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“E há diversidade de Ministérios, mas o Senhor é o mesmo”. (1Co 12.5)

Olá Amado(a).
Já vimos que, a exemplo de Cristo o qual recebeu de DEUS um “Ministério” em sua encarnação,
igualmente de DEUS recebemos o “Ministério da Reconciliação” com a finalidade de executarmos a mesma
obra que DEUS realizou, através da morte de Jesus, qual seja, a reconciliação do homem pela outorga do Perdão.
O Apóstolo Pedro afirma que nós somos eleitos para a “aspersão do Sangue de Cristo”, sangue que nos
redime e nos reconcilia (1Pe 1.2), confirmando, assim, o Ministério recebido do Pai.
O Apóstolo Paulo é explícito quanto a este Ministério recebido de DEUS, Senhor de nossas ações,
conforme ensino acerca da Obra de Cisto: “E tudo isto provém de DEUS, que nos Reconciliou consigo mesmo,
por Jesus Cristo, e nos deu o Ministério da Reconciliação” (2Co 5.18). Esta é a nossa Missão no Mundo.
No entanto, entre os crentes, para o crescimento e bem-estar comum da Congregação, “a Manifestação
do Espírito é dada a cada um, para o que for útil” (1Co 12.7), capacitando-nos para diversos “Ministérios”.
Muitas vezes, e isto tem sido cada vez mais frequente, temos presenciado equívocos até mesmo na
interpretação da palavra no vernáculo. O termo Ministério traz a conotação de Área, ou tipo de Serviço sob
autoridade. e não deve ser confundido com Serviço, na concepção geral de execução de tarefa (1Co 12.4-6).
O título desta lição nos sintoniza com a Diversidade de Ministérios, embora que, para sua boa execução
sejam utilizadas outras pessoas, com outras capacitações (dons), para execução de diversas tarefas (serviços),
necessárias.
Exemplifiquemos com o irmão, que ao se capacitar para a Zeladoria do Templo, necessita de pessoas,
com outros “dons” para executar serviços como varrição, polimento, lavagem, pintura etc.
O entendimento do Ensino de Paulo aos Coríntios é bastante amplo. Os dons são distribuídos, na Igreja,
para utilização em Ministérios e em Tarefas (serviços complementares aos Ministérios).
O título normalmente dado ao Capítulo 12 da Primeira Carta aos Coríntios, se torna impróprio e dificulta
o raciocínio de quem não se acostuma à investigação. Assim, na relação apresentada pelo Apóstolo, necessário
distinguir Dons, Ministérios e tarefas.
Ademais o próprio texto afirma que tanto os dons, quanto os ministérios e serviços, são distribuídos pelo
Espírito como Ele quer. Não está afirmado que todos os crentes serão capacitados igualmente com um mesmo
dom ou para um mesmo ministério, nem tampouco todos executariam as mesmas tarefas (serviços).
Quando Paulo faz a analogia com os membros do “corpo humano”, todo o estudo se torna mais
compreensível. Nossos membros são individualmente capacitados (recebem dons), para uma tarefa específica
(ministério ou área de atuação), executando ações diferentes e próprias ao ministério recebido (operações ou
serviços). Diferentes dons capacitam pessoas diferentes para diferentes Ministérios e diferentes Tarefas (Rm12).
Embora sejamos capacitados para diversos ministérios, no convívio entre irmãos, na busca da unidade
desejada por Cristo e apregoada por seus apóstolos, lembremos que a Igreja recebeu de DEUS um Único
Ministério para a sua atuação no Mundo – O Ministério da Reconciliação. Desta tarefa não poderemos nos
afastar jamais, nem minimizar esforços, tempo e recursos.
Relembremos o ensino do Apóstolo Paulo em relação a Comunidade do Reino de DEUS aqui na Terra,
Sua Igreja: “E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros evangelistas, outros para
pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do Ministério, para a
edificação do Corpo de Cristo” (Efésios 4.11-12). Esta é a nossa Missão na Igreja.
Louvemos a Yahu, nosso DEUS, por Seu Cuidado com a Igreja na Terra! Halelu Yah! →
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

