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Em 1986 saiu um filme chamado “Platoon – O Pelotão dos Bravos”.  É um filme 
que conta o lado negro da guerra de Viet Nã.  Dois dos personagens do filme são 
sargentos. 

O primeiro é um homem cínico que representa tudo que acontece de errado 
numa guerra.  O outro sargento representa o soldado bom, aquele que procura manter 
seus valores e sua honra, mesmo no meio do inferno da guerra.   

Numa determinada cena do filme o sargento bom descobre que os soldados, 
liderados pelo sargento mau, estão maltratando e matando civis.  Na cena vários civis 
são executados a sangue frio e uma  menina é estuprada.  Quando o sargento bom 
descobre isto ele para com a desgraça e jura levar à justiça militar o sargento mau e 
todos os que praticaram as barbaridades que já mencionei. 

Mais tarde no filme, o pelotão cai numa emboscada do inimigo.  O pelotão está 
sendo dizimado e chama os helicópteros americanos para vir e resgatar os poucos que 
conseguiram sobreviver.  Para que o resgate possa ser feito os sobreviventes defendem 
desesperadamente uma clareia na selva aonde os helicópteros podem pousar. 

O sargento bom, sabendo que têm soldados feridos que não conseguiram fugir 
para a clareia, entra de novo na selva em busca deles.  O sargento mau aproveita esse 
momento de confusão para se livrar da ameaça de ser levado perante a justiça militar.  
Ele entra na selva para caçar e matar o sargento bom.  Quando o encontra sozinho, atira 
nele três vezes, o deixando como morto. 

Mas o sargento bom não está morto e, mesmo gravemente ferido, consegue 
correr para a clareia aonde os helicópteros já levantaram voo, levando os sobreviventes 
para fora da zona de morte.  É essa a cena que vamos ver agora. 

O problema da matança de oficiais e suboficiais pelos próprios soldados que 
comandam é um problema antigo com que todos os exércitos lidam. 

A igreja também lida com esse problema.  Alguém disse que a igreja é o único 
exército que atira nos seus próprios feridos.  Sabemos que, infelizmente, muitas vezes, é 
isso mesmo que acontece.  Com as nossas palavras, com as nossas críticas com as nossas 
atitudes de desprezo, desaprovação e desdém atiramos nos nossos irmãos que caem 
feridos pelo pecado.  Fazemos isto com os nossos irmãos e fazemos isto com os nossos 
líderes também. 



Na nossa vida cristã não somos muito diferentes de soldados inexperientes no 
meio de uma batalha sangrenta.  Precisamos de líderes mais experimentados, mais 
sábios e mais astutos que conhecem as artimanhas mortais do inimigo.   Precisamos de 
líderes que já experimentaram o pior que o inimigo pode oferecer e sobreviveram para 
nos ajudar a também sobrevivermos. 

Precisamos de líderes que nos ensinam, que nos fornecem um bom exemplo de 
vida e que, quando necessário, nos admoestam e nos corrigem para o nosso próprio 
bem. 

O título escolhido para a minha apresentação é “Honrando Nossos Pastores/
Servos”.  Foram sugeridos três passagens para servir de base para essa mensagem.  Elas 
são: 

• 1 Tessalonicenses 5:12-13 

• 1 Timóteo 5:17-20 

• Hebreus 13:7 e 17 

Nas três passagens vemos vários ensinamentos a respeito dos nossos 
relacionamentos com os nossos líderes.  Em 1 Timóteo 5:17-20 - Os nossos líderes 
merecem ou são dignos de “dupla honra” 

Em Hebreus 13:7 e 17 o texto diz que devemos nos lembrar dos nossos líderes.  
Precisamos observar bem o exemplo de vida que nos deixaram.  Cabe a nós imitarmos a 
fé deles.  Somos exortados a obedecer aos nossos líderes e nos submeter à autoridade 
deles. 

Em 1 Tessalonicenses 5:12 e 13 aprendemos que precisamos ter consideração 
para com os nossos líderes.  É necessário que os tenhamos na mais alta estima, que os 
amemos e que vivamos em paz com eles 

São palavras fortes e exortações difíceis de aceitar.  Imitar, obedecer, nos 
submeter, nada disso é fácil!  E quando o líder deixa a desejar com seu exemplo de vida, 
com o seu ensino ou com as suas atitudes fica mais difícil ainda. 

Mesmo quando o nosso presbítero ofereça um bom exemplo de vida, quando dê 
bons ensinamentos e quando demonstre atitudes cristãs, não é fácil.  O nosso orgulho, o 
nosso egoísmo, o nosso desejo de ser independente, a nossa relutância de nos submeter 
à direção de mais alguém, tudo isto torna difícil conviver com os nossos líderes 
conforme somos exortados nessas passagens. 



Mas quando entendemos o contexto no qual vivemos, a batalha que acontece ao 
nosso redor, o inimigo que procura nos destruir e os perigos que nos rondam, essas 
instruções fazem mais sentido.  As mesmas lutas, os mesmos perigos e as mesmas 
armadilhas do inimigo que a igreja do primeiro século enfrentava, nós também 
enfrentamos. 

O diabo ainda anda ao nosso redor como um leão que ruge, procurando quem ele 
possa devorar.  1 Pedro 5:8 

Que nem a igreja em Tessalônica, corremos o mesmo perigo de esquecermos da 
realidade e da iminência da vinda do Senhor e nos perdermos na imoralidade sexual e 
nos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus.  Somos tentados a 
vivermos as nossas vidas sem propósito e sem foco, produzindo pouco que seja útil e até 
caindo na dependência financeira dos outros. 

Ou, que nem os que receberam o ensinamento do livro de Hebreus, somos 
tentados a esquecermos do exemplo de vida de Jesus Cristo.  Somos tentados a 
seguirmos ensinos estranhos e a voltarmos à cidade mundana da qual fomos resgatados 
por Cristo. 

E quem é que pode nos mostrar o exemplo de vida de Jesus?  Quem pode nos 
ensinar a palavra de Deus?  Quem pode nos corrigir quando caímos na imoralidade e 
nos desejos desenfreados dos pagãos?  Quem pode nos lembrar do verdadeiro propósito 
das nossas vidas e nos ajudar a manter o nosso foco?  Quem pode nos exortar e nos 
encorajar com a esperança que temos da volta de Cristo? 

São os nossos presbíteros, os nossos pastores, os nossos anciãos, os nossos 
bispos.  É essa a função deles e foi por esse motivo que foram chamados para servir 
como os nossos guias. 

Mas o trabalho dos nossos presbíteros pode ser uma alegria ou um peso.  E quem 
determina qual vai ser somos nós.  Quem já tentou liderar alguém que não queria 
aceitar a nossa liderança?  Não é nada fácil.  A situação é insuportável para o líder e não 
tem proveito para o liderado. 

Nós que somos pais conhecemos esse dilema.  Quando os nossos filhos eram 
crianças conseguíamos os liderar, até um certo ponto, mesmo quando não quisessem 
aceitar a nossa liderança porque poderíamos dominá-los fisicamente.  Mas quando 
chegam a ser adultos a coisa muda.  Conseguimos exercer a nossa liderança somente 
quando eles cooperam conosco e permitem que façamos. 



A ideia de ter presbíteros na igreja vem de Deus.  Ele quer que tenhamos esses 
pastores porque, na sua sabedoria, Ele sabe que isto é bom para nós.  Deus nos 
providencia esses líderes, esses guias, esses protetores, porque Ele quer o nosso bem. 

  Mas para que os nossos presbíteros cumpram suas funções de liderança em 
nossas vidas é necessário que sejamos bons seguidores.  Vamos rever as três passagens 
que mencionamos e tirar umas lições rápidas. 

Primeiro vamos ver 1 Timóteo 5:17-20.  Lembre-se, estamos olhando às 
passagens para ver o que podemos aprender para sermos bons seguidores dos nossos 
pastores. 

A primeira coisa que vemos é que quando um presbítero serve bem, e 
especialmente quando ele se dedica à pregação e ao ensino, ele é digno de “dupla 
honra.”  Os estudiosos nos informam que essa dupla honra se refere à honra no sentido 
normal da palavra, respeito, deferência, atenção e aceitação.  Mas a dupla honra é uma 
referência a remuneração financeira pelo trabalho que faz. 

Eu gostaria de encorajar as nossas igrejas a pensarem seriamente na 
possibilidade de ter pelo menos um presbítero pago pela igreja para que ele possa se dar 
ao trabalho do pastoreio do rebanho em tempo integral.  Assim daríamos mais valor ao 
trabalho do presbítero que é tão importante quanto ao trabalho do evangelista. 

A segunda coisa que aprendemos dessa passagem é que quando há suspeito de 
um desvio de um presbítero, que ele deveria receber o mesmo respeito e consideração 
que qualquer um de nós gostaria de receber nesse momento.  Ou seja, que levemos a 
sério a reputação e o bom nome do presbítero e que, quando surgir uma acusação, 
tenhamos o cuidado de verificar a veracidade e ter pelo menos duas testemunhas antes 
de prosseguir com qualquer disciplina ou aviso público. 

E, finalmente, nos casos quando a acusação for comprovado pela palavra de duas 
ou três testemunhas, precisamos repreender o presbítero, e publicamente.  A esperança 
é que isto sirva de aviso para os outros presbíteros, para que saibam que não são 
intocáveis simplesmente porque exercem uma posição de liderança. 

No entanto, eu diria que devemos oferecer essa correção no espírito de Gálatas 
6:1 aonde o Apóstolo Paulo escreveu:  “Irmãos, se alguém for surpreendido em algum 
pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão.” 

Passando para 1 Tessalonicenses 5:12,13 vemos algumas exortações que têm a ver 
com as nossas atitudes em relação aos nossos presbíteros.  Em primeiro lugar, que 
tenhamos consideração para com os nossos presbíteros.  Por exemplo, o bom filho tem 
consideração por seu pai.  Isto quer dizer que ele o respeita, que ele o ouve, que ele 



aprecia com carinho os seus conselhos e que procura, quando possível agradá-lo.  
Precisamos ter essa mesma atitude para com os nossos presbíteros. 

Em segundo lugar, que tenhamos os nossos presbíteros “na mais alta estima.”  A 
figura materna pode ser útil para nos ajudar a entender o que quer dizer ter alguém em 
alta estima.  Me lembro quando eu era adolescente, num certo momento fui muito 
tentado a começar a fumar, a beber e a experimentar com as drogas – porque foi isto 
que muitos dos meus colegas começaram a fazer.  Uma das coisas que fez com que eu 
não seguisse esse caminho foi a alta estima na qual eu tinha meus pais. 

Quando eu pensava no exemplo de vida que eles me haviam dado, nos 
ensinamentos que eles me deram e, principalmente na dor e no sofrimento que eu 
infligiria neles se eu escolhesse a seguir o caminho errado dos meus colegas, eu decidi 
dizer não à tentação e mantive uma conduta que eu sabia agradaria aos meus pais. 

Da mesma forma, quando somos tentados a nos desviar dos caminhos do Senhor, 
a contrariar os ensinamentos e o bom exemplo de vida dos nossos presbíteros, se os 
tivermos na mais alta estima, vamos poder nos desviar dessas tentações e desses maus 
caminhos com mais facilidade. 

Uma terceira atitude é o amor.  Amamos os nossos presbíteros porque 
reconhecemos o valor do trabalho que fazem em nosso benefício.  Sabemos que 
voluntariamente e de bom grado eles oram por nós, nos visitam, tomam decisões difíceis 
visando o nosso bem, sofrem críticas injustas e ficam calados e tiram do seu próprio 
tempo de descanso para nos atender. 

Finalmente, vivemos em paz uns com os outros.  Um dos papeis que um 
presbítero mais exercita é o papel de pacificador entre irmãos.  Quando conseguimos 
viver em paz aliviamos os nossos presbíteros dessa tarefa muitas vezes ingrata. 

E a terceira passagem, que talvez seja a mais contundente, ou a mais difícil em 
termos dos seus ensinamentos é Hebreus 13:7 e 17.  No versículo 7 os estudiosos 
afirmam que os “líderes” mencionados nesse versículo foram os que ajudaram a fundar 
a nossa congregação.  Em muitos casos esses homens já faleceram.  Mas na grande 
maioria dos casos, faleceram no Senhor.  É esse bom exemplo de fé e perseverança que 
deveria nos inspirar e encorajar. 

No versículo 17 achamos dois ensinamentos que nos causam um certo problema.  
O texto diz “obedecer” e “nos submeter à autoridade” dos nossos presbíteros.  
Imediatamente vem a nossa mente a pergunta – “Será que essa obediência e submissão 
não têm limites?” 



Eu diria que sim, é claro que tem limites.  O Único que merece a nossa obediência 
e submissão irrestritas é Deus.  Eu diria que a obediência e a submissão que devemos 
aos nossos presbíteros é limitado pela vontade de Deus.  Ou seja, quando percebemos 
que obedecer ou nos submeter aos nossos presbíteros nos colocaria em conflito com a 
vontade de Deus, aí chegamos ao limite da nossa obediência e da nossa submissão. 

Cito dois exemplos bíblicos que ilustram o tipo de obediência e submissão que 
devemos aos nossos presbíteros e o limite delas também.  Primeiro penso no caso do 
Daniel na Babilônia.  Daniel servia sob a autoridade do Nabucodonosor, do Belsazar e 
finalmente do Dário.  Ele sempre mostrava consideração, respeito, deferência, 
submissão e obediência, exceto nos casos quando a vontade do rei entrava em conflito 
com a vontade de Deus. 

O segundo exemplo vem de Jesus.  Quando ele era uma criança ele vivia sob a 
autoridade dos seus pais terrenos, José e Maria.  Aos 12 anos de idade, no entanto, 
sabendo que seu dever maior era de ocupar se com as coisas do seu Pai celeste, ele ficou 
atrás no templo quando seus pais voltaram para Nazaré.  No entanto, ele voltou com 
eles para casa e mostrou sua obediência e sua submissão em termos gerais de modo que 
as escrituras afirmam que ele era obediente aos seus pais. 

E a passagem em Hebreus 13 termina dizendo que quando nós obedecemos aos 
nossos líderes o trabalho deles de cuidar de nós, de visar o nosso bem, será uma alegria 
e não um peso.  E quando temos esse tipo de relacionamento saudável com os nossos 
presbíteros, isto será proveitoso para nós – ou seja – nós que seremos os beneficiados. 

Termino citando dois casos da minha própria vida quando foi difícil me submeter 
e obedecer aos meus presbíteros mas, quando em ambos os casos, me submeti à vontade 
dos meus presbíteros e obedeci aos seus conselhos, o resultado da minha submissão e 
obediência foi proveitoso para mim e para o Reino. 

Quando nos avisamos a buscar experiência antes de irmos ao campo missionário. 

Quando nos trouxemos de volta para casa. 


