
Estamos em uma guerra - Espiritual 
 
Caraterísticas de uma guerra  
O inimigo está a trabalho constante!  
 
Voce não esta sozinho 
Temos apoio pastoral e ministerial 
 
Devo:  A guerra no ministério: externo e interno  
 
A guerra do líder do ministério é uma guerra profundamente pessoal. É lutado 
no coração do líder. É uma guerra de valores, alianças e motivações. É sobre 
desejos sutis e sonhos fundamentais. É a maior ameaça para todo líder de 
ministério.  E é uma guerra que muitas vezes ignoramos ingenuamente.  

Gente, deixe eu te explicar…. O ministério é sempre moldado por uma guerra 
entre o reino do eu e o reino de Deus.  
 
A razão pela qual esta guerra é tão perigosa a é que você constrói ambos os 
reinos no ministério fazendo ministério!  [Crescimento pode te causar a ir em 
duas direções] 

Paulo diz em 2 Coríntios 5:15 que Jesus veio para que aqueles que vivem não 
vivam mais “para si mesmos”.   Então não vivemos para o reino de eu.  O 
pecado reduz meu campo de preocupação aos meus desejos, necessidades e 
sentimentos. O pecado diz tudo é sobre mim. 

O pecado afasta o propósito e glória de Deus em direção ao meu propósito e 
glória.  Então,  enquanto o pecado estiver dentro de mim, haverá tentação no 
ministério de trocar a glória de Deus pela minha glória. De maneiras sutis e não 
tão sutis, começo a buscar a glória humana. Coisas como valorização, 
reputação, sucesso, poder, conforto e controle tornam-se muito importantes. 
Eles começam a moldar a maneira como penso sobre o ministério, as coisas que 
quero e as coisas que faço no ministério.  
 



O líder não é moldado apenas por seu conhecimento, dons, habilidade e 
experiência, mas também pela condição de seu coração. 

O segundo campo de batalha na guerra é a guerra pelo evangelho. Precisamos 
lutar para que o evangelho seja o lugar de descanso de nossos corações como 
líderes. Devemos pregar para nós mesmos o evangelho que declaramos 
publicamente aos outros. 
Quando você se esquece do evangelho, você começa a buscar nas situações, 
locais e relacionamentos de ministério o que você já recebeu em Cristo. Você 
começa a olhar para o ministério em busca de identidade, segurança, 
esperança, bem-estar, significado e propósito. Essas são coisas que você só 
encontrará na vertical. Eles já são seus em Cristo. O evangelho é a única coisa 
que pode libertar o pastor e os líderes do ministério da culpa e vergonha. 
 
Então, na guerra do ministério pastoral, você é um bom soldado? Lembre-se 
de que o Espírito Santo vive dentro de você e luta por você. Lembre-se também 
que em Cristo você já recebeu tudo o que você precisa para fazer o que seja 
necessário no lugar onde Deus o posicionou.  Abrace o Evangelho no meio da 
guerra. 
 
APLICAÇÃO PESSOAL 
 
1. Espírito Santo, que batalhas estou enfrentando agora?  Eles são mais internos 
ou externos? 
2. Onde estou me sentindo inseguro ou despreparado?  Como isso impacta os 
outros? 
3. Do que eu preciso me arrepender? O que eu preciso mudar?  

APLICAÇÃO EXTERNO 
 
1. Busque e promova a unidade no meio da guerra. 
Como Paulo exorta (Ef 4: 1-2), devemos “andar de maneira digna da vocação 
com que fomos chamados, com toda humildade e mansidão, com paciência, 
mostrando tolerância uns pelos outros no amor, sendo diligente em preservar a 
unidade do Espírito pelo vínculo da paz.”  
Paulo acrescenta (Colossenses 3:12-14) “Então, como aqueles que foram 



escolhidos por Deus, santos e amados, tenham um coração de compaixão, 
bondade, humildade, gentileza e paciência; suportando uns aos outros e 
perdoando-se uns aos outros, qualquer que tenha uma reclamação contra 
alguém; assim como o Senhor o perdoou, você também deve fazê-lo.  
Além de todas essas coisas, coloque o amor, que é o vínculo perfeito de 
unidade.” 
 
2. Vista toda a armadura de Deus (Ef. 6:10-17) 
Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a 
armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a 
nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os 
dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas 
regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam 
resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. 
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a 
couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da 
paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas 
as setas inflamadas do Maligno. 
Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 

3. Intercessão! (Ef. 6:18-20) 
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso 
em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.  Orem 
também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim 
de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual 
sou embaixador preso em correntes.  
Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre 
fazer. 


