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LIÇÃO 10 
Para Ter Um Ministério Equilibrado 

 
     Completou o estudo de nove lições, Considerou as qualificações bíblicas para o ministério e as 
qualidades espirituais que capacitam a pessoa a ser o tipo de líder que deve ser. Considerou as várias 
ferramentas e técnicas que o líder informado deve usar à medida que se prepara praticamente para 
ministrar às pessoas. Se aplicar esses princípios de modo consistente, poderá pregar sermões e dar 
aulas com competência e confiança, E oro para que Deus o ajude a comunicar a verdade àqueles que 
dela precisam. Agora, quero falar-lhe do fundo do meu coração acerca de algumas coisas que creio 
serem úteis quando for ministrar. 
     Já observou uma pessoa a remar num barco com um só remo? Eu já. E foi-lhe difícil fazer algum 
progresso. Talvez já tenha observado em suspense, enquanto um animal de carga subia por um 
caminho íngreme e perigoso, e a sua carga pendia para um lado. Talvez já tenha visto um barco a 
afundar-se quando um número demasiado grande de pessoas ficou de um só lado. Estas situações da 
vida real sugerem a importância do equilíbrio. Ao ministrar às pessoas, há uma necessidade de 
equilíbrio, também. Nesta lição, discutiremos o equilíbrio. 
     A pregação e o ensino são dois meios que Deus tem escolhido para comunicar a verdade divina às 
pessoas necessitadas. E embora possa aprender a fazer os dois com grande perícia e competência, 
nunca deve se esquecer de que a fonte da sua eficácia é Deus, Oro para que torne-se cada vez mais 
dependente d’Ele, dia após dia, enquanto aprende a esperar na Sua presença. Então é garantido o seu 
sucesso no Seu trabalho. 
 
Sumário da Lição 
UM APELO AO EQUILÍBRIO 
“ROGO-VOS...” 
 
Objectivos da Lição – Quando completar esta lição deverá saber: 
1. Discutir a relevância do equilíbrio no ministério pessoal de pregação e ensino. 
2. Analisar o segredo do sucesso no ministério da pessoa que prega e ensina. 
3. Apreciar o ministério compreensivo do Espírito Santo na obra de edificar e amadurecer o corpo de  
    Cristo. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Faça uma revisão cuidadosa da Unidade 3 (Lições 7-10), e depois preencha o exame para Unidade 3     
    e envie-o para o escritório do ICI. 
 
Palavras – Chave 
fanatismo  
formalismo 
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UM APELO AO EQUILÍBRIO 
Objectivo 1. Discutir a importância do equilíbrio no ministério pessoal do ensino e da pregação. 
 
     Se quer servir de modo eficaz no seu ministério de pregação e de ensino, deve possuir equilíbrio. O 
desequilíbrio é um perigo constante. É possível para si ficar desequilibrado na sua mensagem ou no 
seu método, ou em ambos. 
     Considere a seguinte situação de família. Uma mãe tem um filho de três anos de idade e um de 
treze anos. O filho mais novo tem um apetite razoavelmente bom, mas gosta principalmente de 
comidas suaves e macias. O filho mais velho gosta de todos os alimentos, tantos quantos consegue 
obter; e gosta de carne, que em alguns casos é difícil de comer. Por amar os dois filhos, esta mãe 
procura incluir no ementa diária, sempre que possível, aquelas coisas que atraem e alimentam os dois. 
Porque estes dois filhos precisam de crescer e desenvolver-se. 
     Como pessoa que ministra, terá esta mesma situação repetida num sentido espiritual. À medida que 
algumas pessoas amadurecem, outras nascerão de novo e começarão a sua vida espiritual. Deve 
procurar ministrar verdades que são aceitáveis ao paladar dos novos nascidos em Cristo                      
(1 Pedro 2:2) e, ao mesmo tempo, compartilhar verdades e princípios espirituais que alimentarão os 
crentes mais maduros (Hebreus 5:11-14). Esta tarefa talvez lhe pareça difícil, mas quando procurar o 
Senhor, pedindo matéria apropriada, Ele dar-lhe-á o que é necessário para satisfazer as necessidades de 
todo o Seu povo. 
 
1. Suponhamos que visitava uma igreja de cerca de trezentos membros num domingo de manhã. O 
pastor prega um sermão evangelistico excelente e as almas são salvas. Mais uma vez, na quarta-feira à 
noite, no “Estudo Bíblico” ouve outra mensagem evangelistica com apelo. Fica a saber que este é o 
padrão normal para todos os cultos. Ainda impressionado, comenta com um membro da igreja em 
relação ao grande número de pessoas que tomaram a sua decisão por Cristo. “Sim, temos muitas almas 
salvas, mas parece que as pessoas não continuam aqui, nem fazem desta igreja o seu lar espiritual. Vão 
para outras igrejas e fixam-se lá”. Qual pensa ser a área problemática do ministério desta igreja? 
Escreva a sua resposta a esta pergunta. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Quando as pessoas não recebem alimento espiritual, começam a dar sinais de desnutrição espiritual. 
A esta altura, podem ou mudar-se para outro grupo, ou, paulatinamente começar a ausentar-se dos 
cultos, achando-os desnecessários. Este pastor poderia ter variado tanto a sua mensagem 
(evangelismo) como o seu método (pregação), incluindo bons ensinos doutrinários e boa pregação 
expositiva que, sem dúvida, teriam alcançado sucesso. 
     Enquanto ministra, pois, procure atingir o equilíbrio entre a pregação e o ensino. Paulo mandou 
Timóteo a fazer as duas coisas: “Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá” (1 Timóteo 4:13). 
Certo método de comunicação que consegue um equilíbrio excelente entre a pregação e o ensino é a 
pregação expositiva. O sermão expositivo baseia-se num texto extenso das Escrituras que é 
interpretado em relação a um tema ou ideia central. A maior parte da matéria para este tipo de sermão 
é tirada directamente das Escrituras. O objectivo é desdobrar o significado da passagem das Escrituras 
e exemplificar como a verdade bíblica se relaciona com a situação actual dos ouvintes. Semelhante 
abordagem dá-nos o benefício de um elemento sistemático de ensino que pode ser usado para 
evangelizar, bem como de um estilo de pregação que visa instruir e educar para o crescimento cristão. 
A pregação expositiva é usada com muito sucesso por grande número de pessoas de destaque. 
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     Verá, também, que o seu tratamento do conteúdo da mensagem, quer na pregação, quer no ensino, 
será afectado pelos seus ouvintes. Por exemplo, se visitar uma aula de uma escola primária, digamos 
do segundo ano, descobrirá que as crianças têm um tempo curto de atenção. Se a professora quiser 
manter a atenção delas, deverá usar linguagem animada, ajudas visuais abundantes, e não passar tempo 
demais numa só área de assuntos. Estas crianças, de certo modo, são apenas estudantes infantis. Como 
contraste, durante a sua observação de uma aula de faculdade, observa os estudantes prestando atenção 
enquanto o professor dá uma prelecção com a duração de uma hora e meia. 
     Encontrará repetidos nos seus cultos, estes dois tipos de resposta à comunicação. Por exemplo, 
talvez note que os bebés em Cristo parecem inquietos, pouco à vontade, e sem quererem envolver-se 
enquanto apresenta matéria doutrinária numa sessão prolongada. Estas respostas provavelmente 
indicam que a matéria é pesada demais para eles na sua presente fase de desenvolvimento. Talvez 
indique, também, que a sua abordagem precisa de ser modificada. É possível que deva empregar um 
método que utilize mais das áreas dos sentidos deles na experiência de aprendizagem. Por outro lado, 
pode descobrir durante uma série de mensagens evangelísticas que os seus ouvintes mais maduros 
estão com fome de alimento espiritual mais sólido. Deve corresponder à sua necessidade e procurar 
sujeitar o seu ministério total a um equilíbrio. À medida que se torna consciente das necessidades 
diferentes de todas as pessoas, e sensível à orientação do Espírito Santo, poderá ministrar a todas as 
necessidades das pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Enquanto ministra as riquezas abundantes da Palavra de Deus, poderá trazer deste tesouro coisas 
novas e coisas velhas que abençoarão os seus ouvintes ao crescerem no desenvolvimento espiritual, e 
lhes agradará ao saborearem as delícias do alimento divino. 
 
2. Circule a letra antes de cada afirmação VERDADEIRA. 
a) Podemos deduzir dos factos em cima e da nossa lição anterior que todos os aprendizes, mas      
    especialmente os que estão a iniciar a aprendizagem, conseguem resultados melhores quando os      
    conceitos que apresentamos são menos difíceis de serem compreendidos, quando as ilustrações são  
    abundantes, e quando as ajudas visuais valorizam a experiência da aprendizagem.  
b) A parte espiritual de uma pessoa é como um organismo biológico no sentido de ter que ser      
    alimentada com uma dieta à altura do seu nível de maturidade. Ou seja: as crianças espirituais  
    precisam de leite, ao passo que os adultos espirituais precisam de alimento forte. 
c) Realmente não importa como procede na alimentação das pessoas nem o que lhes dá como  
    alimento, contanto que faça alguma coisa por elas, porque, de qualquer maneira, a Palavra de Deus  
    não voltará vazia, sem realizar alguma coisa. 
 
     A pregação e o ensino, conforme já vimos, são duas maneiras de comunicar a verdade. Algumas 
pessoas fazem uma distinção entre estes meios. Crêem que a pregação apela às emoções e que o ensino 
apela ao intelecto. Esta distinção, no entanto, é puramente subjectiva, porque cada um deles tem algum 
elemento do outro, em maior ou menor grau em qualquer determinada altura. Tanto a pregação como o 
ensino são importantes: a verdade deve ser plenamente compreendida e profundamente sentida. Paulo 
relacionou os dois aspectos com a experiência dos Romanos: “Mas graças a Deus que, tendo sido 
servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues” (Romanos 6:17). 
A verdade afecta o ser da pessoa. Vem inicialmente para o intelecto, estimula as emoções, e, 
finalmente, move a vontade. A verdade que afecta a pessoa total e não meramente um só aspecto tem 
uma probabilidade muito maior de perdurar e de produzir frutos. 
 
 
 

 
Enquanto ministra, procure atingir o equilíbrio  

entre a pregação e o ensino. 
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3. A verdade que produz uma transformação espiritual positiva numa pessoa 
a) deve ser em primeiro lugar uma questão do intelecto; as emoções são afectadas só de modo      
    secundário quando a vontade é mudada. 
b) é primordialmente uma questão de emoções, visto que a razão (ou a faculdade intelectual) está fora  
    do escopo de questões espirituais. 
c) avança através do intelecto, afecta as emoções, e leva a vontade a mudar-se. 
 
     O equilíbrio na pregação e no ensino produzirá o equilíbrio no evangelismo e na formação. Alguns 
só vêem a necessidade de evangelizar; outros só formam discípulos. As duas actividades são 
necessárias; nenhuma delas deve ser negligenciada. É necessário o equilíbrio. Às vezes, uma pessoa 
insistirá que só tem um ministério evangelístico e que, portanto, não pode ensinar. Noutras ocasiões, 
alguém insistirá que visto que o seu ministério é a formação para o discipulado, não pode ganhar os 
perdidos. Devemos e podemos fazer as duas coisas. O mandamento do Senhor de pregar o evangelho a 
toda a criatura (Marcos 16:15) é equilibrado pela Sua incumbência de fazer discípulos de todas as 
nações (Mateus 28:19-20). O que fazemos deve ser determinado por aquilo que o Senhor espera de 
nós, e não por aquilo que é apenas conveniente. 
     O equilíbrio na pregação e no ensino produzirá um equilíbrio na adoração. Jesus falou à mulher 
samaritana em relação à adoração que o Pai procura: “Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o 
adorem em espírito e em verdade” (João 4:24). A Palavra pregada e ensinada sem a unção do Espírito 
leva ao formalismo. E onda a experiência subjectiva no Espírito é enfatizada à parte da Palavra, temos 
fanatismo. A adoração é um equilíbrio perfeito entre a Palavra e o Espírito. 
 
4 . Circule a letra antes de cada afirmação VERDADEIRA.  
a) A Grande Comissão é primordialmente uma chamada ao evangelismo.  
b) Podemos deduzir dos mandamentos dados pelo nosso Senhor que o ministério às pessoas deve ser  
    total, ou seja: deve levar a efeito o novo nascimento, um novo modo de vida, novos valores, um     
    novo comportamento, e o crescimento progressivo. Em resumo: o ministério deve satisfazer todas  
    essas necessidades.  
c) A verdadeira adoração representa uma resposta humana equilibrada à Palavra e ao Espírito. 
 
     Examine Actos 2:42-47. Aqui, vemos que o elemento de evangelismo era evidente na comunidade 
cristã à medida que dezenas de pessoas eram afectadas pela mensagem e pelo testemunho dos crentes 
em Jesus. Em segundo lugar, notamos que os que foram ganhos perseveraram na doutrina dos 
apóstolos, e assim foi iniciado o processo de fazer discípulos. Um terceiro elemento neste ambiente 
sem igual também era importante: o mútuo relacionamento entre os crentes. Comiam juntos, oravam 
juntos, louvavam juntos Deus e repartiam entre si as suas posses terrestres. E isto criou um belo 
espírito de união. Se estes três elementos estiverem equilibrados no seu grupo, verá resultados 
positivos; se não forem mantidos em equilíbrio, o seu grupo sofrerá. 
     Alguns grupos de crentes tendem a concentrar-se num só destes elementos. Mas observe qual é o 
resultado. O grupo que enfatiza o ensino bíblico e negligencia o evangelismo e a comunhão torna-se 
frio e intelectual. O grupo que enfatiza a comunhão e negligencia o evangelismo e o ensino bíblico 
torna-se superficial e emotivo. E o grupo que enfatiza o evangelismo mas negligencia a comunhão e o 
ensino bíblico fica cheio de crentes solitários e espiritualmente sub nutridos. 
     Outros grupos de crentes concentram a sua atenção em dois desses elementos. O grupo, por 
exemplo, que realça o ensino bíblico e a comunhão mas que desconsidera o evangelismo, experimenta 
uma perda de vida e de vitalidade. É caracterizado pela auto-satisfação, pela complacência, e pela falta 
de vida. O grupo que enfatiza a comunhão e o evangelismo mas que desconsidera o ensino bíblico é 
frequentemente perturbado pela falta de vida. O grupo que enfatiza a comunhão e o evangelismo mas 
que desconsidera o ensino bíblico é muito frequentemente perturbado pela falsa doutrina e por 
pequenos groupos dissidentes. E o grupo que enfatiza o ensino bíblico e o evangelismo, mas que deixa 
de promover a comunhão, desenvolve cristãos que conhecem a Palavra e que sabem compartilhá-la, 
mas que nunca desenvolvem relacionamentos importantes com outros crentes. 
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     Onde temos o evangelismo, o ensino para o discipulado, e relacionamento relevantes, temos os 
elementos necessários para produzir a maturidade espiritual. Havendo estes elementos na sua 
proporção apropriada, podemos esperar que veremos desenvolver-se congregações saudáveis e fortes. 
     Precisará de prestar atenção constante e cuidadosa à manutenção de um ministério equilibrado. 
Evite os extremos em qualquer método ou mensagem. Verá que quando uma coisa recebe ênfase 
demais, outra coisa não recebe o suficiente. Pode manter o equilíbrio se conservar a vigilância. 
 
5.  Na base da nossa consideração de Actos 2:42-47, a melhor conclusão que se pode tirar é que 
a) havia um aspecto sadio e completo no programa da Igreja primitiva que fornecia o necessário para o  
    crescimento espiritual dos crentes, o testemunho eficaz para os não-crentes, e o cultivo da  
    comunhão relevante. Esses elementos essenciais contribuíam para o crescimento e a vitalidade. 
b) o programa que se desenvolveu surgiu da necessidade de um estilo de vida de forma global que  
    procurava solucionar o maior número possível de problemas culturais. 
c) o que ocorreu foi principalmente um resultado das circunstâncias locais e o programa que emergiu,  
    não representava um padrão normativo de comportamento para um grupo sadio de cristãos. 
 
     Lucas regista que “crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os 
homens” (Lucas 2:52). Este é verdadeiramente um exemplo do crescimento equilibrado. Porque em 
termos práticos isto significa que Ele crescia intelectual, física, espiritual, e socialmente. Através de 
um ministério equilibrado de pregação e ensino, e do desenvolvimento de relacionamentos profundos, 
as pessoas desenvolverão uma estatura espiritual, um testemunho poderoso, uma comunhão realmente 
relevante, e nós sentiremos uma sensação de realização no nosso próprio ministério. 
     A Bíblia é a sua maior ajuda quando procura desenvolver um ministério equilibrado. Estude-a 
sistematicamente. Siga-a diligentemente. Meça por ela a sua mensagem e os seus métodos. 
     Mantenha um registo de quais assuntos e passagens bíblicas vai pregar e ensinar. Verifique o seu 
registo pelo menos uma vez por ano. Certifique-se de que está a estudar a totalidade da verdade 
bíblica, e a ministrar baseado nela. Tenha cuidado com os assuntos favoritos e com os temas 
preferidos! Assim como gosta de variedade no alimento que come, assim também as pessoas a quem 
ministra precisam de variedade na mensagem que prega e ensina. 
     Peça que o Senhor o ajude à medida que se esforça para transmitir a mensagem integral da Palavra. 
Ele ajudá-lo-á a manter um ministério bem equilibrado de pregação e ensino. 
 
6.  Discuta a importância do equilíbrio no ministério de ensino e pregação que uma pessoa tem.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

EVANGELlSMO                     ENSINO                       COMUNHÃO 
 

Se estes três elementos se conservarem equilibrados... 
verá resultados positivos. 
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“ROGO-VOS...” 
Objectivo 2. Seleccionar afirmações que revelam as características de um ministério espiritual bem-
sucedido. 
 
     Phillips Brooks, cuja definição da pregação foi citada anteriormente neste guia de estudos, era um 
pregador culto e capaz. Milhares de pessoas foram trazidas para Cristo como resultado do seu 
ministério. Algumas pessoas tinham vontade de saber a razão do seu sucesso. Um amigo dele 
descobriu o segredo numa viagem transatlântica que os dois estavam a fazer. O homem sentiu a falta 
do grande pregador durante várias horas. Depois de o procurar em vários lugares, voltou para o seu 
camarote e abriu a porta: Ali, de joelhos, com as mãos erguidas para o céu, encontrou Phillips Brooks 
orando repetidas vezes: “Oh, Deus, dá-me poder!”. Fechou a porta na cena sagrada, conhecendo a 
fonte do poder que o pregador tinha com Deus e com os homens. 
 
7. Leia os seguintes textos das Escrituras e responda à pergunta relacionada com cada um deles. 
 
a) Marcos 1:35-38 revela que antes de Jesus começar o Seu dia de ministrar às necessidades das  
 
pessoas, Ele __________________________________________________________. Quando os Seus  
 
discípulos O encontraram, Ele indicou que precisava de ir a outras aldeias para ___________________ 
 
___________________________________________ porque _________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
b) Lucas 5:16 e 9:18 indica que Jesus Se retirava das multidões e ia para um lugar solitário onde  
 
pudesse ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Lucas 9:28-36 mostra que Jesus foi transfigurado enquanto estava ___________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Lucas 6:12-16 indica que Jesus, antes de escolher os doze, _________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Marcos 9:29 demonstra que algumas batalhas espirituais exigem ____________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
antes da vitória ser ganha. 
 
f) Actos 6:4 revela que os apóstolos davam alta prioridade à __________________________________ 
 
_______________________________________ e _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
g) Efésios 6:18 admoesta os crentes a ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 



 137 

      Quando ministra, nem o talento nem a preparação podem substituir o poder espiritual na sua vida. 
Sem ele, a pregação não passa de um sermão e o ensino de uma prelecção. Semelhante pregação e 
ensino, sem o poder vivificante do Espírito estão mortos (2 Coríntios 3:6). Logo, não se contente em 
pregar sermões e fazer prelecções. Espere em Deus com oração até que a Palavra fique como fogo 
transmitido aos seus ossos; espere até que possa falar como um oráculo de Deus. Siga o padrão de 
Paulo quando ministrar: 
 
“E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade 
de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este 
crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra, e a 
minha pregação, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de 
Espírito e de poder; para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de 
Deus” (1 Coríntios 2:1-5). 
 

     Quando declarar a Palavra de Deus no poder do Espírito, estará a seguir o padrão do ministério do 
Novo Testamento. Espere com o Senhor até que o poder do Espírito Santo venha sobre si, assim como 
veio sobre os crentes no Novo Testamento (Actos 2:1-4). A unção para ministrar vem só de Deus. Não 
há atalhos para chegar até este revestimento do Espírito. E as pessoas nunca serão comovidas por 
menos do que a mensagem ungida. Lembre-se: as pessoas procuram métodos melhores, mas Deus 
procura homens e mulheres melhores. Ele quer que os que proclamam a Sua mensagem dependam 
totalmente d’Ele, e aqueles que Ele unge são admoestados a ser fervorosos de espírito ao servirem o 
Senhor (Romanos 12:11). 
 
8. A capacitação para o tipo de ministério que produz resultados espirituais relevantes 
a) baseia-se na experiência espiritual pessoal e, portanto, não são necessários para o ministério  
    talentos, capacidades, ou preparação. 
b) vem da dedicação total das nossas capacidades, talentos, e experiências de aprendizagem;  
    dedicamo-nos ao Senhor para serem usadas conforme Ele dirige. 
c) depende do talento natural que oferecemos a Deus; portanto, quanto mais temos para oferecer a  
    Deus inicialmente, tanto mais Deus pode fazer com a nossa pessoa. 
 
     Um cristão escreveu certa vez para a direcção de uma organização missionária norte-americana, 
dizendo: “Envie-nos pessoas com coração em brasa para nos falar do amor de Deus”. Juntamente com 
o poder do Espírito, precisa de um coração ardente para pregar e ensinar o evangelho. O ministério de 
Jesus a dois discípulos que iam para Emaús sugere como ter entusiasmo (Lucas 24:13-35). Jesus 
juntou-Se a eles, sem ser reconhecido, escutou a história que contaram da crucificação e do túmulo 
vazio. Explicou-lhes o que foi dito acerca d’Ele mesmo em todas as Escrituras, desde Moisés até aos 
profetas. Mais tarde, enquanto Ele abençoava e partiu o pão, eles reconheceram-No, mas Jesus 
desapareceu da sua vista. Então disseram um para o outro: “Porventura não ardia em nós o coração 
quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras?”(Lucas 24:31).  
     Terá o coração a arder dentro de si enquanto Ele lhe fala e lhe revela a Palavra. Procure esta 
experiência! Quando orar, espere que Ele lhe fale. E quando se levantar para ministrar, ninguém 
duvidará da fonte do seu poder. Os seus ouvintes sentirão que estava com Jesus, e corresponderão à 
mensagem que o seu Mestre lhes deu. 
     Há alguns anos, certo ministro do evangelho começou a depender cada vez menos de Deus e 
confiar cada vez mais nos seus próprios talentos, capacidades e preparação. À medida que passava 
cada vez menos tempo de joelhos, o seu ministério foi perdendo o seu calor e vigor. Sentindo a 
necessidade de uma mudança de direcção, alguns presbíteros preocupados colocaram um bilhete no 
púlpito onde o ministro não o deixaria de ver. Enunciava o problema com clareza: “... Senhor, 
queríamos ver a Jesus” (João 12:21).  
     Quando o pastor leu o bilhete, caiu-se em humilde contrição. Indo para um lugar à parte, resolveu 
que oraria até obter de volta o poder de Deus na sua vida. Quando saiu do seu lugar reservado à 
oração, era um homem mais sábio. Resolveu, então, que nunca mais ousaria subir ao púlpito 
dependendo da sua própria capacidade. E, conforme se poderia esperar, recuperou o fogo, a paixão, a 
visão que possuía anteriormente.  
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     A igreja agradecida, colocou outro bilhete no púlpito. Desta vez dizia: “... De sorte que os 
discípulos se alegraram, vendo o Senhor” (João 20:20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A minha oração é que sempre pregue e ore com paixão e com poder. Oro, também, para que sempre 
compreenda a sua tarefa de ministrar como um dom de Deus, e que nunca perca a frescura, o vigor, e o 
desafio que tinha quando, pela primeira vez, respondeu à chamada do Salvador: “Eis-me aqui. Envia-
me a mim!” 
 
9. Circule a letra antes de cada afirmação que é VERDADEIRA sobre as características de um 
ministério espiritual bem-sucedido. 
a) Aquele que realmente está a procurar servir o Senhor e o Seu povo retirar-se-á progressivamente do  
    contacto com as pessoas. 
b) Quanto mais as pessoas se envolvem com os outros, tanto mais se envolverão em oração e  
    intercessão a Deus por elas. 
c) As marcas clássicas da pessoa verdadeiramente espiritual são a fraqueza e a timidez. 
d) Embora não devamos depender da nossa própria capacidade natural para o ministério espiritual, q 
    quando sabemos que falamos em nome de Deus e que temos a Sua unção, ministraremos com      
    ousadia, poder e autoridade que atrairão a atenção das pessoas. 
e) Visto que as pessoas são tão diferentes, não é necessário que aquele que ministra seja  
    emocionalmente envolvido, ou seja: entusiasmo, fervoroso de espírito e altamente motivado para  
    realizar a obra de Deus. Porque sendo a obra d’Ele, será realizada quer tenhamos uma visão dela,  
    quer não. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando ministra, nem o talento, 

 nem a preparação, podem substituir 

o poder espiritual na sua vida. 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO 
 
_____ 1. A necessidade de equilíbrio no ministério da pregação e do ensino foi descoberta apenas       
               recentemente, e não representa nem um mandamento bíblico nem uma praxe da Igreja  

  primitiva. 
_____ 2. A pregação e o ensino são simplesmente dois modos de comunicar a verdade; assim um  
   não é mais importante do que o outro. 
_____ 3. É geralmente aceite que a pregação é usada para apelar às emoções; ao passo que o ensino   
                apela ao intelecto. 
_____ 4. Seja qual for o veículo de comunicação usado, o objectivo é afectar a pessoa na totalidade:  
   o intelecto, as emoções e a vontade. 
_____ 5. Alguns vêem a pregação como um meio de evangelismo e o ensino como um meio de fazer 
   discípulos. 
_____ 6. A Grande Comissão é especificamente dirigida para o evangelismo. A provisão de se   
   transformarem em discípulos os que foram ganhos pelo evangelismo é encontrada noutras 
    partes da Bíblia. 
_____ 7. É mais importante enfatizar o Espírito na adoração do que procurar enfatizar a natureza   
   complementar da Palavra e do Espírito na adoração.  
_____ 8. Devemos medir os nossos métodos e a nossa mensagem pelos resultados do nosso  
     ministério em vez de impor qualquer padrão absoluto. 
_____ 9. Quem ministra deve procurar alguma variedade na dieta espiritual que oferece àqueles que 
   serve. 
_____ 10. O segredo do sucesso no ministério da pregação e do ensino é uma combinação de   
     métodos e capacidades aplicados, de uma personalidade encantadora, e de inteligência  
     acima da média. 
_____ 11. Os grandes mestres e pregadores de todos os tempos são iguais neste ponto: reconhecerem  
     a sua fonte de poder e continuamente se exercitarem na oração para manterem o contacto  
     sem o qual são inaptos para a vida espiritual. 
_____ 12. Uma das características principais daqueles que pregam e ensinam no poder do Espírito é 
     o entusiasmo. 
_____ 13. O Espírito Santo deve dirigir aquele que ministra na escolha e na preparação de aulas e   
     sermões, ungi-lo enquanto ministra, e tocar os corações dos ouvintes se benefícios   
     espirituais devem ser obtidos. 
_____ 14. Segundo a praxe bíblica, quem prega não deve ensinar, porque estes talentos ministeriais          
                 são tão distintos entre si. Cada um destes ministérios, assim, requer uma pessoa diferente. 
_____ 15. Embora o ensino e a pregação sejam dois modos diferentes de comunicação, a diferença          
                 não é tão grande que uma mesma pessoa não possa pregar mensagens evangelísticas para            
                ver a salvação dos perdidos e também dar aulas para treinar discípulos. 
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Respostas às Perguntas do Estudo 
 
5. a) havia um aspecto sadio e completo na Igreja primitiva. 
 
1. A sua resposta. É óbvio que a mensagem visa as necessidades do evangelismo em vez de fazer um 
equilíbrio entre este e o crescimento e maturidade cristã. 
 
6. A sua resposta. O equilíbrio no seu ministério é vitalmente importante, porque o ajuda a  ministrar 
para o evangelismo e crescimento da Igreja bem como para as necessidades do discipulado e da 
maturidade cristã. Estas necessidades diferentes afectarão a sua mensagem, o seu método e a sua 
ênfase. Além disso, o equilíbrio preservá-lo-á inércia espiritual e do fanatismo enquanto dá o lugar 
apropriado à Palavra e ao Espírito na adoração. O equilíbrio, em resumo, ajuda a trazer a pessoa para 
Cristo, providenciar a sua alimentação e relacionamentos espirituais, e dar-lhe o desenvolvimento 
espiritual total que leva à maturidade espiritual. 
 
2. a) V     b) V 
    c) F (Como pastores, somos responsáveis por alimentar os cordeiros e as ovelhas. E devemos fazer  
        tudo quanto é possível para alimentar o rebanho, visando o seu bem-estar espiritual.) 
 
7. a) orava, pregar, porque para isso viera. 
    b) regularmente, frequentemente, ou costumeiramente; orar. 
    c) a orar. 
    d) passou a noite em oração. 
    e) oração ou oração e jejum. 
    f) oração, pregação. 
     g) orar constantemente no Espírito para as muitas necessidades do ministério e do Corpo de Cristo. 
 
3. c) avança através do intelecto, afecta as emoções e leva a vontade a mudar-se. 
 
8. b) vem da dedicação total das nossas capacidades... 
 
4. a) F     b) V     c) V 
 
9. a) F     b) V 
    c) F (Veja o conselho de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 1:7.) 
    d) V 
    e) F (Não se pode ler o registo do ministério de Jesus sem ficar comovido pelo senso de urgência  
        com que Ele trabalhava – veja João 9:4 e Mateus 9:36-38. E o nosso ministério é vitalmente  
        importante porque, o evangelho deve ser pregado a todas as nações antes da vinda do Senhor  
       (Mateus 24:14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não se esqueça de preencher o seu exame da  
Unidade 3 e de o devolver ao escritório do ICI. 


