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VALORIZANDO O MINISTERIO EM TEMPOS DE CRISE. 

 

INTRODUÇÃO 

Muitas são as crises, que abatem o nosso ministério, e quando elas chegam muitas 

vezes, a nossa tendência é! 

 

A) Culpar o nosso ministério por causa da crise, pega-se toda culpa, do 

acontecido, pela crise que estamos vivendo, e diz isto só acontece porque sou 

um pastor, se eu não fosse não estaria passando por isso. 

 

B) Culpar a crise, por causa do ministério, trazendo toda a culpa para cima de 

você e se colocando como coitadinho, pôr tudo o que está acontecendo, 

devemos nesta hora discernirmos uma coisa da outra, e avaliarmos o porquê 

da crise. 

Para meditarmos neste tão importante assunto queremos falar, três 

instrumentos usados por um de pastor de ovelhas, falaremos sobre o cajado, e 

as duas varas, tomando como base as referencias dos Salmos 23.4 – I Samuel 

17.40 e Zacarias 11.7. 

 

CAJADO- nos fala de chamada e autoridade ministerial no pastoreio se ovelhas, 

o pastor recebia o rebanho, porém o cajado ele tinha que fazer, portanto uma 

das causas de crise ministerial é exatamente isto, a pessoa recebe as ovelhas, 

porem ele não tem chamada (ou como falamos não tem cajado)tão pouco 

autoridade espiritual delegada por Jesus, para conduzir o rebanho; o resultado 

começa com as crises internas, que depois se exterizam, trazendo funestos 

resultados, para a vida do obreiro, de sua família, e da igreja. 

 

A) Na vida do obreiro, ele insiste mesmo sabedor, de sua falta de cajado, e 

como resultado; não para em igreja nenhuma, e nas que ele passa, não 

crescem, não avançam e o empo passado ali é só problema. 

 

B) Na vida da família, os filhos crescem revoltados com a igreja, e com a 

liderança, pois jogam sobre eles toda a culpa, por estarem sempre 

destruindo sua roda de amigos nas igrejas, na cidade e na sua escola, pois 

mudanças desta maneira trazem serias consequências e algumas delas 

irreversíveis. 
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C) Na igreja- A igreja sente brincada em seus sentimentos, pois quando 

começam a amar o pastor, este se vai, deixando a igreja com seu coração 

partido de saudades, é quando o sucessor chega enfrenta o coração 

insensível da igreja, a distancia dos membros, pois dizem eles, não vamos 

nos apegar muito, pois daqui a pouco este também vai embora e 

ficaremos a sofre novamente. 

 

D) Como enfrentar esta crise; fazendo as seguintes perguntas. 

1) Sou um chamado de Deus? Hebreus 5.4 

2)Sou chamado para qual área? 

2 A) Pastorear? Então onde esta meu cajado de pastor, e como tenho usado o mesmo, 

se perdeu ou se teve e perdeu, faça outro imediatamente. 

 

2 B) Evangelizar. Muitos têm chamada evangelística, porem insistem em 

ser pastor e quando sua chamada é outra e com isto entram em crise 

ministerial. 

 

2 C) Ensinar-Se o chamado e o ensino fique na admoestação de Paulo. 

Romanos 12. 6 a 8, II Timóteo 2.15 e II Timóteo 2 24 a 26 e II Timóteo 

3.16.17 mais além do cajado, o pastor deve ter as vara e o profeta 

Zacarias, fala no capitulo 11 verso 7 de duas varas indispensáveis, ao 

apascentamento  do  rebanho, e Zacarias lhes deu os nomes ;suavidade 

e laços, não iremos para no contexto teológico do texto mais o ao nome 

das varas. 

 

1)Vara da suavidade: O pastor que tem esta vara da suavidade, tudo 

que vem ate ele, com muita suavidade e calma ,ele consegue resolver, 

pois consegue fazer o que Jesus disse na parábola do trigo e do joio, 

quando os lavradores quiseram tirar o joio Jesus disse deixa crescer 

juntos ate que  se saiba o que e trigo e o que joio. Mateus 13.24 a30. 

 

2)O pastor que tem essa vara, ele e sempre suave em palavras e 

atitudes II Timóteo 5.1 a 4 sabendo tratar bem a todos. 

 

3)Podendo desta forma entra e sair em toda as situações, deixando o 

problema resolvido, e não criando mais um problema. Que às vezes é 

pior que o primeiro. I Coríntios 10.31.32. 
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4) A vara da suavidade, deve ser usada, quando a discórdia, a desordem, 

e a divisão querem se instalar ,ora nos grupos ,ora na igreja como um 

todo e o líder com  tato ,e suavidade consegue superar aquela crise 

deixando tudo nos seus devidos lugares. Provérbios 15.1.2,25. 11.12 e 

15 e 16.14 Evitando uma crise em seu ministério. 

 

A segunda vara leva o nome de laços: Este laço é como a fita que 

colocamos em um buque de flores, no buque podemos ter diversas 

qualidades de flores, porém quando passamos o laço  e fazemos o 

buquê ninguém mais vê ás diversidades das flores, mais se 

perguntarmos, o que é isto? Responderão um buquê, pois a diversidade 

das flores desaparece quando passamos o laço. 

 

1) Quando apascentamos com a vara, laços, temos sob nossos 

cuidados pessoas das mais diversas classes sociais, raças, cores 

porem o pastor que tem esta vara  a semelhanças do buquê, 

quando olharem não verão, pela sua cor, pela sua riqueza, pelo seu 

intelecto, mais verão, a igreja do Senhor, e só o  laço do Espirito 

Santo pode fazer tal coisa, fazendo que pessoas tão diferentes 

possam viver dentro de um mesmo lugar. Efésios 2.13 a 18 Gálatas 

3.27 a 29 Colossenses 1.20.21 e ainda se chamem de irmãos. 

 

2) Este laço nos une de tal forma, que a alegria do meu irmão é a 

minha alegria, a tristeza do meu irmão é a minha tristeza, enfim, 

vivemos como se fossemos uma só carne, sabendo que a benção 

da união e que nos fara vencer. Salmos 133, Romanos 12.12 a21, I 

Coríntios 12. 25 a27. 

 

3) Portanto meu nobre companheiro, se você está atravessando 

alguma crise, veja se tem em suas mãos o cajado e as varas, 

suavidade, e laços pois pode ser pela ausência de alguns destes 

instrumentos a razão das crises que vens passando, portanto 

valorize o ministério que o Senhor te deu, vença as crises. 

 

 

 

 

 

 


