: Mostrar como Deus equipa os Seus obreiros para fazer a Sua
obra.
Quando alguém sente a chamada de Deus, poderá obedecer, porque
Deus tem dons para dar aos Seus obreiros. Estudámos estes dons no
terceiro capítulo.
O dom do Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes. Foi este o
primeiro dom. Podemos fazer muitas coisas, mas para fazer uma obra
espiritual, é preciso ter a ajuda do Espírito Santo.
Um dom, é claro, não é algo que ganhamos pelo nosso próprio esforço.
Um dom é dado porque alguém tem uma necessidade. Deus dá os dons aos
obreiros cristãos porque os obreiros precisam deles. Lemos que: “Mas a
graça foi dada, a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo”
(Efésios 4:7).
Para Fazer
4. Deus equipa os Seus obreiros para fazerem a Sua obra
a) fazendo-os sentir uma profunda responsabilidade nos seus corações.
b) chamando-os para trabalhar para Ele.
c) dando-lhes os dons de ministério de que eles precisam.
HÁ UM DOM PARA SI
Objectivo 4: Descrever a relação entre Deus e os dons que o crente tem.
Deus Escolhe os Nossos Dons
Já dissemos que Deus escolhe a pessoa certa para o trabalho certo. Isso
diz-nos três coisas:
1. Deus sabe o trabalho que devemos fazer.
2. Deus sabe quais os dons de que precisamos.
3. Deus dar-nos-á aqueles dons.
Suponhamos, por exemplo, que uma certa igreja na sua área precisa de
um pastor. Deus sabe desta necessidade. Numa outra cidade não muito
longe, um homem chamado Eduardo está a orar a respeito do que ele deve
fazer. Ele sabe da necessidade daquela igreja, e pensa que Deus quer que
ele se ofereça para ser o pastor. Como é que Deus ajudaria Eduardo a ser
pastor? Deus dar-lhe-ia os dons necessários. O Eduardo também deve fazer
o que pode para se preparar para o ministério. Talvez haja uma escola
bíblica perto onde ele possa ir receber formação. Talvez ele possa estudar
por correspondência.

26

Assim é também connosco. Deus chama-nos para trabalhar para Ele, e
também escolhe os dons de que precisamos. Os dons são certos tanto para o
obreiro como para a obra. Deus sabe quais os dons certos para nós. Ele
pode escolher muito melhor do que nós, e podemos confiar n’Ele para fazer
a escolha certa. Quando Ele nos der um dom, será exactamente do que
precisamos para completar a obra que nos confiou.
Para Fazer
5. Complete a seguinte frase: Porque Deus sabe a obra que devemos fazer,
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Deus Usa os Nossos Talentos.
Deus dá-nos habilidades especiais para O servir; Ele mesmo usa essas
habilidades. Deus também pode usar qualquer talento que Lhe dedicamos.
Suponhamos, por exemplo, que um homem que sabe pintar bem aceita
Cristo. Se este homem der o seu talento a Deus, ele pode usá-lo na igreja. O
homem poderia pintar um quadro para pendurar na igreja. Poderia pintar
quadros para ajudar o professor da Escola Dominical a ensinar as lições.
Dessa forma o seu talento poderia tornar-se um dom para a igreja.
Quaisquer que sejam os seus dons ou talentos naturais, Deus pode usálos. Em Romanos 16:1-2, lemos sobre Febe, uma serva da igreja. Não
sabemos o que ela fazia. Deus, porém, deve ter usado a sua vida, porque
Paulo disse: “... porque tem hospedado a muitos, como também a mim
mesmo” (Romanos 16:2). Deus pode usar os talentos naturais do obreiro
para abençoar a Sua Igreja.
Para Fazer
6. Indique a letra de cada afirmação certa.
a) Porque sabemos qual a obra que precisa de ser feita para Deus, cabe-nos
escolher o dom de que precisamos.
b) Porque Deus sabe qual a obra que Ele tem para nós, Ele também escolhe
os dons de que precisamos.
c) Deus vai dar ao crente todos os dons de que precisa para completar a
obra para a qual é chamado.
d) Porque Deus nos dá os dons de que precisamos para O servir, não
precisamos de nos preparar a nós mesmos.
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RECEBA DONS DE DEUS
Objectivo 5: Enumerar os passos que se pode dar para receber dons de
Deus.
Paulo disse aos crentes em Roma que um aspecto do louvor a Deus é
entregarmo-nos a Ele (Romanos 12:1). Nos sacrifícios do Velho
Testamento, os animais eram consagrados para as cerimónias especiais. Da
mesma forma, o crente entrega-se completamente ao serviço de Deus.
Antes de receber os dons de Deus, deve oferecer-se a si mesmo. Deve
considerar que o seu trabalho para Deus é a coisa mais importante que faz.
Também quando estudar o Novo Testamento, deve pensar nos dons:
procure saber como eles eram usados na edificação do corpo de Cristo.
Observe como eles podem ser usados na sua própria igreja. Pense em como
os dons espirituais o ajudariam como obreiro cristão.
A razão porque deseja receber dons também é importante. Nenhum dom
é dado para engrandecer a pessoa que o recebe. É errado desejar um dom só
para fazer os irmãos pensarem que é espiritual. Ore pelo seu trabalho.
Deseje os dons que lhe darão o poder de ajudar os outros. Comece com os
dons por que se sente atraído. Pense naqueles dons que o Espírito Santo traz
ao seu pensamento. Nunca se esqueça de que é Deus quem dá os dons (1
Coríntios 12:28; Efésios 4:11). Ore pelos dons e deseje-os, porém, deixe a
escolha com Deus.
Para Fazer
7. Suponhamos que um amigo seu lhe pergunta o que ele pode fazer para
receber dons de ministério de Deus. Enumere três coisas que ele pode fazer.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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