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QUE TIPO DE OBREIRO SOU EU! 

TEXTO: III João 1. 1-14 
 

 

INTRODUÇÃO: 
Nos dias que estamos atravessando chamados pós-modernos muitas religiões têm 

surgido a cada dia, e cada uma com seu estilo de ser e sua maneira de cultuar. 

É mister que nós igreja neo-testamentaria tenhamos firmeza no que aprendemos 

para não cair em ciladas do maligno. 

Para cada igreja que surge, nasce um tipo de obreiro, pregando um evangelho fácil 

e sem compromisso com a doutrina e os valores cristãos. 

Portanto, devemos como obreiros do senhor sempre fazer uma avaliação em nos 

mesmos e perguntar:   

                                                                                                                                           

Que tipo de obreiro sou eu? 
A terceira epístola de João foi escrita para Gaio, um membro fiel da igreja do 

primeiro século, a quem João elogiou por ter demonstrado devoção altruísta a causa de 

cristo, pois havia providenciado abrigo para os servos viajantes de Deus (3 João 5-8).                                                     

Os personagens desta carta são, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Provavelmente foi escrita 

entre os anos 85-95 dc, O versículo chave desta carta é o 11 que diz: 

"amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal 

jamais viu a Deus". 
 
 

Três tipos de obreiros são encontrados na epístola 3 João:  
Gaio, Demétrio e DIÓTREFES 

 
I- As qualidades de Gaio  
 
1 -  Um obreiro Fiel  
 
Segundo o dicionário etimólogico, a palavra fidelidade origina-se do latim 

fidelitas pelo latim vulgar fidelitate, que é o atributo ou a qualidade de quem é 
ou do que é fiel (do latim fidelis) para significar quem ou o que conserva, 
mantém ou preserva suas características originais ou quem ou o que se 
mantém fiel à referência. 

 
A pessoa fiel é aquela que cumpre com as suas promessas e que 

continua a ser leal mesmo com o passar do tempo e apesar das várias e 
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eventuais circunstâncias. A fidelidade consiste, por outro lado, em seguir um 
projeto de vida que foi estabelecido a partir do acto da promessa. 

Gaio era um obreiro fiel em tudo que fazia. 
No (vers.5) diz: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os 
irmãos e para com os estranhos.  
- A sua fidelidade era testificada pelos irmãos (vers.3).                                       
- A qualidade de fiel é indispensável na vida do obreiro.                                                                      
- Em (I Co 4.1,2) Paulo faz referência a essa qualidade quando diz: Que os 
homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos 
mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se 
ache fiel.                                                            

- Em números 12.1- 16 o próprio Deus exalta a fidelidade. Não permitindo 
que Arão e Miriã falem mal de Moisés. 

- Em (Apocalipse 2.10) diz: Ser Fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. 
- Em Daniel 6.4-14 disseram os inimigos de Daniel: "Nunca acharemos 

falta ou erro algum em Daniel pois ele é Fiel". 
- Na parábola dos talentos em Mateus 25.14-30 a fidelidade é requerida 

dos servos. (Servo Bom e Fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei 
entra no gozo do teu senhor.) 

- Em Salmos 101. 6-8 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para 
que habitem comigo; o que anda num caminho reto esse me servirá e o que 
usa de engano não ficará na minha casa."Infelizmente, a fidelidade está sendo 
uma raridade entre os obreiros. Este princípio de vida ministerial é uma pratica 
exercida por poucos. O fato é que, estamos vendo muitos obreiros infiéis". 
 

 
2 - Um obreiro Hospitaleiro 
 
É o ato de hospedar, ou seja, receber e cuidar de alguém que pertença a 

um ambiente diferente 
 
I Pedro 4.9,10 Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação 
 
Hebreus 13.2 não esqueçais da hospitalidade por ela alguns sem saber 

hospedaram anjos. 
 
Romanos 12.13 Acudir aos santos nas suas necessidades, exercei a 

hospitalidade. 
 

 
 
 

https://conceito.de/lado
https://conceito.de/acto
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3 - Um obreiro verdadeiro  
 
Significado: sério, autêntico, leal 
 
No (vers.3) porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e 

testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. 
João 14.6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. 

Ninguém vem ao pai senão por mim. 
Efésios 4.15 Antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo 

naquele que é a cabeça Cristo. 
 
Salmos 25. 5 Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois, tu és Deus, meu 

salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo. Deus ama e deseja a 
verdade 

4 - Um obreiro Humilde  
 
Humildade vem do latim humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer 

as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. 
Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras 
pessoas, nem mostrar ser superior a elas. 

 
Mateus 11.29 Jesus Disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de 

coração. 
 
Tiago 4.6 Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. 
 
Provérbios 15.33 O temor do senhor é a instrução da sabedoria, e diante 

da honra vai a humildade. 
 
Filipenses 2.3 Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por 

humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo. 
Mateus 23.12 Aos escribas e fariseus disse Jesus: e o que   a si mesmo 

se exaltar será humilhado; e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. 
 
Quatro coisas que os Fariseus e Saduseus buscavam: os primeiros 

lugares na ceia, as primeiras cadeiras na sinagoga, aplausos na praça e ser 
chamados de mestres. 
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5 - Um obreiro Espiritual  
 
O cristão espiritual já recebeu a cristo e cristo está no centro da sua vida; 

ele confia a cristo cada detalhe e problema que apareça em seu caminho. Seu 
grande desejo e agradar a Deus. 

 
I Coríntios 2.15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de 

ninguém é discernido 
I Coríntios 3.1diz: E eu, irmãos não vos pude falar como a espirituais, mas 

como a carnais, como meninos em Cristo. 
 
 
 
6 - Tinha bom testemunho dos irmãos 
 
Quando Paulo fala dos deveres dos bispos e dos diáconos ele diz que é 

necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora (I TM 3.7) 
 
A Bíblia fala de um homem por nome Cornélio que tinha bom testemunho 

de toda a nação dos judeus. (Atos 10.22) 
"E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus e 

que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. 
Os servos do centurião de Cafarnaum disseram a Jesus é digno que lhe 

conceda isso. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. 
(Lucas 7. 4,5) 
 
 

II - DIÓTREFES: 
 
Outros defeitos de Diótrefes: orgulhoso, presunçoso, vaidoso, 

malicioso, carnal, ditador, infiel, enganador, fraudulento, falso, 
blasfemador, falador. 

 
Presunçoso: 
Aquele que supõe ser o melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, que 

os demais; presumido, vaidoso, mais capaz. 
Diótrefes era um obreiro orgulhoso porque não aceitava ser submisso a 

liderança do apóstolo João. 
Tenho escrito à igreja; mas Diótrefes, que procura ter entre eles a 

primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que 
ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. 
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Diótrefes era um obreiro presunçoso pelo fato de querer a primazia para 
si e desprezar os outros. Ele não recebia os obreiros enviados pelo apóstolo 
João e ainda palavras maliciosas; e, não contente com isto, não recebe os 
irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja.  

Obreiro Carnal: Gálatas 5:17 
Pode um Cristão verdadeiro ser carnal? Para responder a essa pergunta, 

vamos primeiro definir o termo "carnal". A palavra "carnal" é traduzida da 
palavra grega "sarkikos", a qual significa literalmente "mundano". Essa palavra 
descritiva é vista no contexto de Cristãos em 1 Coríntios 3:1-3. No início dessa 
passagem, o Apóstolo Paulo se refere aos leitores como "irmãos", um termo 
que Paulo usa quase exclusivamente para se referir a outros Cristãos, e então 
ele passa a descrevê-los como "carnais". Portanto, podemos concluir que 
Cristãos podem ser carnais. A Bíblia deixa bem claro que ninguém é sem 
pecado (1 João 1:8). Toda vez que pecamos estamos agindo de forma carnal 

 
Para Cristãos que se tornam carnais em seu comportamento, Deus vai 

discipliná-los com amor (Hebreus 12:5-11), para que possam ser restaurados à 
comunhão íntima com Ele e para serem treinados a obedecê-lO. O desejo de 
Deus em nos salvar é para que possamos nos tornar mais e mais como Jesus 
Cristo (Romanos 12:1-2), tornando-nos cada vez mais espirituais e menos 
carnais, um processo chamado de santificação. Até sermos libertos de nossa 
carne pecaminosa, vamos ter erupções de carnalidade. Para um crente 
genuíno em Jesus Cristo, no entanto, essas erupções de carnalidade vão ser a 
exceção, não a regra. 
 
 

Obreiro Ditador: 
 
As atitudes de expulsar os irmãos e não receber os obreiros itinerantes 

enviados por João a igreja, era de um homem doente espiritualmente e um 
verdadeiro ditador. 

 
Obreiro Fraudulento: 
 
1.O que usa de má-fé para ludibriar alguém; enganador; doloso 
Em que há fraude, propenso a fraude 
 
Enganador: 
 
Influenciava os membros para o mal incentivando-os a não obedecer aos 

líderes que João enviava. 
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(II Tm 3.13,) mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, 
enganando e sendo enganados. 

 
Malicioso: É aquele que possui, age ou pensa com malícia que age com 

má fé. 
Tem pessoas que vê malícia em tudo que os outros fazem. 
(Colossenses 3.8) mas agora despojai-vos também de tudo isto: da ira, da 

cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.  
 (I Timóteo 4.12) ninguém despreze a sua mocidade, mas sê um exemplo 

para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.                                                                                                    

 
 
III - DEMÉTRIO. 

 
1 - Qualidades: 

 
 

 Obreiro aprovado, de testemunho, humilde, verdadeiro 
 

Amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus; mas que faz 
mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma 
verdade; e também nós testemunhamos; e vós bem sabeis que o nosso 
testemunho é verdadeiro (vers.11,12). 
Demétrio era um bom obreiro, um obreiro admirável, ao ponto que todos 
davam testemunho dele, inclusive a própria verdade e os líderes da igreja. 
Demétrio se destacava como obreiro pelo fato de ele amar a verdade e andar 
nela. Obreiro aprovado é aquele que anda na verdade, vive a verdade, prega a 
verdade e não aceita nem comunga com a mentira. 
Paulo nos aconselha: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro 
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade 
(IITm.2.15). Infelizmente, hoje nós vemos muitos obreiros desaprovado, agindo 
com parcialidade, sendo favorável aquilo que lhe é conveniente, mesmo 
sabendo que é errado. Obreiros maliciosos, em busca de seus próprios 
interesses, preocupados com sua agenda, e em engordar a sua conta bancária. 
São obreiros que não tem compromisso com a Verdade. Obreiros que pregam 
o que o povo gosta de ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Que estes se 
convertam para alcançarem o perdão e a misericórdia de Deus. Caso contrário, 
Deus vai pesá-los em sua balança de justiça e chamá-los a prestação de 
contas. 

 
 


