
ESBOÇOApascentar o Rebanho de Deus (2)
A Exortação do Apóstolo Paulo

sobre o Apascentar

Leitura Bíblica: At 20:28-31

I. “De Mileto, [Paulo] mandou a Éfeso chamar os
presbíteros da igreja” (At 20:17):
A. O termo presbíteros indica algo orgânico, algo de

vida;um presbítero é uma pessoa madura em vida.
B. A função dos presbíteros deve ser algo do Espírito,

organicamente (1 Co 12:4-7, 28; Rm 12:8):
1. Se os presbíteros lideram de maneira organiza-

cional, isso é uma indicação de que a igreja está
em degradação.

2. Se os presbíteros vivem no espírito pela vida
para nutrir, cuidar com carinho e apascentar a
igreja, eles não são organizacionais, mas
orgânicos.

II. “Cuidai de vós e de todo o rebanho sobre o qual o
Espírito Santo vos constituiu bispos, para pas-
toreardes a igreja de Deus, a qual Ele adquiriu
com o Seu próprio sangue” (At 20:28):
A. Paulo exortou os presbíteros a cuidarem de si mes-

mos e de todo o rebanho (vv. 31, 28):
1. Os presbíteros precisavam prestar muita aten-

ção a si mesmos e ao seu ensinamento,
apegando-se à palavra fiel, que é segundo o
ensinamento dos apóstolos, para que pudessem
fazer cessar os faladores importunos, acalmar
uma situação tumultuada e cumprir sua tarefa
de ensinar (1 Tm 4:16; 3:2; 5:17; Tt 1:9-14).

2. “Haverá um só rebanho, um só pastor” (Jo
10:16):
a. O rebanho representa a igreja, o único Corpo

de Cristo, produzido pela vida divina eterna
do Senhor, que Ele transmitiu aos Seus
membros por meio da Sua morte (vv. 10-18;
Ef 2:14-16; 3:6).
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b. As ovelhas do Senhor receberam a vida
divina, e, pela vida divina, vivem juntas
como um rebanho.

c. O único rebanho não é uma organização —
é um arrebanhar em vida para ser o Corpo
orgânico de Cristo.

d. Esse único rebanho é a única igreja univer-
sal, o Corpo de Cristo; ele já não pertence
ao aprisco judeu ou ao mundo gentio, mas
posiciona-se como a igreja de Deus, sepa-
rada dos judeus e dos gentios (1 Co 10:32).

e. As igrejas locais são o rebanho de Deus,
Sua possessão, das quais os presbíteros
devem cuidar (1 Pe 5:2-3).

B. Paulo disse aos presbíteros que foi o Espírito Santo
quem os colocara como supervisores entre o reba-
nho (At 20:28):
1. Os apóstolos designavam presbíteros em cada

igreja (14:23), mas em 20:28 Paulo diz que o
Espírito Santo colocara os presbíteros como
supervisores para pastorear a igreja; isso
indica que o Espírito Santo era um com os após-
tolos em sua designação de presbíteros e que os
apóstolos faziam isso segundo a orientação do
Espírito Santo.

2. A partir da palavra de Paulo, vemos que a exis-
tência de igrejas é deve-se totalmente ao Espí-
rito Santo, e não aos apóstolos; visto que o
Espírito Santo estabelece os presbíteros, é o
Espírito Santo quem estabelece as igrejas.

C. Paulo exortou os presbíteros a pastorear a igreja de
Deus (v. 28):
1. Embora uma igreja local precise de administra-

ção e gerenciamento em seus assuntos admi-
nistrativos, a principal responsabilidade dos
presbíteros é apascentar (1 Pe 5:2):
a. A igreja local é como um rebanho, e os pres-

bíteros são os pastores que apascentam
esse rebanho, cuidando da situação do reba-
nho e satisfazendo as necessidades.
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b. A responsabilidade dos presbíteros, como
supervisores, não é governar os outros, mas
apascentá-los, ter um cuidado carinhoso e
todo-inclusivo para com o rebanho.

2. Os presbíteros deveriam cuidar da igreja e
apascentá-la segundo o ensinamento dos após-
tolos (At 2:42; Tt 1:9):
a. Os presbíteros nunca devem separar-se do

ensinamento dos apóstolos.
b. Os presbíteros tomam a liderança na prá-

tica do ensinamento dos apóstolos.
3. Apascentar exige ensino, portanto os presbíte-

ros devem ensinar; para ensinar os outros, os
presbíteros devem primeiramente aprender.

D. Paulo lembrou os presbíteros que a igreja era pre-
ciosa para Deus, pois Ele a adquiriu por meio do
Seu próprio sangue (At 20:28):
1. A palavra de Paulo aqui indica o precioso amor

de Deus pela igreja e a preciosidade e extremo
valor da igreja aos olhos de Deus.

2. Paulo esperava que os presbíteros, como super-
visores, apreciassem a igreja como Deus a
aprecia.

3. Como aqueles que foram estabelecidos por
Deus para cuidar do Seu rebanho, os presbíte-
ros precisam amar a igreja.

4. Ao cuidar da igreja, nunca devemos tomar o
caminho da legalidade, mas do amor, o único
caminho que edifica a igreja (1 Co 12:31b —
13:13; 8:1).

III. “Sei que depois da minha partida virão entre
vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho.
E que dentre vós mesmos surgirão homens,
falando coisas perversas para atrair os discípu-
los após si” (At 20:29-30):
A. Preservar o rebanho é amá-lo com um cuidado amo-

roso, cuidando com carinho e alimentando; os lobos,
que buscam uma presa, não têm tal cuidado com o
rebanho, mas sacrificam a igreja pelo seus próprios
interesses e satisfação.
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B. Os pervertidos dentre os crentes na igreja são sem-
pre usados pelo maligno,que odeia a igreja,a fim de
atrair as ovelhas para si e formar outro rebanho.

41 SEMANA 3 — ESBOÇO



DIA 1 Leitura de Hoje

O cuidado dos líderes para com a igreja não é questão de orga-
nização. A igreja não é uma organização. A igreja é a família de
Deus, Sua própria família (Ef 2:19; Gl 6:10). Todos os presbíteros
devem ser pais que ensinam e mães que alimentam (1 Ts 2:7, 11).
Essa é a maneira de cuidar da igreja. É uma questão totalmente
orgânica, não organizacional. O termo presbítero também indica
algo orgânico, algo da vida. Um presbítero é alguém maduro em
vida.

Para vermos mais acerca do serviço orgânico no Corpo de
Cristo, vamos ler 1 Coríntios 12:28 [acima]. (…) Governos refere-
-se ao presbiterado na igreja. Socorros refere-se aos serviços dos
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At 20:17 E de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros
da igreja.

1 Co
12:28

A uns pôs Deus na igreja: primeiramente apóstolos,
em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mes-
tres, depois milagres, depois dons de curar, socorros,
governos, variedades de línguas.

4 Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.

Na primeira Epístola de Pedro, ele falou a seus companheiros
presbíteros.Pedro era presbítero em Jerusalém.Paulo exortou os
presbíteros a apascentar a igreja de Deus (1 Pe 5:1-2). A palavra
apascentar é quase igual a estas duas palavras: alimentar e cui-
dar com carinho. O bom pastor sempre ama o rebanho, e o reba-
nho ama seu pastor. Eles se conhecem intimamente. Apascentar
não é controlar. Em João 21, o Senhor perguntou a Pedro: “Tu Me
amas?” Em seguida, Ele indicou que se Pedro O amasse, então
que apascentasse os Seus cordeiros e pastoreasse as Suas ove-
lhas (vv. 15-17). O Senhor Jesus falou isso para mostrar como
devemos cuidar da igreja. Devemos ser um com Ele para apas-
centar, pastorear, alimentar e cuidar com carinho da igreja. Essa
é a maneira orgânica de cuidar da igreja. (Elders’ Training, Book
9: The Eldership and the God-ordained Way (1), p. 75)

diáconos e diaconisas (1 Tm 3:8-13). Governos e socorros são lis-
tados com apóstolos, profetas, mestres, milagres, dons de curar e
variedades de línguas. Isso comprova que ambos tanto os socor-
ros dos diáconos quanto o “governo” dos presbíteros não são
organizacionais. São do Espírito.

Segundo nosso pensamento natural, o governo da igreja nada
tem a ver com a distribuição de dons pelo Espírito. Mas 1 Corín-
tios 12 nos diz claramente que mesmo o serviço dos diáconos
como socorros e a função dos presbíteros como governos são dis-
tribuições de dons pelo Espírito. Isso tem algo do Espírito organi-
camente, não algo da organização. (…) O governo realizado pelos
presbíteros (…) é um dom do Espírito. Como esse é o caso, precisa
ser orgânico.

Há duas categorias de dons espirituais — os dons de milagres
e os dons de vida, concedidos segundo a graça. Romanos 12:6 fala
dos dons de vida, concedidos segundo a graça. Esses dons são o
resultado do desenvolvimento de nossa função espiritual na vida
espiritual. Em 1 Coríntios 12:28, Paulo coloca juntos os dons de
vida e os dons de milagres. Socorros e governos são dons de vida.
Como são dons, são algo do Espírito e são orgânicos.

Em Romanos 12:8,Paulo se refere a assumir a liderança como
dom, segundo a graça. Isso se refere aos presbíteros na igreja.
Liderar na igreja é administrar. Podemos considerar que a admi-
nistração da igreja (…) seja algo totalmente relacionado com
uma questão organizacional. Mas Romanos 12 nos diz que lide-
rar, administrar, funcionar como presbítero na igreja, é um dos
dons concedidos segundo a graça. Isso indica que a liderança dos
presbíteros é orgânica. É pela vida e não organizacional. Essas
três palavras — presbiterado, governo e liderança — são mal-
-compreendidas pelos cristãos como algo organizacional. Depois
de muito estudo da Palavra, podemos ver que não são organiza-
cionais. São orgânicas. (Elders’ Training, Book 9: The Eldership
and the God-ordained Way (1), pp. 75-77)

Leitura Adicional: Elders’ Training, Book 9: The Eldership and the
God-ordained Way (1), caps. 4, 6

Iluminação e inspiração:
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Se desejar cuidar dos outros na restauração do Senhor, você
não deve lhes dar mero ensinamento.Sempre que tiver comunhão
com os outros acerca de Cristo, você deve dar-lhes um pouco de
conhecimento.Porém,enquanto os ensina,você precisa exercitar o
seu espírito para ministrar alimento espiritual para que eles
sejam nutridos.Se fizer isso,você será um bom ministro de Cristo.

Em Paulo e Timóteo vemos um padrão excelente. (…) Paulo
disse a Timóteo que expusesse “estas coisas aos irmãos” [4:6],
referindo-se às coisas que ele escrevia em sua Epístola. Contudo,
antes que Timóteo pudesse expor estas coisas perante outros,
primeiramente ele precisou alimentar-se delas. Precisou
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1 Tm 3:2 É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível,
esposo de uma só mulher, discreto, sóbrio, ordeiro,
hospitaleiro, apto para ensinar.

4:6 Se expuseres estas coisas aos irmãos, serás um bom
ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras
daféedobomensinamentoquetensseguidodeperto.

16 Cuida de ti e de teu ensinamento; persevera nestas
coisas; porque, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo
como aos que te ouvem.

Em 1 Timóteo 3:2,Paulo diz que um presbítero deve ser apto a
ensinar. Ensinar aqui é semelhante aos pais ensinando seus
filhos. Um presbítero deve ser apto a dar esse tipo de ensina-
mento doméstico aos membros da igreja local.

Se um pai não recebeu educação adequada, será difícil para ele
ensinar os filhos. Da mesma forma, se os presbíteros devem ser
aptos a ensinar,precisam ser instruídos. (…) Se um irmão não é ins-
truído na verdade, está desqualificado ao presbiterado. Um presbí-
tero deve ser capaz de ensinar os santos assim como um pai ajuda o
filho com a lição de casa. Entretanto, isso não significa que todos os
presbíteros devam ser mestres. Não é necessário que os pais sejam
mestres para ajudarem os filhos com a lição de casa. Semelhante-
mente, nem todos os presbíteros são mestres, mas todos devem ser
aptos a ensinar. (Life-study of 1 Timothy, pp. 45-46)

digeri-las, assimilá-las e permitir que saturassem seu ser inte-
rior. Então, ele seria capaz de expô-las perante os irmãos. Hoje,
devemos seguir o exemplo de Timóteo e expor diante dos santos
as coisas com as quais somos alimentados pelo Senhor por meio
do ministério. Como a vida da igreja seria maravilhosa se todos
nós fizéssemos isso! No entanto, se nos voltarmos do ministério e
buscarmos produzir algo diferente, podemos dar lugar a ensina-
mentos diversos. Não era a intenção de Timóteo ensinar algo
diferente do que Paulo ensinava. Ao contrário: ele gostaria de
expor diante dos irmãos o que recebera de Paulo.

No versículo 6, Paulo fala especificamente de ser “alimentado
com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.” As
palavras da fé são as palavras do evangelho pleno acerca da eco-
nomia neotestamentária de Deus. (…) Se quiser ver o foco da
economia de Deus, estude os livros de Gálatas, Efésios, Filipen-
ses e Colossenses. Precisamos ser alimentados com as palavras
da fé, da economia de Deus, encontradas nesses livros.

Segundo o versículo 6, devemos também ser alimentados com
o bom ensinamento que temos seguido de perto. (…) [Essas] são
as palavras doces que contêm e transmitem as riquezas de Cristo
para alimentar, edificar e fortalecer os Seus crentes. (…) Se dese-
jamos ensinar a outros, primeiramente nós mesmos devemos
seguir essas palavras de perto. Seguindo-as de perto e sendo
assim alimentados, seremos então capazes de alimentar outros.
(Life-study of 1 Timothy, pp. 70-71, 72-73)

[Primeira Pedro 5:2-3: “Pastoreai o rebanho de Deus, que está
entre vós, supervisionando não por força, mas espontaneamente
segundo Deus; nem (…) como querendo ter domínio sobre os que
vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho”]. A
igreja é o rebanho de Deus e Sua possessão; (…) não é a proprie-
dade dos presbíteros. Mas Deus confiou a igreja aos presbíteros
para que cuidem dela e a apascentem. (…) Até mesmo os próprios
presbíteros fazem parte da igreja como propriedade de Deus.
(Life-study of 1 Peter, pp. 294-295)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de 1 Timóteo, mens. 5, 8

Iluminação e inspiração:
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A existência das igrejas se deve totalmente ao Espírito Santo,
e não aos apóstolos. Embora os apóstolos tivessem designado os
presbíteros, Paulo diz que isso era obra do Espírito Santo. Isso
revela que uma igreja passa a existir somente por obra do Espí-
rito Santo. Em outras palavras, a obra dos apóstolos com relação
às igrejas deve ser unicamente a obra do Espírito Santo. (The
Conclusion of the New Testament, p. 1053)

Os supervisores em Atos 20:28 são os presbíteros no versículo
17, o que prova que supervisor e presbítero são sinônimos,
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At 14:23 E tendo-lhes designado presbíteros em cada igreja,
orado com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em
quem haviam crido.

20:28 Cuidai de vós e de todo o rebanho sobre o qual o Espí-
rito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a
igreja de Deus, a qual Ele adquiriu com o Seu próprio
sangue.

1 Pe 5:2 Pastoreai o rebanho de Deus, que está entre vós,
supervisionando não por força, mas espontanea-
mente segundo Deus;nem buscando lucro de maneira
infame, mas com zelo.

O Espírito… estabelece os presbíteros nas igrejas. Em Atos
20:28, Paulo diz aos presbíteros da igreja em Éfeso que o Espírito
Santo os havia constituído como bispos entre o rebanho. Eram os
apóstolos os que haviam designado os presbíteros em cada igreja
(At 14:23). Mas aqui Paulo, o líder que designou, diz que o Espí-
rito Santo havia constituído os presbíteros como bispos para
pastorearem a igreja. Isso indica que o Espírito Santo era um
com os apóstolos ao designarem os presbíteros e que os apóstolos
haviam feito isso de acordo com a direção do Espírito Santo.
Indica também que os que estabelecem os presbíteros nas igrejas
devem fazer isso seguindo o Espírito que habita interiormente
em seu espírito. Dessa forma, a organização do presbiterado será
conforme a direção e orientação do Espírito Santo. (The Conclu-
sion of the New Testament, p. 1053)

denotando a mesma pessoa. Fazer de um supervisor um bispo
distrital para governar os presbíteros de várias localidades nesse
distrito é erro grave. (…) Os dois títulos se referem à mesma pes-
soa:presbítero denota alguém com maturidade;supervisor denota
a função de presbítero. Foi Inácio no segundo século que ensinou
que supervisor,um bispo,é mais elevado do que presbítero.Desse
ensinamento errôneo veio a hierarquia dos bispos, arcebispos,
cardeais e papa. Esse ensinamento também é a origem do sis-
tema episcopal de governo eclesiástico. Tanto a hierarquia como
o sistema são abomináveis aos olhos de Deus.

Em Atos 20:28,Paulo fala que os presbíteros devem pastorear
o rebanho. A principal responsabilidade dos presbíteros como
supervisores não é governar, e, sim, pastorear, tomar conta de
todos os aspectos do rebanho,a igreja de Deus.Os presbíteros não
são colocados na igreja pelo Espírito Santo como governantes, e,
sim, como pastores. Pastorear o rebanho de Deus exige sofri-
mento pelo Corpo de Cristo como Cristo sofreu (Cl 1:24). Esse
pastoreio com sofrimento será recompensado com a imarcescível
coroa de glória (1 Pe 5:4).

De acordo com 1 Pedro 5:1-3,os presbíteros não são senhores do
rebanho, isto é, não devem exercer o senhorio sobre os governados
(Mt 20:25). Entre os crentes, além de Cristo, não deve haver outro
senhor, todos devem ser servos, até mesmo escravos (Mt 20:26-27;
23:10-11). Os presbíteros na igreja só podem assumir a liderança
(e não o senhorio), a qual todos os crentes devem honrar e seguir
(1 Ts 5:12; 1 Tm 5:17). (Life-study of Acts, pp. 464-465)

A igreja também é o rebanho de Deus como Sua possessão, e
cabe aos presbíteros cuidar dela (1 Pe 5:2-3). As igrejas locais são
o rebanho de Deus, Sua possessão, Sua herança. Ele distribuiu
essa herança aos presbíteros, que são os administradores. A pos-
sessão de Deus é concedida aos presbíteros para que cuidem dela.
(Elders’ Training, Book 11: The Eldership and the God-ordained
Way (3), p. 9)

Leitura Adicional: Life-study of 1 Peter, mens. 32; The Conclusion
of the New Testament, mens. 98

Iluminação e inspiração:
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O ensinamento dos apóstolos inclui dois itens principais e
cruciais. Esses itens são revelados em Efésios 4 e 1 Coríntios 14.
Efésios 4 fala de um só Corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma
só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai (vv. 4-6). Muitos cristãos
concordariam com esses sete “uns.” Muitos,porém,não concorda-
riam com a revelação existente nos versículos 11 a 16. Esses
versículos também fazem parte do ensinamento dos apóstolos
como continuação dos sete “uns.” Eles nos dizem que todos os
dotados são para o aperfeiçoamento dos santos. (…) Eles conti-
nuam, dizendo que o Corpo edifica a sim mesmo por meio das
juntas de suprimento e por meio da justa cooperação de cada
parte. A aplicação e prática desses versículos não podem ser
vistas no cristianismo.

Primeira Coríntios 14 (…) revela que as reuniões da igreja são
reuniões de mutualidade,e não reuniões onde uma pessoa fala e os
demais ouvem. Todos os que vão à reunião devem falar. (…) Sem a
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At 2:42 E continuavam firmes no ensinamento e comunhão
dos apóstolos, no partir do pão e nas orações.

Tito 1:9 Apegando-se à palavra fiel, que é segundo o ensina-
mento dos apóstolos, a fim de poder exortar pelo
ensinamento saudável e convencer aos que se
opõem.

A necessidade básica para a edificação do Corpo de Cristo é o
ensinamento dos apóstolos. Não devemos ter nenhum ensina-
mento específico além do ensinamento dos apóstolos, que é o ensi-
namento acerca da pessoa de Cristo e Sua obra redentora assim
como da economia de Deusna fé (2 Jo 9-11;1 Tm1:3-4;Jd 3;Tt 1:4).

Se não tivermos o ensinamento dos apóstolos, o que teremos?
Isso é como velejar sem bússola. Sem o ensinamento dos apósto-
los, não temos bússola e não sabemos a qual direção seguir.
Graças ao Senhor pois em Sua restauração, por Sua misericór-
dia, temos o ensinamento dos apóstolos. Na restauração, Ele nos
deu essa visão de uma forma muito clara. (Elders’ Training, Book
10: The Eldership and the God-ordained Way (2), pp. 155-156)

prática de Efésios 4 e 1 Coríntios 14, como o Corpo de Cristo pode
ser edificado? Devemos ter e praticar todo o ensinamento dos
apóstolos, sem escolhermos segundo a nossa preferência.

A segunda necessidade para a edificação da igreja é o presbi-
terado. O Novo Testamento nos mostra que a edificação do Corpo
de Cristo, incluindo todas as igrejas locais, envolve as pessoas
dotadas — os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mes-
tres (Ef 4:11-12). Esses são os que propagam o ensinamento dos
apóstolos. A edificação do Corpo de Cristo também envolve
os presbíteros. São os presbíteros que colocam o ensinamento dos
apóstolos em prática. Os apóstolos ensinam não apenas os san-
tos nas igrejas, mas também os presbíteros das igrejas. Então,
os presbíteros colocam o ensinamento dos apóstolos em prática.
Os presbíteros nunca devem se separar do ensinamento dos
apóstolos. Para a edificação da igreja, precisamos do ensina-
mento dos apóstolos e do presbiterado para praticá-la. Podemos
ter o ensinamento dos apóstolos, mas e o presbiterado adequado
para levá-la a cabo?

O presbiterado é totalmente uma questão de apascentamento.
Os presbíteros devem apascentar a igreja e cuidar dela segundo o
ensinamento dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos no Novo
Testamento nos mostra que Cristo edifica Seu Corpo por meio de
todos os Seus membros. (…) As pessoas dotadas não devem substi-
tuir os santos. Elas devem ensinar e aperfeiçoar os santos para que
estes possam fazer a mesma coisa que elas. Então, todos os mem-
bros participam da edificação do Corpo. Todos os membros devem
funcionar.

A maneira ordenada por Deus, a qual foi introduzida da res-
tauração do Senhor nos últimos anos é eficaz em restaurar o
funcionamento dos membros do Corpo de Cristo. Essa maneira
anula o sistema clérigos-leigos. (Elders’ Training, Book 10: The
Eldership and the God-ordained Way (2), pp. 156-158)

Leitura Adicional:Elders’ Training,Book 10:The Eldership and the
God-ordained Way (2), cap. 10; Treinamento de Presbíteros,
Volume 3: A Maneira de Cumprir a Visão, cap. 9-10

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

Em Atos 20:28, Paulo diz que a igreja de Deus foi adquirida
“com o Seu próprio sangue.” Isso indica o precioso amor de Deus
pela igreja e a sua preciosidade, o seu valor extraordinário aos
Seus olhos. Aqui o apóstolo (…) [fala sobre] o valor da igreja como
tesouro de Deus, tesouro esse que Ele adquiriu com o Seu próprio
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At 20:28 Cuidai de vós e de todo o rebanho sobre o qual o Espí-
rito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a
igreja de Deus, a qual Ele adquiriu com o Seu próprio
sangue.

1 Co
12:31

… E além disso eu vos mostrarei um caminho mais
excelente.

13:7-8 [O amor] tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo
sofre. O amor jamais se acaba. Mas quer haja profe-
cias, não terão utilidade; quer línguas, cessarão; quer
conhecimento, não terá utilidade.

13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor,
estes três; e o maior destes é o amor.

8:1 …O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica.

A igreja, como objeto do amor de Deus, foi adquirida, isto é,
redimida, por Deus com Seu próprio sangue (At 20:28). O sangue
derramado por Jesus na cruz foi o próprio sangue de Deus. Deus
derramou Seu próprio sangue para pagar o preço da igreja a fim
de redimi-la. A igreja se tornou e ainda é o objeto do amor de
Deus.O amor de Deus precisa de um objeto.A esposa é o objeto do
amor do marido. Na Bíblia, o romance entre homem e mulher é
usado para ilustrar o romance divino de Deus. A igreja é a
mulher nesse romance, ou seja, o objeto do amor divino.

A igreja, como o Corpo de Cristo e Sua noiva, é o objeto do
amor de Cristo (Ef 5:2, 25-29). (…) A igreja é o Corpo de Cristo.
Como Seu Corpo, a igreja se torna Seu complemento, Sua noiva.
(Elders’ Training, Book 11: The Eldership and the God-ordained
Way (3), pp. 9-10)

sangue precioso. Paulo esperava que, como supervisores, os pres-
bíteros tivessem a igreja em alta conta, como Deus a tem.

Tanto o Espírito Santo como o próprio sangue de Deus são
provisões divinas para a igreja que Ele tanto estima. O Espírito
Santo denota a Pessoa de Deus, e Seu próprio sangue denota a
obra de Deus. A obra redentora de Deus adquiriu a igreja; agora
Deus mesmo, o Espírito todo-inclusivo que dá vida (1 Co 15:45)
cuida dela por meio dos supervisores.

[Em Atos 20:28], ao exortar os presbíteros da igreja em Éfeso,
Paulo fala do Espírito Santo e do sangue de Deus, a fim de mos-
trar o seu sentimento com respeito à preciosidade da igreja. De
acordo com o seu entendimento, a igreja é totalmente preciosa.
Ela está sob os cuidados do Espírito Santo, e foi comprada por
Deus com Seu próprio sangue. Assim, ela é um tesouro aos olhos
de Deus. Paulo a valorizava tanto quanto Deus a valoriza.

Segundo a palavra de Paulo no versículo 28, os presbíteros
devem considerá-la muito preciosa,como um tesouro aos olhos de
Deus. Ao pastoreá-la, os presbíteros devem ter para com ela o
mesmo sentimento que Deus tem. (Life-study of Acts, pp. 465,
473-474)

Os presbíteros precisam ter visão acerca da igreja (Mt
16:16-18; Ef 5:32). Precisam de visão para ver todos os itens
anteriores.

Os presbíteros também precisam amar a igreja como rebanho
de Deus (At 20:29). A igreja é o rebanho de Deus, e os presbíteros
são designados por Deus para cuidar do rebanho. Como tais, os
presbíteros precisam amar a igreja. Devemos amar a igreja como
uma mãe ama os próprios filhos (1 Ts 2:7). Ao cuidar de uma
igreja, jamais devemos seguir o caminho da legalidade. Se fizer-
mos isso, causaremos problemas para nós mesmos. O amor é o
único caminho para edificar a igreja. (Elders’ Training, Book 11:
The Eldership and the God-ordained Way (3), pp. 11-12)

Leitura Adicional:Elders’ Training,Book 11:The Eldership and the
God-ordained Way (3), mens. 54

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

Quando os pervertidos se levantam na igreja, podemos pen-
sar que isso ocorreu em razão de não termos sido cuidadosos em
nossa obra e termos trazido sementes que produziram os perver-
tidos. (…) No entanto, é possível que não tenhamos nada a ver
com o aparecimento deles. Considere a obra de Paulo em Éfeso. A
igreja ali foi levantada, estabelecida e levada adiante pelo minis-
tério dele por três anos. Por certo, Paulo fez a sua obra com muito
cuidado. No entanto, ele mesmo anteviu que alguns se levanta-
riam para falar coisas pervertidas, a fim de arrastar os irmãos
atrás de si para formar outro “rebanho.”

Uma das parábolas do Senhor em Mateus 13 fala de semear
joio entre o trigo (vv. 24-30, 36-43) (…) Embora eu não saiba de

SEMANA 3 — DIA 6 52

Suprimento Matinal

At
20:29-30

Sei que depois da minha partida virão entre vós lobos
ferozes que não pouparão o rebanho. E que dentre
vós mesmos surgirão homens, falando coisas perver-
sas para atrair os discípulos após si.

Rm
16:17

Agora, exorto-vos, irmãos, que noteis bem aqueles
que provocam divisões e motivos de tropeço, em
desacordo com o ensinamento que aprendestes;
afastai-vos deles.

[Em Atos 20:29], Paulo mostra que os lobos virão de fora para
danificar o rebanho, a igreja de Deus. No versículo 29, vemos que
ele não se importou com a própria vida, mas que se preocupava
muito com o futuro da igreja,que era um tesouro para ele e Deus.

No versículo 30, (…) os pervertidos entre os crentes na igreja
são sempre usados pelo diabo, que odeia a igreja, a fim de atraí-
rem para si as ovelhas,com a intenção de formar outro “rebanho.”

Em nossos muitos anos de vida da igreja, tivemos experiên-
cias tanto com os lobos como com os pervertidos. Os lobos vêm de
fora da igreja, e os pervertidos se levantam dentro dela. (Life-
-study of Acts, p. 475).

onde vem o joio, sei que onde houver trigo, ali também haverá
joio. Isso indica que onde quer que haja verdadeiros crentes, ali
também haverá falsos crentes. Isso é inevitável.Foi inevitável na
obra de Paulo, e o será em nossa obra hoje.

Depois de trabalhar em Éfeso por três anos, Paulo advertiu os
presbíteros da igreja ali que no meio deles penetrariam lobos e se
levantariam alguns para falar coisas pervertidas. Vimos isso
acontecer tanto no Oriente como no Ocidente.Não devemos espe-
rar que haja trigo sem haver joio.É possível que em uma igreja se
levantem pervertidos. (…) Precisamos receber a palavra de Paulo.
Embora não soubesse quem seriam, ele predisse que pervertidos
iriam surgir.

De acordo com a palavra de Paulo no versículo 30, o objetivo
dos pervertidos é arrastar os discípulos atrás de si. A intenção
deles é arrastar os santos para formar outro “rebanho.” Temos
observado isso através dos anos.Temos visto que a intenção deles
é separar um grupo de crentes para que sejam os seus seguidores.
Assim, devemos atentar à palavra de Paulo com respeito a lobos
vindos de fora e pervertidos levantando-se dentro do rebanho.
(Life-study of Acts, pp. 475-477)

Através dos séculos, tem havido duas classes de pessoas nega-
tivas. Paulo comparou uma classe a lobos e a outra a pessoas
pervertidas que se levantam no meio da igreja para falar perver-
sidades, com o propósito de atrair os discípulos após si. Essas
duas classes de pessoas existiam na época de Paulo e ainda exis-
tem hoje. (…) Romanos 16:17 nos diz para notarmos bem os que
provocam divisões e motivos de tropeço. Essa palavra de Paulo
não foi apenas uma admoestação, mas uma previsão, dizendo-
-nos o que aconteceria. Em pouco tempo, essa palavra ocorreu em
Éfeso (2 Tm 1:15). (Talks concerning the Church Services, Part
One, p. 21)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de Mateus, mens. 37; Estudo-Vida
de 2 Timóteo, mens. 2, 4

Iluminação e inspiração:
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HINO Hymns, Nº 1229

1 A igreja é o anelo
De Cristo e Seu prazer.
Sua ação e Sua palavra
Concentra nela fiel.
Seu amor aí estabelece,
Nada O deterá;
Antes que houvesse terra
Ela era o Seu pensar.

2 Ele meditava nela
Antes da criação;
Por todos os seus detalhes
Sentia atração.
Criou o universo,
Mas não revelou
Seu escondido anelo
A noiva com quem sonhou.

3 Assim, Ele Se propôs
A Seu complemento ver;
Essa intenção bendita
Eternamente é.
Mesmo com a vinda do pecado
E de ter do homem zombado,
Ele jamais o abandona,
Seu anelo não foi posto de lado.

4 Oh, que misericórdia!
Seu amor e Sua verdade
Com graça a buscavam
E com sábia dignidade.
Seu amor para ganhá-la,
Só Deus entenderá!
Por ela deu Sua vida,
Fragrância eternal.

5 Dela mais se aproxima
Hoje em ressurreição,
Em glória se mostra
Com terna afeição.
Ao contemplar o Noivo,
Se inunda seu coração
De glória até que seja
A noiva que Ele sonhou.
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