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AS LIÇÕES DOS LÍDERES 
#9 – A ministração da Palavra 

 
 
Temos muitos textos bíblicos que mostram o privilégio e a responsabilidade de fazermos 
o que Jesus ordenou. Este abaixo é impactante. 
 

Ezequiel 3:17-21 
17 Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel; da minha boca 
ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte.  
18 Quando eu disser ao perverso: Certamente, morrerás, e tu não o avisares e 
nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse 
perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei.  
19 Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu 
caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma.  
20 Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser 
diante dele um tropeço, ele morrerá; visto que não o avisaste, no seu pecado 
morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da 
tua mão o requererei.  
21 No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, 
certamente, viverá, porque foi avisado; e tu salvaste a tua alma. 
 

Fomos feitos, em Jesus, “atalaias” de Deus. 
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Pelo Espírito Santo, fomos constituídos como testemunhas. Pela natureza de filho do homem, 
temos a responsabilidade de atalaia. 
A testemunha é chamada para falar.  
O atalaia precisa vigiar e entregar a palavra, a orientação, a observação, o alerta, a exortação. 
 
Não significa sermos crentes chatos que avisam sobre o inferno. 
Significa vigiar as situações, ver com discernimento o que acontece à volta e receber uma palavra 
para ser comunicada. 
 
Se você ouve a voz de Deus, pode observar e falar. 
Se você não ouve a voz de Deus - para alguns, equivocadamente, isso ainda é um privilégio de 
pessoas especiais – você não vê as coisas, não discerne nada e não tem nada a dizer. 
 
Você é mais calado ou sempre está atendo para o que pode acrescentar da parte de Deus na vida 
das pessoas à volta? 
 
A TESTEMUNHA 
O ATALAIA 
Pessoas que tiveram uma experiência de novo nascimento, são guiadas pelo Espírito Santo e 
compartilham, de forma simples e genuína, o que ouvem e aprendem da parte de Deus. 
 
O PREGADOR 
Alguém que se preparou para estar diante de um público e ensinar, proclamar, expor um 
determinado tema com diligência, carisma, eloquência e frutificação. 
 
Apesar do preparo e talento exigidos para um pregador, qualquer discípulo de Cristo terá o que 
dizer aos outros. 
 

Salmos 81:10 
Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e ta 
encherei. 
 
2 Timóteo 4:1-5 
1 Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela 
sua manifestação e pelo seu reino:  
2 prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta 
com toda a longanimidade e doutrina.  
3 Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-
se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira 
nos ouvidos;  
4 e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.  
5 Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de 
um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 

 
Você é tímido, por isso não ministra a Palavra? 
 

2 Timóteo 1:6-14 
6 Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti 
pela imposição das minhas mãos.  
7 Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e 
de moderação.  
8 Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu 
encarcerado, que sou eu; pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a 
favor do evangelho, segundo o poder de Deus,  
9 que nos salvou e nos chamou com santa vocação; não segundo as nossas obras, 
mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo 
Jesus, antes dos tempos eternos,  
 
10 e manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o 
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qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante 
o evangelho,  
11 para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre  
12 e, por isso, estou sofrendo estas coisas; todavia, não me envergonho, porque 
sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o 
meu depósito até aquele Dia.  
13 Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor 
que está em Cristo Jesus.  
14 Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. 

 
Ministre o que tens ouvido de Deus. 
Se não tens ouvido de Deus, peça a Ele. 
Não fique passivo neste mundo. O tempo passa e tudo pode passar, até a oportunidade de se 
aproximar de Deus e servi-lo. 
 
Ministre a todos. 
A tempo e fora de tempo. 
Com palavras, com ações, em silêncio... 
 
Capacite-se. 
 
Peça ao Espírito Santo pelos frutos e pelos dons. 
Leia a Palavra. 
Tenha tempo de relacionamento com Deus. 
Tenha tempo de relacionamento com o Corpo de Cristo, com os irmãos, sobretudo no 
discipulado. 
Tenha suas experiências pessoais. Não tema errar. Seu discipulador te ajudará no aprimoramento. 
Conte as experiências, testemunhe os pequenos frutos. 
 
Alegre-se em ter experiências com Deus, nosso pai, ouvindo Dele e compartilhando com os 
outros. Seja testemunha. Seja atalaia. Seja um pregador do Evangelho! 
 
 
 
 
 

*Quais outros versículos você pode acrescentar a esta 
lição, que nos direciona a proclamar a Palavra? 
 
Anote-os aqui. 
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