AVONTADEDEDEUS
(Domingo–Primeirasessãodamanhã)

MensagemSete
TomarojugodoSenhor(avontadedoPai)sobrenós
eaprenderDeleaachardescansoparaanossaalma
Leiturabíblica:Gn1:26,31;2:12;Mt11:2830;Êx31:1217;Is1:1;2:1;13:1;15:1
I. “Vinde a Mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos
dareidescanso.TomaisobrevósoMeujugoeaprendeideMim,porquesou
mansoehumildedecoração;eachareisdescansoparaavossaalma.Poiso
MeujugoésuaveeoMeufardoéleve”–Mt11:2830:
A. Ocansaçoaquinãoserefereapenasaoesforçoparaguardarosmandamentos
da lei e os preceitos religiosos, mas também à luta para ser bemsucedido em
qualquerobra;quemseesforçaassimestásempresobrecarregado.
B. ApósterexaltadooPai,reconhecendoosSeuscaminhosedeclarandoaecono
miadivina(vv.2527),oSenhorchamouessetipodepessoasparaquefossema
Eleafimdeobterdescanso.
C. Descansoreferesenãosomenteaserlibertadodoesforçoedopesodaleioureli
gião,oudopesodequalquerobraouresponsabilidade,masreferesetambémà
perfeitapazeplenasatisfação.
D. TomarojugodoSenhorétomaravontadedoPai;nãoésergovernadooucon
trolado por qualquer obrigação da lei ou da religião, nem ser escravizado por
qualquerobra,maséserconstrangidopelavontadedoPai.
E. OSenhorviveutalvida,nãocuidandodenadaalémdavontadedeSeuPai(Jo
4:34;5:30;6:38);ElesubmeteusetotalmenteàvontadedeSeuPai(Mt26:3946);
logo,ElenospedequeaprendamosDele:
1. OscrentescopiamoSenhornoseuespíritoaotomaroSeujugo(avontade
doPai)elaborarpelaeconomiadeDeussegundooSeumodelo–Mt11:29a;
1Pe2:21.
2. O Senhor, que foi submisso e obediente ao Pai durante toda Sua vida, nos
deuaSuavidadesubmissãoeobediência–Fp2:511;Hb5:79.
3. CristofoioprimeirohomemDeusenóssomososmuitoshomensDeus;temos
deaprenderDeleemSuasubmissãoabsolutaaDeuseSuasatisfaçãoplena
comDeus.
4. DeusestáfazendoemnósoqueéagradávelaosSeusolhospormeiodeJesus
CristoafimdecumprirmosSuavontade(Hb13:2021);Deusoperaemnós
tantooquererquantoorealizarparaoSeubomprazer(Fp2:13).
F. Sermansooubrandosignificanãoresistiràoposição,eserhumildequerdizer
nãoteramorpróprio;durantetodaoposição,oSenhorfoimansoe,durantetoda
arejeição,foihumildedecoração.
G. ElesubmeteuSetotalmenteàvontadedeSeuPai,semquererfazercoisaalguma
emSeuprópriobenefícioesemesperarganharalgoparaSimesmo;assim,ape
sardasituação,Eletinhadescansonocoração;estavaplenamentesatisfeitocom
avontadedoPai.
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H. OdescansoqueencontramosquandotomamosojugodoSenhoreaprendemos
Deleéparaanossaalma;éumdescansointerior;nãoéalgomeramenteexterior
emnatureza.
I. AprendemosdoSenhorsegundooSeuexemplo,nãopelanossavidanatural,mas
porElecomonossavidaemressurreição–Ef4:2021;1Pe2:21.
J. OjugodoSenhoréavontadedoPaieoSeufardoéaobradelevaracaboavon
tadedoPai;taljugoésuave,enãopenoso;etalfardoéleve,enãopesado.
K. Apalavragregaparasuavequerdizerpróprioparauso;portanto,bom,bondoso,
suave,brando,fácil,agradável–emcontrastecomduro,ríspido,severo,penoso.
L. SetomarmosojugodoSenhor(avontadedoPai)sobrenóseaprendermosDele,
acharemosdescansoparanossaalma;ojugodaeconomiadeDeuséassim;tudo
naeconomiadeDeusnãoéumfardopesado,masumdesfrute.
II. Em Êxodo 31:1217, após um longo relato da edificação da habitação de
Deus, há uma repetição do mandamento de guardar o sábado; de acordo
comColossenses2:1617,Cristoéarealidadedodescansodosábado;Eleé
anossacompletação,descanso,tranquilidadeesatisfaçãoplena–Hb4:79;
Is30:15a:
A. Ofatodainserçãoarespeitodosábadovirlogoapósomandamentoparaobra
edificadoradotabernáculoindicaqueoSenhorestavadizendoaosedificadores,
ostrabalhadores,queaprendessemadescansarNeleaotrabalharemparaEle.
B. SesomentesabemoscomotrabalharparaoSenhor,masnãosabemoscomodes
cansarNele,estamosagindoemcontradiçãoaoprincípiodivino:
1. DeusdescansounosétimodiaporqueElehaviaterminadoSuaobraeestava
satisfeito;aglóriadeDeusfoimanifestadaporqueohomemtinhaaSuaima
gemeSuaautoridadeestavaprestesaserexercidaparasubjugaroSeuini
migo,Satanás;contantoqueohomemexpresseaDeuselidecomoinimigode
Deus,Deusestásatisfeitoepodedescansar–Gn1:26,31;2:12.
2. Maistarde,osétimodiafoicomemoradocomoosábado(Êx20:811);osétimo
diadeDeusfoioprimeirodiadohomem.
3. Deushaviapreparadotudoparaodesfrutedohomem;apósohomemtersido
criado,elenãoseuniuàobradeDeus;eleentrounodescansodeDeus.
4. Ohomemfoicriadonãoparatrabalharprimeiro,masparaestarsatisfeitocom
DeusedescansarcomEle(cf.Mt11:2830);osábadofoifeitoparaohomem,
nãoohomemparaosábado(Mc2:27).
C. Êxodo31:17diz:“Emseisdias,fezoSenhoroscéuseaterra,e,aosétimodia,
descansou,etomoualento”:
1. OsábadoeranãoapenasumdescansoparaDeus,mastambémumalento
paraEle.
2. DeusdescansouapósaSuaobradacriaçãotersidocompletada;Eleolhou
paraaobradasSuasmãos,oscéus,aterraetodososseresviventes,espe
cialmenteohomem,edisse:“Muitobom”(Gn1:31).
3. Deusfoirevigoradopelohomem;DeuscriouohomemàSuaprópriaimagem
comumespíritoafimdequeohomempudessetercomunhãocomEle;logo,
ohomemfoioalentodeDeus–Gn1:26;2:7;cf.Jo4:3134.
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4. Antesdecriarahumanidade,Deusera“solteiro”(cf.Gn2:18,22);Eleque
riaqueohomemOrecebesse,amasse,fossecheioDeleeOexpressassepara
setornaraSuaesposa(2Co11:2;Ef5:25);naeternidadefutura,Deusobterá
umaesposa,aNovaJerusalém,queéchamadadeesposadoCordeiro(Ap
21:910).
5. O homem era como uma bebida refrescante para matar a sede de Deus e
satisfazêLo; quando Deus terminou Sua obra e começou a descansar, Ele
tinhaohomemcomoSeucompanheiro.
6. ParaDeus,osétimodiaeraumdiadedescansoealento;noentanto,parao
homem,ocompanheirodeDeus,odiadedescansoealentofoioprimeirodia;
oprimeirodiadohomemfoiumdiadedesfrute.
D. ÉumprincípiodivinoDeusnãonospedirparatrabalharatétermosdesfrutado;
apósumdesfruteplenocomEleeDele,podemostrabalharjuntocomEle:
1. SenãosoubermoscomoterdesfrutecomDeus,comodesfrutaropróprioDeus,
ecomosermoscheiosdeDeus,nãosaberemoscomotrabalharcomEleeser
umcomElenaSuaobradivina;ohomemdesfrutaoqueDeuscumpriuem
Suaobra.
2. NodiadePentecostes,osdiscípulosforamenchidosdoEspírito,oquesigni
ficaqueelesforamenchidosdodesfrutedoSenhor;porqueelesestavamcheios
doEspírito,osoutrospensaramqueelesestavamembriagadoscomvinho–
At2:4a,1213.
3. Naverdade,elesestavamcheiosdodesfrutedovinhocelestial;somenteapós
estarem cheios desse desfrute, eles começaram a trabalhar com Deus em
unanimidade com Ele; o Pentecostes era o primeiro dia da oitava semana;
portanto,comrespeitoaodiadePentecostes,vemosoprincípiodoprimeiro
dia.
4. ComrelaçãoaDeus,éumaquestãodetrabalharedescansar;comrelação
aohomem,éumaquestãodedescansaretrabalhar.
E. AofazeraobradivinadeDeusdeedificaraigreja,tipificadapelaobradeedi
ficarotabernáculo,temosdeostentarumsinalindicandoquesomosopovode
DeusequeprecisamosDele;então,seremoscapazesdetrabalharnãosomente
paraDeus,mastambémcomDeusaosermosumcomEle;Eleseráanossaforça
paratrabalhareanossaenergiaparalaborar:
1. NóssomosopovodeDeusedevemosostentarumsinaldequeprecisamos
Delecomonossodesfrute,força,energiaetudo,afimdetrabalharmospara
EleparahonráLoeglorificáLo.
2. Osábadosignificaque,antesdetrabalharmosparaDeus,temosdedesfrutá
LoesermoscheiosDele;PedropregouoevangelhopormeiodoDeusquenos
enche,oEspíritoquenosenche;portanto,Pedroostentavaumsinaldequeele
eracooperadordeDeuseasuapregaçãodoevangelhoeraumahonraeglória
paraDeus–v.14.
3. ComoopovodeDeus,temosdeostentarumsinaldequedescansamoscom
Deus,OdesfrutamosesomosenchidoscomEleprimeiroe,então,trabalha
moscomAquelequenosencheu;alémdisso,nãosomentetrabalhamoscom
Deus,mastambémtrabalhamoscomoaquelesquesãoumcomDeus.
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F.

G.

H.

I.

4. AofalarcomopovodeDeus,devemossemprebuscarostentarumsinaldeque
onossoSenhoréanossaforça,nossaenergiaenossotudo,afimdeministrar
mosapalavra–2Co13:3;At6:4.
Guardar o sábado também é um contrato eterno, ou uma aliança eterna, que
garanteaDeusqueseremosumcomEleaodesfrutáLoprimeiroesermosenchi
doscomElee,então,trabalharparaEle,comEleeemunidadecomEle–Êx31:16:
1. ÉsériotrabalharparaoSenhorpornósmesmossemOtomarmoseOdes
frutarmos,bebendoOecomendoO–cf.1Co12:13;Jo6:57.
2. EnquantoPedrofalavanodiadePentecostes,eleestavaparticipandointe
riormentedeJesus,bebendoOecomendoO.
Osábadotambéméumaquestãodesantificação(Êx31:13);quandodesfruta
mosoSenhoreentão,trabalhamoscomEle,paraEleesendoumcomEle,espon
taneamentesomossantificados,separadosparaDeusdetudoqueécomumesomos
saturadoscomDeusparasubstituirtudoqueécarnalenatural.
NavidadaigrejapodemosfazermuitascoisassemantesdesfrutaroSenhore
semserviroSenhorsendoumcomEle;essetipodeserviçoresultaemmorte
espiritualenaperdadacomunhãonoCorpo(vv.1415).
TudorelacionadoàhabitaçãodeDeusnoslevaaumaquestão:aosábadocomseu
descansoealentodoSenhor;navidadaigrejaestamosnotabernáculoeotaber
náculonoslevaaodescanso,aodesfrutedopropósitodeDeusedoqueElefez

III. OjugodoSenhor(avontadedoPai)ésuaveeSeufardo(aobraparalevar
acaboavontadedoPai)éleve;temosdeservirsemprecomumencargodo
Senhor:
A. UmespíritoabertoaDeuséacondiçãopararecebermosencargosdeDeus;temos
deaprenderareceberencargoseliberálospormeiodaoraçãonanossacomu
nhãoíntimacomoSenhor–Lc1:53;Sl27:4;Is59:16;Cl4:2.
B. Asrevelaçõesqueosprofetasrecebiameramosencargosqueelesrecebiam;sem
encargo, não há ministério da palavra, não há profetizar para a edificação da
igreja–Is1:1;2:1;13:1;15:1;Zc12:1;Ml1:1;At6:4;1Co14:4b.
1. NossoencargoéliberararevelaçãodeDeusaohomemearevelaçãodeDeus
éliberadapormeiodaspalavrasderevelaçãoqueDeusnosdá–1Co2:1116.
2. QuandoministramosapalavradeDeus,nossapreocupaçãodevesersetemos
ofalardeDeus,nãootópicodonossofalar;afimdetermosofalardeDeus,
aquelequeministraapalavradeveterumencargo–Ml2:7.
3. OsqueministramapalavradevemlevaracondiçãodopovoperanteDeus,
perceberacondiçãodelesesaberoqueDeusdesejafalar–Êx28:2930.
C. Ograndeproblemanaadministraçãodaigrejaenoministériodapalavraénão
terumencargoprovenientedoSenhor:
1. Semumencargo,todasasnossasatividadesserãomortaseineficazes;com
umencargo,seremosvivosef loresceremos.
2. Terumencargotrataconoscoaomáximo;seháumencargo,oegodiminuie
étratado,porquehácoisasqueonossoencargonãonospermitiráfazerehá
áreasqueexigirãoquesejamostratados,antesdeliberarmosnossoencargo.
3. Seservimosporobrigaçãoemvezdeservirmosporencargo,esseserviçonos
faráperderapresençadoSenhor–cf.Dt4:25.
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4. Semprequeonossoserviçosetornaumaobrigação,elejásedegradou–Ml
3:14enota1.
5. Aobraedificadoradotabernáculoetodaasuamobília(tipificandoaobrado
Senhorparaedificaraigreja)devecomeçarcomodesfrutedeDeusecontinuar
emintervaloscomoalentodedesfrutaraDeus;issoindicaráquenãotraba
lhamosparaDeuspelanossaprópriaforça,maspelodesfruteDeleesendo
umcomEle;issoémanteroprincípiodosábadocomCristocomoodescanso
interioremnossoespírito.
Porçõesdoministério:
PROBLEMASNAADMINISTRAÇÃODAIGREJA
ENOMINISTÉRIODAPALAVRA

Oprimeiroproblema:nãoterumencargo
Omaiorproblemanaadministraçãodaigrejaenoministériodapalavraénãoterum
encargoou,podemosdizer,nãoreceberumencargoounãodaratençãoaoencargo.Épossível
ospresbíterosadministraremaigrejasemumencargo.Osqueministramapalavratam
bémpodemfazêlosemumencargo.Aliberaçãodonossoencargoquandoministramosapala
vranãodependedequãoeloquentessomos.Seonossoúnicodesejoforfalarbemafimdetocar
aspessoas,nossofalarnãoteráumencargo.Damesmamaneira,acapacidadedeadministrar
aigrejanãogarantealiberaçãodoencargo.Nãoéumaquestãodequãobempodemosadminis
trar,masseanossaadministraçãoéeficazepodetocaraspessoas.
Porexemplo,quandoaspessoasvãoparaareunião,podesernecessárioliberarapalavra.
TemosdebuscaroSenhorsobreoquefalamosesobreoresultadodoquefalamos.Nãoé
umaquestãodequãobemfalamos,dalogísticadanossaapresentaçãoouseossantosforam
tocados;antes,éumaquestãodoqueseráproduzidonossantos.Sealgunsaindanãosãosal
vos,devemosreceberumencargodetocarsuasalmaspelagraçadoSenhorafimdesemear
asementedasalvaçãonelesquandoliberarmosapalavra.Nossoencargoéasalvação,não
aliberaçãodeumapalavradinâmica.Seelesforemsalvos,masnãoamaremoSenhor,nosso
encargodeveserqueelesamemoSenhor.SeelesamamoSenhor,masnãoestãodispostos
aseentregarparaoSenhorereceberoSeutratamento,nossoencargodeveserparaqueeles
seentreguemaoSenhorvoluntariamenteesejamtratadosporEle.Esseéoministérioda
palavracomencargo.
Docontrário,nossamensagemnareuniãodedomingocairáfacilmentenacondiçãodo
chamadocultodominical.Todasemanaalguémédesignadoparaliberarumamensagema
fimdemanterareunião.Apósareunião,todosvãoparacasa,almoçam,descansamevoltam
ànoiteparaareuniãodepartiropão.Issoéumcultodominical.Nessasituação,osqueminis
tramapalavradevemreceberumencargo.Temosdeconheceracondiçãodosquevêmouvir
umamensagem.Elespodemnãoternenhumsentimentocomrelaçãoàsuaprópriacondição,
masprecisamosestarclarosecheiosdesentimentocomrelaçãoàcondiçãodeles.Elespodem
sentarseeescutarempazsemanaapóssemana,masnãopodemosfalarempazsemana
apóssemana.Temosdereceberoencargode“incomodálos”e“preocupálos”paraquemesmo
queelestenhamidoàreuniãoempaz,elesvãoemborainteriormenteincomodados.
Senãonospreocupamosqueonossofalarnãoproduzumefeitonosouvintes,nãotemos
umencargo.Essasituaçãoindicaqueosquefalameosqueescutamestãonumarotina.Essa
éacondiçãodocristianismodegradadoonderotineiramenteacongregaçãoescutaopastor e
opastorrotineiramentepregaàcongregaçãoanoapósano.Essanãodeveseranossaprática.
Oministériodapalavradeveiluminarosqueescutam.Quandoministramosapalavratodos
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osdomingos,devemos“preocupar”aspessoasaopontodeelasnãoterempaz.Éissoquesig
nificaterumencargo.
Seosouvintessãomornos,mesmoqueelesescutemempaz,osqueministramapalavra
nãodevemestarempaz.ElesdevemirdiantedoSenhoredeixarqueEletiresuapaz,até
perderemosonoenãocomerem,atéquerecebamumencargodoSenhor.Então,ofalardeles
capacitaráoEspíritoSantoatrabalharnosouvintes.Somenteessetipodefalaréofalarde
Deus.Osirmãosqueministramapalavradevemterumencargo,nãomerasdoutrinas,lógica
eexemplos.Ministrarapalavradessamaneiraéintolerável;éumaofensaaDeuseéum
pecadoaosSeusolhos.
ReceberoencargodefalarapalavradeDeus
noministériodapalavra
EmIsaías13:1aversãochinesaUniondizqueosprofetasrecebiaminspiraçãoquando
elesfalavamporDeus.Apalavrahebraicaparainspiração,noentanto,significa“encargo”.
Ohomemprecisareceberumencargo.Nãopodemosnegligenciaressaresponsabilidadee
pensarqueDeusnãonosdeuumencargo.AsepístolasdePaulomostramclaramentequeele
recebiaencargos.QuandoalguémnaigrejaemCorintocometiaopecadodefornicação,Paulo
simplesmentenãocondenavaopecadoouparavadeorarpeloquepecou.Elerecebeuum
encargodeDeusdeteraresponsabilidadeecomissãopelaigreja(1Co5:113).Paulonãopre
gavadoutrinasnassuasEpístolas;antes,eletinhaoencargodetercomunhãosobrecertas
questões,sendoassimcapazdetocarosentimentodaspessoas.
HáumperigodequeoministériodapalavranaigrejaemTaipeisetorneigualaosser
mõesnoscultosdominicais.QuandoministramosapalavradeDeus,nossapreocupaçãodeve
sersetemosofalardeDeusenãootópicodonossofalar.AfimdetermosofalardeDeus, o
queministraapalavradeveterumencargo.Aspessoaspodemterumareaçãonegativaou
ficaremexaltadasquandoouvemumamensagemfaladacomencargo,maselasnãopodem
negarqueéofalardeDeus.Essetipodemensagempodeajudaraspessoaseresolverseus
problemas.Umamensagemboa,masquecarecedofalardeDeus,nãopodetocaraspessoas,
fazêlasvoltarparaoseuinteriorousatisfazerosquetêmfomeesede,porqueelanãoéas
palavrasqueDeusquerfalar,mesmoqueelassejamdaBíblia.
Portanto,falarnãodeveserfácilnembarato.Nãopodemosfalarsimplesmenteporque
preparamosumamensagem.Oqueministraapalavradevelevaracondiçãodaspessoas
peranteDeus.Eletemaresponsabilidadedeconhecerasnecessidadesdelas.Eletemdeper
ceberacondiçãodelasesaberoqueDeusquerfalar.Aajudaquerecebemosaosermostreina
dosnãopodesubstituiroencargoemnós.Operigoéoencargosersubstituídoeestarmos
carentesderevelaçãoeencargoespiritual.
Estardesesperadopelasituaçãodaspessoas
parapregarapalavraeficaz
CinquentaeduassemanasporanoháumareuniãocommensagemnaigrejaemTaipei
aosdomingos.Seráqueosirmãosqueministramapalavrajejuameoramantesdeministrar?
Éclaro,nãoháregulamentoqueexijaqueosirmãosjejuemeorem,poisissoseriainútil.Os
irmãosprecisamentenderquetrazerapalavradeDeuséequivalenteatocaraalmados
homens.Ossantosvãoàreuniãosemanaapóssemanaparaouvironossofalar;logo,deve
mostocálos.Senãohouvermudançanelesapóstrêsmeses,nãodevemosterpaz.Issopode
sercomparadoaumnegociantequenãoconseguedormirempazquandonãofaznegóciospor
duassemanasounãoconseguecomerquandonãotemlucroportrêsmeses.Eleficamuito
tristeemuitopreocupado.
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Muitosirmãoseirmãsquetêmempresasvêmatémim.Emboraelessimplesmentesentem
seenãoabramaboca,eupossosentiroencargopesadoneleseperceberqueelestêmencon
tradodificuldadesnosnegócios.Seráqueosirmãosquefalamestãotristespelasalmasque
nãomudaramemtrêsmeses?Odonodeumalojaquenãotemfreguesesseriaincapazde
continuartrabalhando,fingindoquetudoestábem.Eleconsiderariaasituaçãoeencontraria
umamaneirademudarasituação.Comoosqueministramapalavrapodemcontinuarcomo
semprequandonãohálucro?Nãodevemosconsiderarquebastasimplesmentefalarnopúl
pitosemanaapóssemana.
QuandooirmãoWatchmanNeecomeçousuaobraemFuTchau,elejejuavaeoravatodos
ossábadospelareuniãodepregaçãodoevangelhoaosdomingos.Eleconsideravaperanteo
Senhoroquefalarecomofalar.Eleconsideravaquepalavraospecadoresprecisavamouvir.
Comoelejejuavaeoravacomumencargopesado,suaspalavraseramsempremuitoefica
zese,maistarde,erampublicadascomomensagens.MuitosquesãousadospeloSenhortêm
encargoemseuministériodapalavra.QuandoPeaceWangerajovem,elateveumaobrade
reavivamentobemsucedida.ElasempreseajoelhavaperanteoSenhorepassavaumlongo
períododetempochorandoesofrendopelospecadores.Portanto,quandoelaselevantava
parafalar,suaspalavraseramsemprevivaseeficazes.
Servircomencargo
Nossoserviçoébemordenado,masfaltanosencargo.Terencargosignificaquetemosuma
metaparaalcançar.Seaindanãoalcançamosanossametaousomosincapazesdeproduzir
oresultadoesperado,devemosnospreocupar.Seconseguimosservir,mesmoquenãohaja
resultado,nãotemosumencargo.Essaatitudeindicaumafaltadeencargo.Nossofalarnunca
devecairnisso.Portanto,osirmãosqueministramapalavradevemterumencargopesado
peranteoSenhor,nãotendopazparadescansaroucomere,atémesmo,incomodandooutros
paraqueelestambémnãotenhampaz.IssopodesercomparadoàcidadedeJerusalémnão
terpazquandooSenhorJesusnasceu(Mt2:118).OsquefalampeloSenhordevemterum
sentimentodeincomodarossantosaopontodeelesnãoterempazinteriormente.Quando
elesperderemapaz,nóspoderemosterpaz.OssantosnãopodemamaromundoeoSenhor.
Elesnãodevemsermornos.OsqueservemoSenhorprecisamteressetipodeencargo.
Muitosservemcomoempregadosemumagrandeempresa.Elestrabalhamumdetermi
nadonúmerodehorastodososdiasesimplesmentefazemastarefasquelhessãodesignadas.
Elesnãocometemgrandeserrosenãosepreocupamseaempresatemlucro.Elessãoempre
gadossemumencargo;elesservemsemencargo.Senãodermoslucronoprimeirodianonosso
trabalho,devemosnospreocuparcomonossosustento.Seosirmãosqueservem,quersirvam
ascriançasouosjovens,tiveremessetipodeconsciência,elesserãobemsucedidos.Reclamar
queerramosporquesomosfracosmostraquecarecemosdeencargo.Todoaquelequeserve
deveterencargoaopontodesentirseresponsávelseaobranãoforbemsucedida.Eledeve
sercomoumhomemdenegóciosquepensanoseunegóciomesmoenquantodorme.
Discernirentreoserviçodaresponsabilidade
eoserviçodoencargo
OspresbíterosemtodasasigrejasdevemdeirdiantedoSenhorparareceberumencargo
eversetodasreuniõesdecasanasualocalidadesãosatisfatórias.Temosdenospreocupar
comacondiçãodasreuniões.Elassãofortesoufracas,vivasoumortas,ricasoupobres?Não
podemospermanecerinalterados.Talvezosresponsáveispelasreuniõesdecasaestejamem
paz,masospresbíterosnãodevemterpaz.Ospresbíterosdevemcoordenarseenãoagir
individualmente.Elesdevemterumencargocoletivodemudarcompletamenteacondição
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dasreuniõesdecasa.Elesprecisamorarpelossantos,atémesmocomlágrimas,ebuscar
o Senhorpelaspalavrasadequadasparafalaraeles.Então,elesdevemfalarnasreuniões
segundooencargodelesatéossantosficareminteriormentedesconfortáveisenãoestarem
contentescomasuasituaçãoatual.
Essefalardospresbíterosnãoéumaquestãodearranjo,masdeencargo.Ospresbíte
rosdevemterumencargo;elesnãodevemterapenasresponsabilidade.Comopresbíteros,
nãodevemossimplesmentetercomunhãoediscutiracondiçãodasdiversasreuniõesdecasa,
visitálasedarumrelatodeavaliaçãonapróximareuniãodepresbíteros.Nãoháencargo
nessetipodeprática;seráineficazenãotrarábenefícioalgum.Setemosumaempresacom
muitosempregados,seulucroanualnãoseráinf luenciadopordiscussões,relatoseavalia
ções.Issonãolevaacabooencargo.Setivermosumverdadeiroencargo,estabeleceremosuma
metaparaonossolucroanual,trabalharemoscomessametaemvistaeestaremosdetermi
nadosaalcançála.
Naadministraçãodaigrejaenoministériodapalavra,osirmãossãolouváveisporterem
responsabilidade.Noentanto,faltalhesumencargo.Semencargo,todasasnossasativida
desserãomortaseineficazes;comencargo,seremosvivosef loresceremos.Talresultadonão
estárelacionadoaonossométodo,masànossapessoa.
Servircomencargofazendo
comqueoegosejatratado
Ascriançasnuncaserãobemsucedidassesomenteestudaremparaasprovas.Seelas
tiveremumencargo,osseusestudosmudarão.Umirmãopodedarumamensagemsomente
porobrigação,porqueéasuavezdefalar.Noentanto,darmensagensnãoéumaquestão
deobrigação,masdeencargo.Podemosfalarpormeioano,masosqueescutampodemnão
recebernadaeonossofalarseráemvão.Setemosumencargo,veremosqueasnossasmen
sagenssãoineficazes.Nossasmensagensdevem“incomodar”aspessoasafimdequeelas
nãotenhampazesejamencorajadasaamaroSenhoreOservir.Nessasituação,nossoser
serátocadoporDeus.Nãohánecessidadedoegosertratadoseliberamosmensagensporobri
gação.Noentanto,aoliberarumamensagemqueprovémdeencargo,nossoegodevesertra
tado.
Trabalhardasnoveàsdezoitohorascomoempregadoéumaquestãodeobrigaçãoenão
requernenhumtratamento.Noentanto,trabalharíamosdemaneiradiferentesetivéssemos
nossopróprionegócio.Nossapreguiçaseriatratadaporqueacordaríamoscedoparatraba
lhar.Aatitudedeumgarçomouauxiliaradministrativoparacomosclientespodenãopreci
sardetratamento.Noentanto,umapessoaqueédonadonegócioseadaptaráafimdenão
ofenderseusclientes.Emvezdeseremtratados,algunsirmãosparecemtermaisproblemas
porqueelesservemporobrigação,semencargo.Seháencargo,nossoegodiminuieétratado.
Oegonãoaumentará,porquehácoisasqueonossoencargonãonospermitiráfazerehá
áreasqueexigirãosermostratadosantesdeliberarmosnossoencargo.Portanto,terencargo
trataconoscoaomáximo.
Umjovemquenãotemfamíliapodeviverdespreocupado.Noentanto,apóssecasareter
filhos,eleconheceráosignificadodeserdiligenteedisciplinado.Umacriançapodegastar
odinheirodosseuspaislivrementesemautocontrole.Mas,quandoelacresceevivesozinha,
elatemumorçamentoparaseusgastos.Elaterámaiscuidadoquandoforàscompras.Gastar
odinheirodosseuspaiseraumacoisa,masgastaroseuprópriodinheiroéumaresponsabi
lidade.Écomoseosirmãosnasigrejasservissemsegundoobrigação,comoempregadosdeuma
empresa.Elesnãoparecemtermuitoencargo.Essetipodeserviçoéperigosoefarácomque
percamosapresençadoSenhor.
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Todosrecebendoumencargo
eservindooSenhorsegundoumencargo
TodososqueservemoSenhordevemreceberumencargoeterumencargo.Issotambém
seaplicaàsirmãs,mesmoqueelasnãoestejamenvolvidasnaadministraçãodaigrejaou
naliberaçãodemensagens.Seasirmãstiveremcomunhãoentresievisitaremaspessoas
simplesmenteporqueéhoradefazêlo,elasestarãofazendoporobrigação.Asirmãsdevem
buscarconheceroresultadodacomunhãoevisitaçãodelas.Elasdevemconheceracondição
dasirmãssoboseucuidado.Elasnãodevemdizer:“SeoSenhortrabalharnelas,elasestarão
bem,mas,seElenãotrabalharnelas,nãohaveráoquefazer”.Temosdereceberumencargo
genuíno.
EmboramuitasirmãstenhamodesejodeserviroSenhor,poucasselevantarampara
serviroSenhorultimamente.Osirmãos,noentanto,continuamaservircomosempre.Temos
deperceberqueasituaçãodasirmãsnãoestácorretaereceberoencargodeencorajálas.
Tambémprecisamosestudaroresultadodanossapregaçãodoevangelho.Temosdeconside
rar porque muitos ainda não foram salvos embora ainda haja tantos pecadores. Alguns
irmãosdevemselevantarparareceberoencargodepregaroevangelhoatéalguémsersalvo.
Temosdeterencargo.
O problema é que gradualmente nos inclinamos mais à responsabilidade do que ao
encargononossoserviço.Umavezqueasnossasoraçõessãonamaioriadasvezessemencargo,
nossasreuniõesdeoraçãosãoineficazes.Sealguémésalvoquandopregamosoevangelho,
agradecemoselouvamosoSenhor.Seninguémésalvo,temospaz.Quandoliberamosmensa
gens,temospazmesmoquenãohajanenhumefeito.Omesmoseaplicaàadministraçãoda
igrejaeavisitarosirmãoseirmãs;temospaz,mesmoquenãohajaresultado.Umavezque
essaéanossacondição,nossaoraçãoéumaoraçãodeobrigação,nãoumaoraçãocomencargo.
Seorarmoscomencargo,nossareuniãodeoraçãoserádiferente.Algunsirmãoseirmãscho
rarãoamargamenteelamentarãoemoração,sentindoquenãopodemcontinuardamesma
maneira.Elessentirãoqueapregaçãodoevangelho,aadministraçãodaigrejaeacondição
dasuareuniãoéinsatisfatória.Essetipodeoraçãoprovémdeumencargo.
Algunsdizemqueéfácilperderoencargoapóscertotempo.Noentanto,aquelesqueusam
de misericórdia recebem encargos continuamente. É um problema sério o nosso encargo
desaparecerapóstrabalharmosporumtempo.Noentanto,umcristãopodecontinuaratra
balharporobrigaçãomesmoquenãotenhaencargo,porquesuaconsciênciaoincomodará
seeleparardetrabalhar.Semprequeonossoserviçotornaseumaquestãodecumpriruma
obrigação,nossoserviçojásedegradou.Oserviçogenuínonãoéumaquestãodeobrigação,
masdeencargo;oencargosemprevaialémdaobrigação.
Osegundoproblema:faltadesentimentoporcoordenação
Outroproblemaentrenóséque,emboraosservidoressejamcapazes,elesnãotêmsen
timentoporcoordenaçãoemseuespíritoquandosereúnemparaservir.Parecequetodossão
capazesdeservirsemosoutros.Consequentemente,poucosentrenóstêmumespíritode
aprendizedequeprecisamdeajuda.Osquerealmentecoordenamemespíritodevemterum
fortesentimentodequenãopodemfazernadasemaajudaecoordenaçãodosoutros.Nossa
coordenaçãoatualéumaformalidade.Fazemosanossapartesemprecisardemaisninguém.
Podemosnãodiscutir,masnãohámuitainterdependênciaemespírito.Issomostraqueo
nossoespíritodeserviréinadequado.
Essaéasituaçãodaquelesquetrabalhamcomosjovenseascrianças.Acoordenaçãoé
formal;todosfazemoquedevemfazerquandoéasuavez.Issoécooperação,nãocoordena
ção.Coordenaçãosignificaquenãopodemosfazernadasemosoutros.Háumsentimento
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de que precisamos dos outros e de que os outros precisam de nós. Os que trabalham com
os jovensdevemserassim;todososserviçosdaigrejatambémdevemserassim.Énormal
quando os diáconos e os presbíteros precisam uns dos outros e os santos sentem que não
podemfazernadasemospresbíteroseosdiáconos.
Hojetemosregrasearranjos.Ospresbíterosfazemoquecabeaospresbíteroseosdiá
conosfazemoquecabeaosdiáconos.Todostrabalhamquandoéasuavez.Noentanto,não
temosumsentimentoprofundodequenãopodemosavançarsemospresbíteroseosdiáco
nosemnossoserviço.Algunsirmãosnãoapenasnãosentemanecessidadedospresbíteros e
diáconos,masatémesmopensamqueelessãodesnecessários.Issoéperigoso.
Teropiortipodeorgulho
Osquemoramnacasadosservidoressãobrilhantesecapazes.Elesparecemserinde
pendentesenãoprecisardosoutros.Issoémuitoperigosoporqueéopiortipodeorgulho.
Sequatroirmãosmoramnacasadosservidores,elesdevemdependerunsdosoutroseos
outrosdevemsentiradependênciaentreeles.Infelizmente,essanãoéaatmosferaentrenós.
Porexemplo,seéaminhavezdepregaroevangelho,oufareitudoounãofareinada.Da
perspectivahumanaissopodeserconsideradocoordenação,masessacoordenaçãoésegundo
regulamentoearranjo.Nãoháosentimentodeprecisardosoutrosemespírito.Algunspodem
pensarqueacoordenaçãoédesnecessáriaeincômodaequeémelhornãocoordenar.
Osquenãosecoordenamsãosecos,carecemdebênçãoesãoinúteis.Ofatodesermos
inteligentes,capazesenãoprecisarmosdaajudadosoutroséumgrandeperigo.Essaéasitu
açãomaistristeelamentável.Oterríveléqueessasituaçãoéocultaenãomuitoaparente.
Essasituaçãopodesercomparadaàlepra.Seelaémanifestadaéfácildesertratada.
IssomostraquecarecemosdacomunhãodoCorpo.Quandonosajuntamos,raramente
temos comunhão profunda. Por exemplo, quando santos de outras cidades visitam Taipei,
sentamosjuntosparaareunião.Noentanto,apósareunião,todostomamoscaminhosdife
rentessemtercomunhão.Essanãoeraanossasituaçãonosnossosseisprimeirosanosem
Taiwan.Naquelesanos,semprequehaviaumaconferência,nosreuníamosetínhamosmuita
comunhão.Agora,somostodoscapazes,brilhanteseinstruídos.Nãoprecisamosunsdosoutros;
nãoprecisamosdecomunhão.Esseéopiortipodeorgulho.Éacoisamaisofensivaparao
Senhor e para o Corpo. Devemos ministrar humildemente aos outros e restringir a nossa
inteligênciapormeiodacoordenação.
Precisardecomunhãoecoordenação
noCorpoeemvida
SeperdermosoprincípiodacoordenaçãoedependêncianoCorpo,nãoseremosfortesna
nossaadministraçãodaigrejaenoministériodapalavra.Umavezqueperdermosesseprin
cípio,nãoteremosmuitabênção.Nossacoordenaçãonãodevesetornarmecânicaenãodeve
mostrabalharsomentequandoéanossavez.Temosdeterosentimentodequenãopodemos
fazernadasemosoutros,dequerealmenteprecisamosunsdosoutros.Senosajuntamose
designamostarefas,cadaumfazendoasuaprópriatarefa,nossasituaçãoéparecidaàdivi
sãodetarefasemumaorganizaçãocivilougrandeinstituição.Essaausênciadosaborda
coordenaçãoentreosmembrosdoCorpodevesertratada.
OquesignificaveroCorpo?AmaiorindicaçãodequevemosoCorpoéquenãopodemos
serindependentes.SentimosqueprecisamosdoCorpo,precisamosdosirmãoseirmãs.No
entanto,atualmente,nossacoordenaçãopodesercomparadaatrabalharemumaorganização.
Parecequenosmovemoscomoumamáquinaequecarecemosdosentimentodacomunhão
devida.

63

Afaltadecoordenaçãoproduzcríticas
Se carecermos de coordenação com os outros, sempre criticaremos o que eles fazem.
Mesmosenãoexpressamosisso,estamoscheiosdecríticasedesaprovamosoqueosoutros
fazem.Essaspessoassãolimitadasemesquinhas.Emnossoserviçonãodevemosesperar
queosoutrossejamcomonós,nemdevemosesperarsercomoosoutros.Noentanto,porque
carecemosdecoordenaçãoemnossoserviçoenãodependemosmutuamenteunsdosoutros,
muitasvezes“pisamosnosoutros”.Ounãoandamosoupisamosnosoutrosquandoandamos.
Ounãotrabalhamosoufazemosotrabalhodosoutros.Ounãonospreocupamosoucritica
mosotrabalhodosoutros.Quandoalgoestánasmãosdeoutrapessoa,nãopodemosfazernada,
masquandotemosumaoportunidade,fazemossegundoanossamaneiraedescartamosa
ajudadosoutros.Emboraessacondiçãonãosejaaparenteentrenós,elaseránonossofuturo,
porquenãoestamosdispostosanossubmeteraosoutros.Essamaneiraéinsensata.
Nãoexigirqueosoutrossejamiguaisanós,
masrespeitaroqueosoutrosfazem
Nãodevemosexigirqueosoutrossejamiguaisanósemtudo.Nãodevemosdiscutira
maneiracomqueosoutrosliberammensagens,visitamaspessoasouvivem.Mesmoquenão
estejamossatisfeitoscomamaneiracomoosoutrosvivem,nãopodemosestabelecerpadrões
paraosoutros,nemestamosqualificadosparajulgálos.SomenteoSenhoréocritériooeJuiz.
Temosdeaprenderarespeitaroqueosoutrosfazem.Quandofalamosdeserzeloso,deve
mosrespeitaratranquilidadedosoutros;quandofalamosdesercalmoseunidosaoSenhor,
nãodevemoscriticarosquesãoativos.Setodosforemiguaisanós,nãohaveráoCorpo.Haverá
somenteummembro.Issonãoéaigreja.Setodosforemcomonós,haverásomentenósenão
aigreja.Aigrejaécompostademuitostiposdepessoa.Issopodesecompararaocorpohumano
comdiversosmembros.Asmãosseparecemcommãos,ospésseparecemcompéseasore
lhascomorelhaseosolhoscomolhos.Atéomembroqueparecesermenosdecenteéneces
sárionoCorpo.
Portanto,devemosaprenderanãopisarnosoutros.Quandoforanossavezdetrabalhar,
nãodevemoscriticaroqueosoutrosfizeram.Éumabênçãorespeitaraobradosoutroseadi
cionaranossaobraàdeles.Devemosserpositivosquandofalamoscomosoutrosenãonega
tivos. Não é sábio dizer que os outros estão errados. Se esses fatores negativos existirem
entrenós,aadministraçãodaigrejateráproblemaseoministériodapalavranãoseráforte.
Muitossantosdediversoslugaresservemjuntosnaigreja.Elestêmíndolesehistóriasfami
liares diferentes e também têm formações e treinamento espirituais diferentes. Portanto,
nãopodemosesperarquetodossejamcomonós.Temosdeaprenderanãopisarnosoutros.
Quandodamosumpasso,nãodevemospisarnosoutros.Temosdeevitarpisarnosoutros
especialmentequandoministramosapalavra.
Por exemplo, quando falarmos sobre oração, não devemos criticar os que falam sobre
meditação,porqueossantospodemprecisardosdois.Simplesmentedevemosfalarpositiva
mentesobreoraçãosemcriticarofalardosoutrossobremeditação.Quandoservimosjuntos,
devemosdefinitivamenteevitarcriticarosoutrosaoministrarapalavra.Algunspodemfalar
sobreoraçãoeoutrossobremeditação;algunsfalamsobreserzelososeoutrossobreestar
noSantodosSantos.Nãosãoensinamentosheréticos;sãosimplesmentediferentesemênfase.
Criticarosoutrosmostraquesomosestreitoseissolevaráàdivisão.Seessaforamaneira
quetrabalhamos,nãohaveráedificaçãoentrenós;pelocontrário,haverádestruição.
Devemosapenaslaborarpositivamenteeaprenderareceberajudadosoutros.Temosde
perceberqueninguémpodefazeranossaparte.NemmesmooapóstoloPaulonãopodiafazer
oquepodemosfazer.Noentanto,tambémprecisamosadmitirquenãopodemossubstituir
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os outros. Cada pessoa tem a sua própria função. Quando ministramos a palavra, temos
comunhãoeoramos,nãodevemoscriticarosoutros.Especialmentequandooramoscomos
outros,devemosevitarorardemaneiracontraditória.
Nãoinsistirnanossaprópriamaneira
Umavez,ospresbíterossentiramqueumcertogrupodereuniãodeveriaestudaroEvan
gelhodeJoão.Contudo,umdosirmãosresponsáveisnaquelareuniãosentiuqueJoãoeraum
livromuitolongoequeriaestudar1Tessalonicenses.Eleachavaqueissoajudariaosque
normalmentenãoliamaBíblia.Comoeleinsistiu,ospresbíteros,porfim,concordaramcom
ele,mesmoqueoseuencargopor1Tessalonicensesnãofosseadequado.Esseirmãonãotinha
umencargoadequado.Elesimplesmenteachouqueosirmãosteriammedodeumlivrocom
vinteeumcapítulos,epermitiuquesuaopiniãoatropelasseosentimentodosoutrosirmãos.
Anãoserqueesseirmãotivesserealmenteumencargopor1Tessalonicenses,elenãodeve
riaterapresentadoissonoserviço.Nãodevemosfazercoisaspelasquaisnãotemosencargo
enãodevemosabandonarcoisaspelasquaistemosencargo;devemosservirconformeoen
cargo.Fazerocontrárioviolaumprincípioespiritual.Esseirmãoresponsávelnãohaviaapren
didoaliçãoemquestõesespirituaisefoiinexperientenamaneiracomosecomportou.Sea
nossacomunhãoforumaquestãodeencargoespiritual,nãodevehaverproblemaempropor
umamudançaenãodevemoscriticaroencargo.Contudo,sesimplesmentequeremosmudar
amaneiradosoutros,nãodevemosfazêlo.
Temosderespeitaramaneiradosqueservemconosco.Mesmoqueospresbíterosnão
forcemumgrupoaestudardeterminadolivrooufalarcertascoisas,nãodevemosmudardes
preocupadamenteoqueelesincumbiramanós.Arigor,nãoháproblemaemestudarJoãoou
1Tessalonicenses;nãoimportaquallivroestudamos.Épossívelministraraosirmãoseirmãs
pormeiode1TessalonicensesoupeloEvangelhodeJoão.Emnossoserviçosempredevemos
evitarmudaramaneiradosoutros.
Precisamoscompreenderque,quandomudamosamaneiradosoutros,elespodemnão
aceitar,porquesentemqueéinadequado,e,seaceitaremanossamudança,nãohaveráum
sentimentoagradável.Porcausadesseproblema,nossoserviçonaadministraçãodaigreja
enoministériodapalavranãoéforte.Atémesmonomundo,quandoaspessoastrabalham
juntas,nãoéfácilmudaramaneiradosoutros.Serealmentetemosumahabilidade,elaserá
manifestadasetrabalharmossegundoamaneiradeles.Setemosconteúdoespiritual,pode
mosministrarparaossantospormeiode1TessalonicensesepeloEvangelhodeJoão.Não
importandoolivro,devemossercapazesdeministraroconteúdoespiritual.Oquedevemos
temerénãotermosconteúdoespiritualparaministraràspessoas;contudo,setivermoscon
teúdoespiritual,poderemosministraredesenvolverqualquerlivrodaBíblia.Portanto,mudar
amaneiracomqueosoutrosfazemascoisasindicaquenãoaprendemosmuitasliçõesespi
rituais.Tambémindicaquesomosinexperientesnamaneiracomonosconduzimos.
Algunsirmãoslevamossantosaserviremfervorosamente,esperandoqueelespassem
maistempoaprendendoatercomunhãocomoSenhoreconhecendooEspíritoquehabita
interiormente.Nãodevemosmudarapráticadeles.Devemosatéelogiálos,dizendoqueébom
amaroSenhoreserfervoroso.Contudo,nossoelogionãodeveserfalso.Eledevesuplemen
tarpositivamenteaobradeles.Devemossempreterumaatitudederespeito,cooperaçãoe
coordenaçãoparacomosoutros.Devemosservirsegundoanossaporçãoehonraraporçãodos
outros,porqueambasasporçõesforamincumbidaspeloSenhor.Todosdevemterahumil
dadedenãoconsiderarasuaporçãomaiselevadaqueadeoutrapessoa.Temosdecuidardo
sentimentodosoutros.Contantoqueelesnãofalemheresiaoucriemproblemasparaaobra
eparaaigreja,devemossemprerespeitálos,acomodálosereceberajudadeles.
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Que o Senhor nos conceda graça para vermos que essa é uma questão de vida que
envolveserquebrantadoehumilhado.Osquepodemalcançarumametasemforçarosoutros
atomarocaminhodelessãorealmentehumildes.ComopessoasqueamamoSenhor,dese
jamosviverparaEleeedificaraigreja.Essasmetasestãocorretas,masháváriasmaneiras
dealcançálas.Porexemplo,pregaroevangelhocomumirmãoéumaboametaquepodeser
alcançadasegundoamaneiradeleouanossa.Somosabençoadosquandonãoforçamosos
outrosafazerascoisasdanossamaneira.Setivermosconteúdoespiritual,poderemosminis
trardamaneiradelee,seeletiverconteúdoespiritual,elepoderáministrardanossamaneira.
Asduasmaneirassãoaceitáveis;nãoénecessárioaderiraumadeterminadamaneira.
PreservaraconsciênciadoCorpo
esermosedificadosnonossos erviço
Osirmãosprecisamaprenderaliçãodeseremquebrantados,deaceitarosoutroseres
peitarafunçãodosoutros.NossoSenhorégrandiosoeSuaobratemmuitosaspectos.Logo,
temosdeserfiéisaoqueoSenhornosconfioueaprenderatrabalharemcoordenaçãocom
osoutros,respeitandooqueelesfazem.Amenosqueelesfalemheresias,nãodevemosinter
ferir,interviroucriticar.SomentedessamaneirapodemospreservaraconsciênciadoCorpo
eproduziraedificaçãoentrenós.
Assementesdessesproblemasestãosemeadasentrenósejáproduziramalgumassitu
açõesnegativas.UmavezqueservimosoSenhorjuntosemSuaobraecompartilhamosessa
obrajuntos,devemosnoslevantarparacondenartotalmentetaissituações.Essasquestões
estão intimamente relacionadas a nós e manifestarão o quanto fomos tratados perante o
Senhoreasliçõesdevidaqueaprendemos.Setivermoscrescidoemvida,sidoquebrantados
e aprendido algumas lições, seremos salvos em todas essas coisas. Quando os presbíteros
sugeriramestudaroEvangelhodeJoãoeoirmãoresponsávelpelareuniãodecasadisseque
eramuitolongo,insistindoqueospresbíterosaceitassemasuamaneira,osentimentode
coordenaçãofoienfraquecido.Umavezqueosentimentodecoordenaçãoéenfraquecido,não
podemosesperarqueaedificaçãodoCorposejaforte.
Seesseirmãocontinuaraseoporàspropostasdospresbíteros,osirmãoseirmãsnasua
reuniãoirão,porfim,seoporaele,porqueeletomoualiderançaemseoporaoutrosedarsuas
opiniões.Seelecontinuarassim,comoelepoderáliderarosirmãoseirmãsnasuareunião
decasaparaterumserviçoforteemcoordenaçãoeboaedificação?Todostemosdeaprender
umaliçãoséria.NacoordenaçãodoCorpo,todostêmdefuncionarerespeitaroqueoutros
fazem.Nãodevemoscriticarosoutros,masdevemosnosuniràsuaobraafimdequeoCorpo
deCristosejasupridoenãodanificado.Dessamaneira,osentimentodecoordenaçãonoCorpo
seráagradáveleaedificaçãodoCorposeráforte.(TheCollectedWorksofWitnessLee,1957,
vol.2,“TheAdministrationoftheChurchandtheMinistryoftheWord,”pp.233246)
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