
 Tema:“Verdadeiro Ministro do 

Evangelho”  

Texto Base – Gálatas 1.11-24  



Introdução -  

No Domingo Passado falamos sobre: “Dias de um falso Evangelho” – e 

pudemos refletir sobre as marcas do verdadeiro Evangelho!  

Mas, hoje estaremos aprendendo através da vida de Paulo, o 

comportamento do verdadeiro “Ministro do Evangelho”.  

Significado da Palavra “Ministério” e “Ministro”  

• A maioria das pessoas pensa que "ministério" é aquilo que envolve 

Pastores e Ministros, quando eles desempenham seu trabalho 

liderando um grupo chamado igreja. A Bíblia, porém, ensina que 

ministério é simplesmente o exercício do dom de uma pessoa (1 Pd 

4:10-11; Ef 4:11-12). Considerando que todos os cristãos possuem 

um dom, todos os cristãos deveriam estar no "ministério"! 

• Creio, que nem todos podem ter um dom de ministério público da 

Palavra de Deus, mas todos têm um ministério a cumprir. ( Cl 4.17).  

 

 



Introdução -  

Arquipo é um personagem que aparece na literatura paulina. Ele é 

mencionado por Paulo em duas cartas: em Colossenses e no "bilhete" 

a Filêmon. 

• Em Colossenses 4,17 está escrito: E dizei a Arquipo: "Atende ao 

ministério que recebeste do Senhor, cumprindo-o bem". 

• Em Filêmon 2 lemos: "ao nosso companheiro de armas Arquipo, e à 

Igreja que se reúne na tua casa". 

•  São as únicas informações desse personagem que viveu no período 

da Igreja nascente, no primeiro século. Podemos deduzir que era 

uma liderança da igreja presente na cidade de Colossos, uma antiga 

cidade da Frígia, na penísula da Anatolia, atual Turquia, que era 

"companheiro" de Paulo e que havia um "ministério" que devia 

seguir. 

•  

 



Baseado nessas informações sobre 

Ministério, gostaria de falar sobre algumas 

características do “Verdadeiro Ministro do 

Evangelho”:  

• Ter uma relação direta com o seu Senhor – (versículos 10-12)  

 

Verso 10 – “Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de 

Deus?  

 

“Ou procuro agradar a homens?  

 

“Se agradesse ainda a homens, não seria servo de Cristo”!  

  



Ter seu passado perdoado por Deus – 

(versículos 13-14)  

 
Verso 13 – “Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no 

judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, 

procurando destruí-la.”  

 

“No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e 

era extremamente zeloso das tradições dos meus 

antepassados. ”   

Infelizmente nos dias de Jesus e de Paulo, um grande número de 

religiosos tinha substituído a Lei de Deus pelas tradições dos 

anciãos -  Ver Mt 15.2-3 

  



Ter uma convicção específica da sua tarefa 

ministerial – (versículos 15-17)  

 
Verso s 15-17 – “Mas Deus me separou desde o ventre materno e 

me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu 

Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não 

consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver 

os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti 

para a Arábia e voltei outra vez a Damasco.” 

Itamir Neves de Souza – destaca 3 verdades :  

 

a) Deus foi soberano  no nascimento de Paulo 

b) Deus foi soberano na sua conversão;  

c) c) Deus foi soberano no seu chamado ministerial 

  



Ter uma atitude de humildade para com os 

outros irmãos – (versículos 18-20)  

 
• “Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer 

Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias. Não vi 

nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do 

Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus 

que não minto.” 

 

Tempo a sós com Deus é fundamental  - (verso 18)  - é interessante 

perceber que só depois de três anos na Arábia recebendo de 

Jesus o conteúdo de sua crença e pregação, ele saiu.  

Mas, como a vida cristã não é solitária – ele foi encontrar-se com 

Pedro – interessante que o texto diz que Paulo foi lá! 

Demonstrando Humildade e consideração – Até Paulo precisou 

trabalhar em união com outros apóstolos!  



Ter um testemunho que glorifica a Deus – 

(versículos 21-24)  

 
• “A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia.Eu não era 

pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em 

Cristo. Apenas ouviam dizer: Aquele que antes nos perseguia, 

agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E 

glorificavam a Deus por minha causa.” 

 

Paulo não queria ser alguém famoso e importante! Mas, queria ser 

conhecido por alguém que anunciava a Fé em Cristo!  

Paulo queria que através da vida dele, pessoas pudessem glorificar 

a Deus! Hoje tem sido muito diferente.   

Conclusão – Quando estudamos o livro de Atos, vemos que Paulo 

mesmo tendo seu ministério direcionado aos gentios, sempre 

procurava a sinagoga judaica para falar!   

O perseguidor se tornou uma testemunha viva do poder de Deus!  


