
Ministros e 
despenseiros 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber considerar os obreiros numa perspectiva divina; 
perceber o propósito e as exigências de Deus para 
Seus servos; 

sentir amar as pessoas chamadas pelo Senhor para o 
ministério; 

agir cuidar dos obreiros, para ajudá-los a evitar o erro; 
consolar, exortar e animar o líder, sempre que 
necessário. 



Para ajudar-nos a entender o propósito de Deus para
os Seus servos, o apóstolo nos ensina sobre a
identidade que devem ter, a exigência que lhes é feita
e a avaliação a que são submetidos.

Introdução



I. A identidade dos obreiros 
(1Co 4.1)

1. São ministros de Cristo 

2. São despenseiros dos mistérios 

de Deus 



Aplicação para hoje

Qual a verdadeira identidade de um servo de
Deus? Por que Paulo queria que a igreja de
Corinto o visse como um “ministro” e um
“despenseiro” de Deus?



QUANDO A IGREJA PRECISA DE UM OBREIRO, QUE 
CARACTERÍSTICAS PROCURA NOS CANDIDATOS?



II. O que se requer do obreiro 
(1Co 4.2)

A fidelidade é um requisito indispensável, tanto ao
ministro como ao mordomo. É uma contradição
que o servo seja infiel, e o mordomo não seja
confiável (Mt 24.45-46). Quando o Senhor voltar,
cobrará dos Seus obreiros a fidelidade.



Aplicação para hoje

Por que o apóstolo Paulo destacou a
“fidelidade” como a principal virtude de um
servo de Cristo? Compartilhe com seus
colegas na classe.



III. A avaliação dos obreiros 
(1Co 4.3-5)

1. A avaliação dos outros (1Co 4.3) 

2. A avaliação de si próprio (1Co 4.3-4) 

3. A avaliação de Deus (1Co 4.5) 



Aplicação para hoje

Qual a finalidade de avaliar um obreiro ou
líder? Qual a maneira certa de mostrar-lhe
um erro? Estabeleça e compartilhe qual é a
melhor maneira para avaliar um líder.



Muitas vezes, o servo de Deus sofre uma avaliação
humana minuciosa, crítica e desdenhosa. Qual deve
ser a nossa reação, se isso acontecer conosco?

Conclusão


