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Basicamente por dois motivos principais: 
Primeiro: É um serviço proposto pelo Espírito Santo de Deus; é sem enrolação, desde o 
início Ele esclarece que é serviço. “Aquele que desejar ser um superintendente, uma 
excelente obra deseja”. Está querendo um excelente trabalho, 1Tm.3:1. 
Porque somos levantados pelo Espírito Santo, chamados para assumirmos a supervisão da 
igreja de Deus, At.20:28, “Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o 
Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele 
comprou com o seu próprio sangue”. Eu penso nisso: supervisionamos a instituição mais 
cara do mundo! Ela custou um preço imbatível! Ela foi comprada com o seu próprio 
sangue! 
Eu vejo aqui a excelência desse serviço, porque nós somos também aceitos pela própria 
igreja para direciona-la... A igreja permite que a conduzamos no caminho santo do céu! 
Permite a nossa direção no caminho da verdade! E por isso que eu entendo que é um 
serviço direcionado pelo Espírito Santo como em At.13:1-2, “Na igreja de Antioquia havia 
profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaem, que fora 
criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse 
o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado”. 
Sobre as funções aqui mencionadas, profetas, todos nós devemos ser. O profeta é o que 
fala a Palavra de Deus, esta função foi designada a todo cristão, Mt.28:19, “Portanto, 
indo façam discípulos por todas as nações ... ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes 
ordenei...” Mestres são os que ensinam. São irmãos dotados com o dom de instruir a 
igreja na doutrina correta das Escrituras Sagradas. Eu amo fazer isto. Estudei, formei e 
me preparo todos os dias para ter como ensinar corretamente o caminho da salvação da 
nossa alma. Faz parte das características relacionadas por Paulo a Timóteo, 1Tm.3:2, 
“...aptos para ensinar”. 
Deus sabe o quanto eu gosto de transmitir aos irmãos o que Ele espera de todos nós: 
obediência ao que está proposto na Sua Palavra. 
Eu reconheço a minha incapacidade, as minhas fraquezas e dificuldades e limitação, mas 
procuro ser aquele homem de Sl.1:2. (A minha satisfação está na lei do Senhor, esforço 
para meditar Nela o tempo todo). 
 
VOCÊS ESTÃO PERCEBENDO QUE EU ESTOU FALANDO MUITO ‘EU’ ‘EU’?  
É PORQUE O MEU TEMA É ESSE! POR QUE EU GOSTO DE SERVIR NO PRESBITÉRIO? 
Eu esforço para falar o que o Senhor quer que seja falado. Imploro a Ele para que eu 
seja uma ferramenta útil nas mãos Dele para ensinar o reto caminho. A minha alegria aqui 
hoje é por estar praticando 2Tm.2:2, “E as palavras que me ouviu dizer na presença de 
muitas testemunhas, confie-as a homens fieis que sejam também capazes de ensinar 
outros”. Eu estou cumprindo esse versículo aqui hoje. Aqui há homens fieis que se 
preocupam também em dar prosseguimento ao que está escrito no versículo. 
 
 



Segundo motivo: é a oportunidade que Deus me dá de estar nas casas dos irmãos e ali 
estudarmos juntos o que a Bíblia diz. Como que as horas passam tão rápido que é comum 
nos surpreendermos: oh! Já são 11:30! Ou assim: ih! Quase meia noite! Ou, já passou da 
meia noite... nesse ponto eu lembro de At.20:9 e vou embora. 
Eu amo estudar a Palavra de Deus com quem quer aprender a Palavra de Deus. 
Quando eu olho para o meu passado e me conscientizo do que Deus tem me dado para 
fazer... há dias em que eu choro de tristeza pelo que já fui e de alegria porque eu, que já 
fui imprestável, estou sendo transformado e usado pelo Senhor Jesus! 
Digo isto para podermos entender que Deus refaz aquele que deseja o serviço Dele! 
Vocês lembram do que disse Paulo em 1Co.15:9? “...nem sequer mereço ser chamado 
apóstolo...mas, pela graça de Deus sou o que sou...”. 
Por mim mesmo não mereço ser chamado de bispo, pastor ou presbítero da igreja de 
Deus, mas pela graça de Deus: estou aqui! Todos os dias eu procuro fazer valer na minha 
vida Fp.3:7, “Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de 
Cristo”. 
Eu ainda quero compartilhar outros cinco (5) momentos santos que me fazem gostar de 
servir no pastoreio da igreja do Deus Vivo. Eu esforço para realiza-los: 
1º. Ter a alegria do Zaqueu, quando ouviu Jesus dizer: ‘me convém ficar hoje em sua 
casa’. Lc.19:5-6. 
A mesma alegria dupla revelada em Jo.4:36, “Aquele que colhe já recebe o seu salário e 
colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que 
colhe”. (Isso lembra-me Lc.15:7, “...a alegria que há no céu por um pecador que se 
arrepende”). 
2º. É um serviço de acordo com a habilidade de cada um, 
 Mt.25:22-23, os talentos: “Veio também o que tinha recebido dois talentos e 
disse: o senhor me confiou dois talentos; veja, eu ganhei mais dois. O senhor respondeu: 
muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e 
participe da alegria do seu senhor!. 
 Mc.14:8, aquela mulher que derramou o perfume caro sobre a cabeça de Jesus ... 
“Ela fez o que pôde...” 
 1Pe.4:10-11, “Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, 
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-
o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faço-o com a força que Deus 
provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a 
quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém”. 
3º. É um serviço que deve ser feito de boa vontade. É difícil, porque nem sempre há a 
boa vontade, para fazer o que é preciso fazer. É difícil, porque às vezes, o nosso desejo 
é fazer o que queremos ... MAS, 
 Fp.2:14, “Façam tudo sem queixas e nem discussões” A boa vontade de Paulo pelos 
seus conterrâneos, 
 Rm.10:1, “Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas 
é que eles sejam salvos”. A boa vontade dos macedônios para contribuírem sem ter nada 
para oferecerem, 



 2Co.8:3, “...eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa 
própria”. Boa vontade é um estilo de vida para o serviço, como recomendou Davi ao seu 
filho Salomão,  
 1Cr.28:9, “E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de 
todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a 
motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas, se você o abandonar, 
ele o rejeitará para sempre”. (É preciso ser um homem de oração. O presbítero.) 
4º. É um serviço de humildade (requer), 
 Mt.10:42, “E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de agua fria a um 
destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua 
recompensa”. 
 Jo.12:3, “ Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, 
derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos...” 
 Fp.2:3, “Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente 
considerem os outros superiores a si mesmo”. 
5º. É um serviço prestado a Deus, por meio de Cristo, 
 Jo.12:26, “Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também 
estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará”. (Cl.3:23-24). É um serviço em favor de 
pessoas, Mc.10:43-44; Jo.13:14; Gl.5:13; 6:2; 10. 
 
E por fim, nunca esqueçam de 1Pe.5:8, o inimigo nunca está longe de nós!  
Ele provoca todas as condições para desanimarmos de servir ao presbitério da igreja de 
Deus. Sempre bate uma vontade de desanimar! Mas eu me lembro de que este 
sentimento é uma ferramenta do Diabo para destruir a igreja de Cristo. É fundamental o 
que o apóstolo Paulo diz em 2Co.4:1, “Portanto, visto que temos este ministério pela 
misericórdia que nos foi dada, não desanimamos”. Prestem atenção no v.16, “Por isso não 
desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos 
sendo renovados dia após dia”. (Gl.6:9) 
 
Não estamos sozinhos nesse trabalho! Jesus garante Sua presença, Mt.28:20; Jo.14:18; 
Jesus esteve ao lado de Paulo... At.18:9-10; 23:11; 2Tm.4:17; nos consola, Hb.2:18; nos 
socorre, Jo.16:33; Lc.21:17-19; Jesus nos livra, Ap.3:10. 
Jesus e eu não queremos desanimar ninguém: dá vontade de parar? Dá sim. Como também 
todos nós temos vontade de parar de estar na igreja! Mas, nós temos que ter coragem e 
fé, porque quem fez a promessa é fiel, Hb.10:23. 
 
A minha benção para vocês, que almejam servir como presbíteros no reino de Deus é com 
as palavras de 1Pe.5:6-7: “Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para 
que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele 
tem cuidado de vocês”. 
 
Que Deus os abençoe e ilumine sempre. 

Amém. 


