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LÍDERES LIVRES: QUEBRANDO OS CATIVEIROS MINISTERIAIS 
- A dura tarefa de liderar o povo de Deus para uma melhor condição coletiva - 

 
Números 11 e 12 

 
Dia 3 - LIDERANÇA PLENÁRIA 5 – 23/10 

Jorge Henrique Barro 
 

 
Introdução 
 
Em uma entrevista com filósofo Dr. Mario Sergio Cortella, ele responde: 

 
Qual é a sua definição sobre liderança? 
 “Liderar é inspirar, motivar e animar ideias, pessoas e projetos. Desse 
ponto de vista, liderança é a capacidade de elevar para melhor uma 
condição coletiva”.  
 
Por que liderar é uma arte? 
“Basicamente porque não é uma técnica. A liderança exige um 
conjunto de procedimentos e atividades. Nesse ponto de vista, ela 
também precisa da capacidade de saber fazer, da sensibilidade de 
saber perceber e da sabedoria de saber entender. Por isso, está muito 
mais ligada à arte que ao procedimento, pois é o refinamento da 
sensibilidade gestora, técnica e intelectual. Isso significa que uma 
pessoa não lidera tudo o tempo todo, mas ela sempre pode liderar 
nessas condições”. 

 
Soa fácil e romântico quando se está dentro de um escritório, com ar condicionado, 
computador, impressora e internet, fazendo planejamento estratégico, visando uma 
“melhor condição coletiva”. 
 
Outra coisa é quando as exigências e demandas do ministério pastoral, como alerta 
Davey (1995, p. 16), estão presentes de modo duro: 
 

Ministério hoje é exercido dentro do contexto de uma sociedade 
multicultural permissiva com uma alta mobilidade, na qual tem um 
elevado desemprego, distribuição desnivelada de riqueza. É também 
uma sociedade que a todos pretendem deixar de reconhecer de lugar 
e o propósito da igreja em sua vida. 

 
Essas exigências e demandas provocam muitas crises em nós líderes. Em seu artigo 
Pastores em crise: os efeitos da secularização e do neopentecostalismo sobre o clero 
protestante, SILVEIRA (2006, p. 124), conclui 
 

... pela ótica sociológica, que a carreira pastoral protestante está 
sendo implementada, neste início de século, em meio a uma situação 
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de crescente perda de status e de prestígio, como consequência dos 
efeitos do processo de secularização e das mudanças ocorridas no 
campo religioso brasileiro nos últimos 40 anos. Diante dessa nova 
realidade, o clero protestante se vê diante da necessidade de adequar 
“a sua ação social ao funcionamento de um campo religioso cada vez 
mais dependente da concorrência e das leis do mercado, das quais a 
estrutura e o funcionamento do campo e das organizações religiosas 
se aproximam cada vez mais” (Campos, 2002, p.76). Contudo, esse 
processo de adequação por parte dos pastores esbarra nos próprios 
limites impostos pelas Igrejas protestantes tradicionais, que não 
abrem mão de seus paradigmas teológicos e organizacionais, mas que, 
ao mesmo tempo, cobram de seus agentes resultados que devem ser 
traduzidos no aumento do número de membros das igrejas e, 
consequentemente, numa maior arrecadação financeira. Para 
desespero dos pastores tradicionais, o que ocorre é justamente o 
oposto, pois dia a dia eles constatam uma diminuição em sua 
audiência, por causa do êxodo de seus membros para as igrejas 
neopentecostais. Aí está, mais uma vez, a dimensão da “crise” que 
toma conta desses pastores.  

 
Em meio às crises, pessoais, institucionais, sociais, e humanos que somos, estou certo 
de que alguma vez (ou vezes) já disse a você mesmo, esposa, ou para uns poucos colegas 
mais íntimos de ministério que um dia deixaria de ser pastor ou líder. E de fato alguns 
deixaram e já nem mais participam de encontros como esses, capacitações e coisas do 
tipo. Desistiram de certas ambiências coletivas. 
 
Os que pensaram em desistir faz coro alguns homens de Deus, como Moisés e Elias. 
 

Moisés disse: “Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, 
se tenho achado favor aos teus olhos; e não me deixes ver a minha 
miséria” (Nm 11:15). 
 
Elias disse: “Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, 
e veio, e se assentou debaixo de um zimbro; e pediu para si a morte e 
disse: Basta; toma agora, ó SENHOR, a minha alma, pois não sou 
melhor do que meus pais” (1 Rs 19:4). 

 
Tanto Moisés como Elias pediram a mesma coisa: a morte! Pedir a morte é o desejo que 
todos temos de fugir para bem longe do problema, não querer ouvir mais nada, não 
saber mais das coisas, de querer que todos se explodam porque vou é cuidar da minha 
vida! Quem de nós já teve tal sentimento? 
 

Liderança cristã é a dura tarefa de conduzir o povo de Deus 
para uma melhor condição coletiva 

 
Não tem nada de romântico nisso! Repito: liderança é uma dura tarefa! E para ilustrar 
este fato, trago para a nossa reflexão o “caso de Moisés” que é muito semelhante aos 

PPT 05 



Página 3 de 13 

 

nossos casos. O endereço pode mudar como também as situações, mas o processo me 
parece ser muito igual ao que todos passamos ao enfrentarmos problemas na liderança. 
 
O quarto livro do Pentateuco, Números, deriva seu nome dos 
dois censos de Israel mencionados no livro. Narra eventos que ocorreram na região 
do monte Sinai, durante as peregrinações dos israelitas em busca da terra prometida, 
passando pelos quarenta anos no deserto de Cades. 
 
Pode-se dividir Números em três partes principais: 
 

1. No Sinai: 1:1-10:10; 
2. No deserto de Cades-Barnéia: 10:11-22:1; 
3. Nas planícies de Moabe: 22:2-36:13. 

 
Este “caso de Moisés” se dá exatamente no momento da partida dos israelitas do Sinai 
em direção ao deserto com cada tribo levando seu estandarte. Obedecendo a ordem 
para desarmarem os tabernáculos, “tal era a ordem de partida dos filhos de Israel 
segundo os seus exércitos, quando partiam” (Nm 10:28). 
 
Antes de vermos o processo em si, precisamos tomar contato com as três queixas 
levantadas contra Moisés. E quando o povo de Deus se queixa, sai debaixo! 
 
1.1. Taberá (11:1-3): 
 

Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do SENHOR; ouvindo-o o 
SENHOR, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do SENHOR ardeu entre eles e 
consumiu extremidades do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e, 
orando este ao SENHOR, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele 
lugar Taberá, porque o fogo do SENHOR se acendera entre eles. 

 
O povo está saindo do Sinais em direção do deserto chamado Tit-Tih, um nome que 
significa “divagação” que é “um deserto medonho, quase inteiramente destituído de 
vegetação”. Essas queixas eram prova de rebeldia e incredulidade nacional. O fogo é um 
sinal da atividade divina, quer seja para bênção ou julgamento (Lv 9:24; 10:1). Neste 
caso julgamento pela atitude do povo e assim o “fogo do SENHOR ardeu entre eles e 
consumiu extremidades do arraial”. 
 
1.2. Quibrote-Hataavá (11:4-35) 
 
Antes, no deserto de Sim (Êx 16:3) foi a falta de alimento que desencadeou a queixa. 
Aqui, em Quibrote-Hataavá foi a falta de variedade. Acontece aqui um populacho (4:1) 
liderada possivelmente por não israelitas que aproveitaram para sair da escravidão do 
Egito: 
 

E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das 
comidas dos egípcios; pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e 
também disseram: Quem nos dará carne a comer? (11:4). 
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O maná, também conhecido como “cereal do céu” ou “pão dos anjos” havia se tornado 
monótono. Queriam vegetais frescos, peixes, carnes – “Quem nos dará carne a comer? 
Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça; dos pepinos, dos melões, 
dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos” (11:4-5). 
 
Estavam cansados desse maná: “Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa 
vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro...” (11:6-7). 
 

Contudo ele ordenou às nuvens lá em cima, e abriu as portas dos céus; 
fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos 
céus. Cada um comeu o pão dos poderosos; ele lhes mandou comida 
em abundância (Sl 78:23-25). 

 
Então para que a alma desse povo não ficasse seca, 
 

... veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e 
as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de noventa 
centímetros, espalhando-as em todas as direções até num raio de uma 
caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite e 
durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. 
Ninguém recolheu menos de dez barris. Então eles as estenderam 
para secar ao redor de todo o acampamento. Mas, enquanto a carne 
ainda estava entre os seus dentes e antes que a ingerissem, a ira do 
Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. 
Por isso o lugar foi chamado Quibrote-Hataavá, porque ali foram 
enterrados os que tinham sido dominados pela gula (11:31-35). 

 
Quibrote-Hataavá, fica então chamado de o “túmulo dos desejos”. 
 
1.3. Hazerote - Miriã e Arão se rebelam contra Moisés 
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WENHAN, Grodon J. Números: introdução e comentário, São Paulo: Edições Vida Nova, 1985, p.  117. 

 
Cuxe normalmente se refere a Etiópia (Gn 10:6 – “Estes foram os filhos de Cam: Cuxe, 
Mizraim, Fute e Canaã”). A maioria dos comentaristas chama que ele pode ser a segunda 
esposa de Moisés e que ela podia ter vindo da Etiópia. Porém, esse fato é apenas “uma 
cortina de fumaça” – “Falaram Miriã e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita 
que tomara; pois tinha tomado a mulher cuxita” (12:1). O verdadeiro problema em voga 
é a autoridade espiritual de Moisés: “E disseram (Miriã e Arão): “Porventura, tem falado 
o SENHOR somente por Moisés? Não tem falado também por nós?” (12:2a). 
 
O problema para Miriã e Arão é que “O SENHOR o ouviu” (12:2b). E neste caso, Moisés 
não fez nada, pois “era o varão Moisés mui manso, mais do que todos os homens que 
havia sobre a terra” (12:3). A melhor tradução para “manso” aqui é “humilde”. E o 
próprio Deus convoca os três para uma reunião. 
 

Logo o SENHOR disse a Moisés, e a Arão, e a Miriã: Vós três, saí à tenda 
da congregação. E saíram eles três. Então, o SENHOR desceu na coluna 
de nuvem e se pôs à porta da tenda; depois, chamou a Arão e a Miriã, 
e eles se apresentaram (12:4-5). 

 

 
 

WENHAN, Grodon J. Números: introdução e comentário, São Paulo: Edições Vida Nova, 1985, p.  119. 

 
O Senhor proclama o seguinte: 
 

Então, disse: Ouvi, agora, as minhas palavras; se entre vós há profeta, 
eu, o SENHOR, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em 
sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a 
minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas; 
pois ele vê a forma do SENHOR; como, pois, não temestes falar contra 
o meu servo, contra Moisés? E a ira do SENHOR contra eles se 
acendeu; e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda... (12:6-
10a). 

 
O Senhor se afasta, mas não sem consequências para tal complô. “Miriã achou-se 
leprosa, branca como neve; e olhou Arão para Miriã, e eis que estava leprosa” (12:10b). 
 
Agora Arão reconhece a mediação de Moises diante de Deus e pede que ele faça algo.  
 

Então, disse Arão a Moisés: Ai! Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre 
nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não 
seja ela como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha 
metade de sua carne já consumida (12:11-12). 
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E “Moisés clamou ao SENHOR, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures” (12:13). A resposta 
foi clara da parte de Deus: “Não!” 
 
Vejamos agora o processo - uma sequência de fatos - de conduzir o povo de Deus para 
uma melhor condição coletiva. 
 
1. O POVO RECLAMA 
- O povo sempre traz o problema para o líder 
 
2. MOISÉS OUVE E LEVA O CASO A DEUS 
 

Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de 
sua tenda; e a ira do SENHOR grandemente se acendeu, e pareceu mal 
aos olhos de Moisés (11:10). 

 
3. MOISÉS QUESTIONA DEUS (POR QUE?) 
 
- Por que fizeste mal a teu servo? 
- Por que não achei favor aos teus olhos? 
- Por que puseste sobre mim a carga de todo este povo? 
 

Disse Moisés ao SENHOR: Por que fizeste mal a teu servo, e por que 
não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga 
de todo este povo? (11:11). 

 
4. MOISÉS SE AUTO-JUSTIFICA (EU, MIM) 
- Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: Leva-o ao 
teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que, sob juramento, 
prometeste a seus pais? (11:12) 
- Donde teria eu carne para dar a todo este povo? (11:13a). 
- [Este povo] chora diante de mim (11:13b). 
 
5. MOISÉS FALA DAS SUAS INCAPACIDADES - BAIXA AUTOESTIMA: (NÃO POSSO, 
PESADO DEMAIS) 
 
- Eu sozinho não posso levar todo este povo (11:14a). 
- Me é pesado demais (11:14b). 
 
6. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO [PARA A RECLAMAÇÃO DO POVO]: FUGA VIA MORTE 
 
-  Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus 
olhos (11:15a). 
- Não me deixes ver a minha miséria (11:15b). 
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O Povo O Líder-Pastor-Homem chamado Moisés 

Atitude Afeta os 
sentimentos 

Afeta 
a razão 

Afeta sua 
autoestima 

Afeta suas 
capacidades 

Afeta sua 
identidade 

Reclamação Tristeza Questionamentos Justificações Autocomiseração Proposta de 
Resolução 

 
Este dramático exemplo nos revela que as atitudes do povo (da igreja) afetam em cheio 
nosso ministério, nossa liderança pastoral e nossa humanidade. Também revela quem 
nos leva a abrir mão da nossa vocação e, por vezes, até mesmo a pecar contra Deus: o 
povo! Havia um problema. O que o povo fez com esse problema? Queixou-se e chorou. 
Fácil! Mas se queixa e choro resolvesse problemas o mundo só cantaria bossa-nova e 
nunca samba. 
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Veja a visualização em forma de gráfico: 

O povo reclama 

O problema 

“grande desejo das comidas dos egípcios” 
Quem nos dará carne a comer? 

Nm 11:4 

Moisés ouve 

Questiona Deus 
(por que?) 

Se auto justifica 
(eu, mim) 

Fala de suas incapacidades - 
baixo autoestima 

Proposta de resolução do 
problema: se assim me 

tratas... 
mata-me de uma vez 

Afeta os 
sentimentos 

Afeta a 
razão 

Afeta a 
autoestima 

Afeta as 
capacidades 

Afeta a 
identidade 
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E o povo não encontrou solução. A sequência foi: 
 

 O problema é trazido pelo povo – “Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos 
do SENHOR... Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta 
de sua tenda” 

 O problema passa a ser do líder – “... pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse 
Moisés ao SENHOR” 

 O problema agora é Deus – “Se [o Senhor] assim me tratas...” 
 
Moisés pede para Deus não o deixar ver sua própria miséria. Prefere a morte a se sentir 
um miserável. Não tenho dúvidas de que Moisés estava experimentando um burnout 
(estresse ministerial) como líder, a ponto de preferir morrer. 
 
Se o problema agora é de Deus, então se começa a resolver: 
 

Disse o SENHOR a Moisés: Ajunta-me setenta homens dos anciãos de 
Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo; e os 
trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. 
Então, descerei e ali falarei contigo; tirarei do Espírito que está sobre 
ti e o porei sobre eles; e contigo levarão a carga do povo, para que não 
a leves tu somente. 
 

Pense... 
 

Se as coisas fossem como gostaríamos que fossem, mesmo assim as 
pessoas continuariam a queixar-se de que já não eram como dantes 
(Pierre Dac, 2011). 
 
Não encontre defeitos, encontre soluções. Qualquer um sabe queixar-
se (Henry Ford, 2011). 

 
O primeiro problema foi resolvido. O problema da incapacidade de Moisés. “Eu sozinho 
não posso levar todo este povo” (11:14a) e “Me é pesado demais” (11:14b). Não é assim 
mesmo, que frequentemente as soluções para os problemas estão bem debaixo do 
nosso nariz, mas que as circunstâncias cegam nosso olhar e entendimento para ver as 
possibilidades?  
 
Onde estavam estes setenta homens dos anciãos de Israel? Bem ali, debaixo da barba 
de Moisés e ele estava reclamando que estava “sozinho” e que não posso levar todo 
este povo e que tudo aquilo era pesado demais. Por que Moisés não contou com a 
ajuda, a participação e a parceria desses anciãos de Israel. E o que Deus fez? 
Simplesmente reconhece-los como líderes do povo e reconhecer a experiência deles 
como anciãos e superintendentes do povo e, em frente de todos, empoderá-los.  
 

Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes serem 
anciãos e superintendentes do povo; e os trarás perante a tenda da 
congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei 
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contigo; tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles; e 
contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente 
(11:16-17). 

 
Não há dúvidas de que Moisés estava sobrecarregado. Ele, Moisés, sofria desse mal que 
muito líderes sofrem: acham-se super-homens! Não delegam e querem fazer tudo 
sozinhos. Seu sogro Jetro já havia detectado essa tendência centralizadora de Moisés 
quando disse: “Você está matando, tanto a si mesmo como ao povo que o acompanha. 
É uma tarefa muito pesada, e você não pode fazê-la sozinho” (Êx 18:17). E Jetro apela 
dizendo: “Aceite meu conselho” (Êx 18:18). O conselho de estabelecer como chefes de 
mil, de cem, de cinquenta e de dez (Êx 18:20). 
 
E aqui está Moisés de novo queixando-se, não tendo aprendido a lição de Jetro, achando 
que pode dar conta de “seiscentos mil homens” (11:21), sem contar mulheres e crianças 
(e animais). Acha que podia sustentar essa “síndrome do controle das pessoas”. Precisa 
deixar a autossuficiência para aprender que a solução está nos outros. Ele precisa se 
libertar deste cativeiro que ele mesmo havia se colocado. Precisava reconhecer que 
Deus agiria nestes homens o tanto quanto agia em sua vida e para isso, disse Deus, 
“tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles”. O Espírito de Deus age em 
ambos. Líderes centralizadores e autossuficientes tendem a se considerarem “deuses”. 
Ao descentralizar o Espírito, é como que se Deus estivesse dizendo para Moisés: “você 
pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo”. 
 
Resolvido o primeiro problema, o segundo é tratado. 
 

Dize ao povo: Santificai-vos para amanhã e comereis carne; porquanto 
chorastes aos ouvidos do SENHOR, dizendo: Quem nos dará carne a 
comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o SENHOR vos dará carne, e 
comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, 
nem ainda vinte; mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até 
que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o SENHOR, que está no 
meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do 
Egito? (11:18-20). 
 

Moisés pensou em ovelhas, bois e peixes. Mas Deus tinha uma logística mais simples: 
apenas mudou o vento de direção e surgiram codornizes sem parar no acampamento 
do povo. 
 

Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes 
do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de noventa 
centímetros, espalhando-as em todas as direções até num raio de uma 
caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite e 
durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. 
Ninguém recolheu menos de dez barris. Então eles as estenderam para 
secar ao redor de todo o acampamento.  Mas, enquanto a carne ainda 
estava entre os seus dentes e antes que a ingerissem, a ira do Senhor 
acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por 
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isso o lugar foi chamado Quibrote-Hataavá, porque ali foram 
enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote-
Hataavá o povo partiu para Hazerote, e lá ficou (11:31-35). 

 
O segundo problema, a queixa do povo sobre a falta de diversidade de comida, pois 
estavam enjoados do maná, será resolvida com um sopro de Deus. O problema é do 
povo, mas quão fácil é tornar um problema dos outros em nosso. A incredulidade do 
povo pegou em Moisés. Ele que já havia visto pessoalmente todos os milagres na saída 
do Egito, agora fica cético. 
 

Respondeu Moisés: Seiscentos mil homens de pé é este povo no meio 
do qual estou; e tu disseste: Dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês 
inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes 
bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes 
bastem? (11:21-22). 

 
Essa reação de Moisés é uma afronta contra Deus. Na cara dura ele está dizendo: “Deus, 
o Senhor não tem noção, não é mesmo? Não são seiscentos homens Deus, mas 
seiscentos mil homens, tá ligado?!” 
 
E a pancada de Deus veio sem dó: espere e veja Moisés! 
 

Porém o SENHOR respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do 
SENHOR? Agora mesmo, verás se se cumprirá ou não a minha palavra! 
(11:23). 

 
E finalmente Moisés cedeu: 
 

Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do SENHOR, e ajuntou 
setenta homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda 
(11:24). 

 
E aí dois homens Eldade e o outro Medade recebem o Espírito e profetizavam no 
arraial. Então, correu um moço, e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade 
profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, 
respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lho. 
 
Parece que Moisés aprendeu a lição de querer ter controle de tudo e responde: 
 

Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do SENHOR fosse 
profeta, que o SENHOR lhes desse o seu Espírito! Depois, Moisés se 
recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel (11:29-30). 

 
Muitas são as circunstâncias que levam um líder a ficar queimado (estressado) com e no 
pastorado. Vejamos algumas: 
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1. O trabalho nunca acaba; 
2. Você nunca pode prever os resultados; 
3. O trabalho é repetitivo; 
4. Tem que lidar constantemente com as expectativas das pessoas; 
5. Trabalha com as mesmas pessoas ano após ano; 
6. Pelo fato de trabalhar com as necessidades das pessoas, exige 
particularmente uma grande drenagem de energia para pastorear as 
pessoas; 
7. Tem que lidar com pessoas que vêm para a igreja não para crescer 
espiritualmente, mas para criar problemas; 
8. Boa parte do seu tempo está relacionada à sua própria persona 
(SANFORD, 1982, p. 5-13). 

 
Minha motivação nesta singela reflexão é uma só: que você não deseje e nem diga - 
Deus mata-me de uma vez! Não é alguém que precisa morrer, mas algo (a escravidão 
dos cativeiros ministeriais). 

 
Johan Wolfgang Von Goethe (1749-1832), um pensador e escritor 
alemão, disse: “Ninguém é mais escravo do que aquele que se 
considera livre sem o sê-lo” (In VILLAMARÍN , 2002, p. 181). 

 
Se você já se considera livre dos cativeiros ministeriais, aprecie e 
desfrute dessa liberdade libertadora, pois “a mais degradante 
escravidão é ser escravo de si mesmo” (Lucius Annaeus Seneca – 4 a.C 
– 65d.C. (In VILLAMARÍN , 2002, p. 181). 

 
Se você entende que é necessário fazer uma revisão de vida, de ministério, de trajetória 
pastoral, faça! Isso porque existem “falsos irmãos que se entremeteram com o fim de 
espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão” (Gl 
2:4). Irmão que é irmão em Cristo (não falso), colega que é colega e cooperador de 
ministério em e para Cristo não espreita a nossa liberdade, que foi conquistada por Jesus 
Cristo com alto preço. E muitos querem nos fazer escravo de novo, deles, das 
instituições, denominações e seus projetos pessoais.  O projeto de Deus é que “os seus 
amados [pastores] sejam livres” (Sl 60:5), porque o seu Filho verdadeiramente os 
libertou também (Jo 8:36). E não foi “para a liberdade foi que Cristo nos libertou?” Ora, 
então vamos permanecer firmes e não nos submeter, de novo, a jugo de escravidão (Gl 
5:1). 

 
Algumas frases no enfretamento de problemas: 
 

Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o 
encara é que faz a diferença. 
Benjamin Franklin 
 

O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão 
cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas... 
Bertrand Russell 
 

PPT 9 

PPT 10a 

PPT 10b 

PPT 11a+b 

http://pensador.uol.com.br/autor/benjamin_franklin/
http://pensador.uol.com.br/autor/bertrand_russell/
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Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem 
solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, 
porque não tem solução. 
Provérbio Chinês 

 
Para nós os grandes homens não são aqueles que resolveram os 
problemas, mas aqueles que os descobriram. 
Albert Schweitzer 
 

Não é que eu sou tão esperto, é que apenas eu fico com os problemas 
por mais tempo. 
Albert Einstein 
 

Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne. 
Albert Einstein 

 
Nada é permanente nesse mundo cruel. Nem mesmo os nossos 
problemas. 
Charles Chaplin 

http://pensador.uol.com.br/autor/proverbio_chines/
http://pensador.uol.com.br/autor/albert_schweitzer/
http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
http://pensador.uol.com.br/autor/charles_chaplin/

