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LIÇÃO 4

UM MINISTÉRIO DE PERSEGUIÇÃO E CURA

#conectou?

Um Ministério completo

O que significa ministério?

Ministério é a ocupação de algum cargo, é a execução de
uma tarefa.
Segundo a carta de Paulo aos Efésios, tudo que o homem
faz e que colabora com o crescimento e a edificação da obra
de Deus é Ministério.
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra
do ministério, para edificação do corpo de Cristo”, Ef 4.11-12.
Ao contrário do que muitos pensam, ministério não é exclusividade para obreiros consagrados dentro de uma igreja, tem
ministério qualquer um que desenvolva esse dom e desempenhe uma função dentro da igreja em prol do nome de Cristo.
“De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça
que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da
fé; Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedi-

cação ao ensino; Ou o que exorta, use esse dom em exortar;
o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com
cuidado, o que exercita misericórdia com alegria”, Rm 12.6-8.
O ministério é um dom de Deus que deve ser desenvolvido e melhorado por quem o vivencia.
A leitura Bíblica, a oração, o jejum, a dependência do Espírito Santo, a fé, o amor ao próximo e o amor a Deus são
imprescindíveis para o desenvolvimento ministerial.
Ninguém se torna ministro através de um curso ou de um
seminário, estes na verdade orientam aqueles que já tem
esse dom.
Lembrando que este dom é fundamentalmente usado
para edificação da igreja e zelo da obra do Senhor.
“Cada um administre aos outros o dom como o recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus”,
1Pe 4.10.
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