-Deus manda a congregação respeitar os seus líderesPr. Abram de Graaf
Palavras – chaves: Respeitar os líderes, Papel dos líderes, Papel da congregação, Paz na
congregação.

Domingo 39 CdH

R. O que Deus exige no quinto mandamento?
R. Devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai, à minha mãe
e a todos os meus superiores; devo submeter-me à sua boa instrução
e disciplina com a devida obediência, e também ter paciência com
seus defeitos; porque Deus nos quer governar pelas mãos deles.

Texto: Hebr. 13,17
Leitura: Hebr. 13, 7-17
Queridos irmãos em Jesus Cristo,
O Domingo 39 do nosso catecismo dá um comentário sobre o quinto
mandamento. E neste comentário ele diz que devemos prestar toda honra,
amor e fidelidade ao nosso pai, a nossa mãe e a todos os nossos superiores.
Isso quer dizer: à professora na escola, ao chefe no trabalho, mas também aos
presbíteros e pastores na igreja. Conforme o Catecismo, devemos submeter-

nos à boa instrução e disciplina deles com a devida obediência, e também ter
paciência com os defeitos deles; porque Deus nos quer governar pelas mãos
deles.
Hoje vamos prestar atenção ao quinto mandamento, pensando nos pastores na
igreja. A palavra de Deus vos ensina que deveis obedecer aos vossos líderes e
ser submissos para com eles. Assim fala a Palavra de Deus em Hebreus 13, 17.
Quero ler este trecho com vocês. Vamos abrir a palavra de Deus e ler Hebreus
13, 7-17 [......]
Tema:
Deus manda a congregação respeitar os seus líderes
1) Qual é o papel dos líderes? => cuidar da alma;
2) Qual é o papel da congregação? => obedecer, ser submissa;
3) Qual proveito isso traz à congregação? => um pastor alegre,
paz na congregação, paz com Deus!
1) Qual é o papel dos líderes?
Irmãos, lemos os vss. 7-17 e talvez alguns irmãos já descobriram que este
trecho é como um sanduíche. Um sanduíche tem pão num lado e pão no outro
lado e no meio está a carne. Este trecho é um pouco assim: O trecho começa
falando sobre os líderes e termina falando sobre os líderes e no meio fala-se
sobre o grande líder: Jesus Cristo. Ele é o grande exemplo para todos, que
querem ser líderes entre nós.
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O autor, que escreveu esta carta conhecia a situação dos Hebreus e fala em
primeiro lugar (7) sobre os líderes anteriores, que tinham pregado o evangelho;
e que fundaram esta congregação; A palavra de Deus foi bem recebida e levou
a congregação a esta confissão (8): Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o
será para sempre; O fundamento da igreja era Jesus Cristo. A boa semente foi
semeada pelos primeiros pregadores, mas depois chegaram os inimigos (9)
com doutrinas diferentes e estranhas; eles queriam enganar a congregação e
tirá-la do bom caminho. Provavelmente foram os judeus, que queriam levar a
congregação de volta ao culto do antigo testamento. Por isso esta carta fala
tanto sobre o velho testamento, que devemos considerar como o antigo, pois
Cristo chegou. A congregação não deve voltar ao culto antigo, mas deve
continuar andando atrás de Jesus Cristo. Ela deve obedecer aos seus líderes e
os líderes (17) devem protegê-la contra as heresias; por isso o Espírito de Deus
diz a congregação: Obedeceis continuamente aos vossos líderes.
A palavra que é usada para indicar ‘os lideres’, pode dar um pouco de confusão,
irmãos. Em várias bíblias se fala sobre ‘guias’, que é também um tipo de líder.
Pois é, um guia é um líder, mas nem todos os líderes são guias. O texto não
fala sobre guias, mas sobre líderes: a bíblia usa uma palavra, que foi usada
especialmente para líderes militares ou políticos. Encontramos a mesma palavra
em Atos 15,22: “Judas, chamado de Barsabás e Silas foram considerados como
LÍDERES; eles não foram ordenados como moderadores, mas no meio dos
irmãos eles eram homens notáveis”.
E o nosso Jesus usa também a mesma palavra em Lucas 22,26, dizendo: “Os
reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são
chamados benfeitores. Mas vós não são assim! Pelo contrario, O MAIOR, quer
dizer: O LÍDER , entre vós seja como o menor; e aquele que dirige seja como o
que serve.”
Esta palavra do nosso Senhor é muito importante, irmãos, pois ele nos ensina
como os líderes dentro da congregação devem agir. Qual deve ser a atitude dos
líderes. Eles devem agir como servos. Servos de Cristo. Eles devem seguir o
grande exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos (Mt. 20,28); ele não
veio para ser como um líder do mundo, que manda com muita autoridade e
todos tremem e o obedecem, mas ele mesmo deu um grande exemplo aos
futuros líderes do seu povo, se humilhando e servindo. Eles devem ser servos,
e Cristo os ensinou como deviam fazer isso.
Então falando sobre ‘líderes’, nós não devemos pensar em pastores, que
dominam o rebanho e exigem os dízimos do rebanho, e se enriquecem, mas
não se preocupam com a miséria dos irmãos, nem agem como diáconos, que
buscam os irmãos para ajudá-los. Aqueles pastores não conhecem o grande
Pastor.
Qual é o papel do verdadeiro líder? Conforme Hebreus 13,7a, a tarefa dos
líderes era pregar a palavra de Deus; O texto diz: Lembrai-vos dos vossos
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líderes, os quais vos pregaram a Palavra de Deus; Isso se refere tanto a
pregação dos primeiros apóstolos e missionários, como a pregação dos pastores
locais; Os líderes – incluindo o irmão Alexandrino - são um elo na corrente da
transmissão da salvação.
O Senhor começou com este trabalho (Hebreus 2,3); e os apóstolos,
continuaram com este trabalho, acompanhados por sinais e milagres (2,3-4);
eles pregaram a palavra de Deus, pois a pregação da palavra serve para criar a
fé; e sem fé não há salvação; sem fé a sua alma está perdida.
Paulo disse: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como,
porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem
nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se
não foram enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que
anunciam coisas boas!
Por isso o Senhor Jesus apontou apóstolos para pregar o evangelho! E os
apóstolos apontaram líderes em todas as congregações; Timóteo em Éfeso;
Tito em Creta; eles deviam cuidar das congregações, pregar a palavra de Deus
e treinar os homens para serem líderes.
O texto de Hebreus 13, 7a fala sobre líderes anteriores. Eles falaram (passado)
uma vez aos Hebreus. Faz parte da história da congregação; Talvez foram os
apóstolos ou missionários, que fundaram a congregação? Eles foram os líderes
originais, os fundadores da congregação; e nós continuamos o trabalho deles;
Nós trabalhamos no fundamento, que é feito pelos profetas e pelos apóstolos e
nós continuamos o trabalho dos antigos missionários: pregando a Palavra de
Deus, treinando os homens para serem líderes e cuidando do rebanho de
Cristo.
2) Qual é o papel da congregação?
A palavra de Deus diz o seguinte: obedecei continuamente aos vossos
lideres e sede submisso para com eles. A congregação deve ser submissa
aos seus líderes: o pastor e os presbíteros; Ela deve obedecer aos seus líderes.
Não por um momento, mas continuamente. Não só quando eles vêm elogiando
e consolando, mas também quando eles vêm com exortações ou com disciplina.
Obedecei continuamente aos vossos lideres e sede submisso para com
eles. O que isso quer dizer exatamente? Vs. 7a pode nos ajudar a entender
melhor. Ali está escrito: A congregação deve lembrar-se dos primeiros líderes,
especialmente a fé deles; A fé deles não é variável, mas é uma só fé.
Pensando nos antigos missionários que trabalharam aqui no Nordeste, podemos
dizer que eles eram diferentes: Pastor Cornélio é diferente em comparação com
Pr. Pedro; e Pr. Rafael é diferente em comparação com Pr. Elso. E Pr. Roel é
muito diferente em comparação com Pr. João Kroeze. Mas apesar dessas
diferenças, posso dizer que a fé deles era uma só! Eles tinham a mesma fé!
Eles pregaram o mesmo Cristo. A fé deles é definida em Hebreus 11, 1-2: Ora,
3
www.irbmaceio.com.br

-Deus manda a congregação respeitar os seus líderesPr. Abram de Graaf
a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não
vêem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho.
A congregação deve observar a firmeza da fé dos primeiros líderes; A
qualidade da fé deles pode ser comparada com a fé dos antigos (Hebr. 11,438); Esta fé – diz o Espírito de Deus – esta fé tem valor até hoje, como no caso
de Abel: a fé dele fala até agora, mesmo depois da sua morte! A firmeza e a
fidelidade dos primeiros líderes devem ser um exemplo para a congregação; a
congregação deve seguir o exemplo dos seus líderes que obedeceram o grande
Líder Jesus Cristo. Assim irmãos, vocês também devem obedecer ao seu grande
líder Jesus Cristo; E os seus líderes, o pastor junto com os participantes do
treinamento, ajudarão neste ponto; eles mostrarão na sua vida de cada dia
como um cristão deve obedecer a Jesus Cristo. Como deve ser fiel e firme na
fé.
Os membros devem imitar a fé dos líderes, que são discípulos. Discípulos de
Cisto, pois Cristo é o grande líder no meio de todos; Ele é o grande exemplo
para todos nós, missionários, pastores, presbíteros, diáconos e membros.
Devemos seguir os passos dele, e obedecer a sua palavra; é esta palavra que
os líderes transmitiram à congregação: pois as palavras de Jesus Cristo são a
Palavra de Deus para nós.

Os líderes vêm com a palavra de Cristo, e assim com a autoridade de Cristo;
Para exortar, para consolar, mas às vezes também para disciplinar; E
especialmente no momento em que o pastor vem para repreender, os irmãos
devem se lembrar dessas palavras do nosso Senhor: obedecei
continuamente aos vossos lideres e sede submisso para com eles, pois
eles velam por vossa alma.
Pensem bem nisso, irmãos! Quem se preocupa com a sua alma, se não o
pastor! Ele vem para repreender porque ele gosta? Será? Eu nunca encontrei
um presbítero ou um pastor que gostou de fazer isso. Visitar os membros para
repreender. São as visitas mais difíceis. O que seria mais agradável: sair com
irmãos para passear ou visitar um irmão, que é rebelde? Me diga! Todo mundo
sabe: é mais agradável ir ao um restaurante com os irmãos do que visitar
aquele irmão que pecou. Então, por que o pastor e o presbítero vêm visitar o
irmão rebelde; porque eles gostam de disciplinar? Ou porque eles são
verdadeiros pastores que se preocupam com a sua alma, com a sua vida
eterna??? Então, obedecei continuamente aos vossos lideres e sede
submisso para com eles, pois eles velam por vossa alma.
E eles sabem que um dia o Supremo Pastor vai chegar e vai julgar conforme
Ezequiel 3, 17-18, onde está escrito: “Filho do homem, eu te dei por atalaia

sobre a casa de Israel; da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha
parte. Quanto eu disser ao perverso: Certamente, morrerás, e tu não o avisares
e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida,
esse perverso morrerá na sua iniqüidade, mas o seu sangue da tua mão o
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requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade
e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniqüidade, mas tu salvaste a
tua alma”.
Qualquer pastor deve conhecer estas palavras, irmãos. Ele deve saber como é
grande a responsabilidade dele. Esta congregação não é minha, mas ela é de
Cristo; Este rebanho é do supremo pastor, e ele requer o sangue das suas
ovelhas, que morreram no seu pecado sem aviso. Por isso o autor diz:
obedecei continuamente aos vossos lideres e sede submisso para com
eles, pois eles velam por vossa alma. COMO QUEM DEVE PRESTAR
CONTAS.
Finalmente, irmãos, o terceiro ponto:
3) Que proveito isso traz à congregação?
Vou apontar três pontinhos: ter um pastor alegre, ter paz na congregação,
e ter paz com Deus! Isso é o aproveito, se a congregação obedecer
continuamente aos seus líderes.
Isso dá uma alegria profunda ao pastor! Compare isso com a situação na
família; Como os pais se sentem se as crianças estão obedecendo aos pais:
ajudando em casa, limpando a casa sem murmurações, arrumando a cama e o
quarto e muito mais coisas? Com certeza os pais ficarão felizes e alegres!
Mas como será a situação, se as crianças não obedecem? Brigam um com o
outro, não fazem nada; só fazem bagunça; gritando e pulando; não prestam
atenção e não obedecem. Os pais ficam cansados e irritados com tais crianças.
A vida de um pastor é assim também. Se os irmãos não obedecem, fazem
coisas erradas, não mostram amor, não obedecem às admoestações, fofocam e
criticam o pastor. Este pastor, experimentando tudo isso, fica cansado, e
ficando cansado não pode cuidar bem dos irmãos, nem dos sermões; e se ele
não consegue fazer o seu trabalho com prazer, isso vai influenciar nas suas
orações. Como ele pode orar em favor dos irmãos, que não obedecem? Que o
criticam? Isso é muito difícil, irmãos.
E há um outro aspecto. Já viram um passarinho alimentando os seus filhotes?
Quem recebe quase tudo? Aquele filhote que tem a boca maior; que grita mais;
assim acontece às vezes na congregação também. Há irmãos, que sempre
reclamam e gritam para socorro; querem toda a atenção do pastor; e se o
pastor não logo aparece, já começam a murmurar; o pastor sem experiência
quer agradar todos os irmãos, mas não consegue porque alguns querem toda a
atenção. Um conselho deve cuidar disso. Um conselho deve ser treinado para
cuidar bem do seu pastor, irmãos. Eu não estou reclamando sobre os irmãos,
mas quero orientar os participantes do treinamento para o futuro. Eles devem
cuidar bem do rebanho e do pastor que cuida do rebanho, para que ele faça o
seu trabalho com alegria e não gemendo.
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O segundo proveito para a congregação, que obedece ao pastor é ter paz na
congregação; Quantas vezes não acontece que o pastor deve aparecer para
resolver os conflitos entre os irmãos? E quantas vezes os irmãos obedecem ao
pastor? Muitas vezes os irmãos reagem como crianças, que não conseguem
perdoar e continuam as brigas. Numa situação como essa Deus também diz:
obedecei continuamente aos vossos lideres e sede submisso para com
eles; assim a paz se estabelece na congregação.
Finalmente o terceiro proveito para a congregação que obedece ao pastor:
fazendo isso, ela terá paz com Deus. Pois o trabalho do pastor é um trabalho
da reconciliação (2 Cor. 5): pregando a palavra da reconciliação, que temos em
Cristo Jesus; e administrando os santos sacramentos; o pastor está aqui para
leva-vos para Cristo, que estabeleceu a paz com Deus; E quem não quer; quem
não obedece, quem rejeita esta liderança, ele rejeita o evangelho. A bíblia nos
avisa contra isso. Houve varias gerações que perderam a sua vida eterna, pois
não queriam obedecer aos líderes que Deus lhes deu.
Vou terminar com a leitura de Hebreus 10, 37-39 que diz:
“Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará;

todavia, o meu justo viverá pela fé; e: Se retroceder, nele não se compraz a
minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a
perdição; somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma”.
Amém.
Cântico: Da igreja o fundamento é Cristo, o Salvador!
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