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Introdução:
 → Hoje a palavra de Deus será lida para os pastores, homens que produzem mu-
danças sociais ao mesmo tempo em que produzem mudanças espirituais. 
 → Hoje falaremos de homens como Pedro, que mesmo em perigo de experimen-
tar a morte, viveu sob o lema: “Antes, importa obedecer a Deus do que aos 
homens” (At 4:19; 5:29).
 → O pastor é um homem especial, não porque prega, capacita ou lidera um gru-
po social religioso – qualquer pessoa pode fazer isso – mas pela forma em 
que o faz.

 → Proposta: “O pastor vive, faz e consegue aquilo que apenas um pastor pode 
viver, fazer e conseguir”.

 → Pergunta: Por que o pastor vive, faz e consegue aquilo que apenas um pastor 
pode viver, fazer e conseguir?
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 → Oração de transição: Porque tudo o que o pastor vive, faz e consegue é uma 
coisa apenas, servir a Deus. Contudo, segundo Eclesiastes 11:1-8 essa obra se 
realiza sobre nove princípios fundamentais que, embora alguns deles sejam 
aplicados por muitos, o pastor aplica todos, não deixando nenhum de fora. 
 → Leitura do texto principal: Vamos ler Eclesiastes 11:1-8 (Tradução pessoal): 
“Lança tuas palavras (heb. sementes de trigo) sobre as vilas e povoados (heb. 
águas); depois de alguns dias receberá seu lucro. Compartilhe o que você tem 
com sete e ainda com oito, porque você não sabe os males que amanhã trará 
sobre a terra. Se as nuvens estão carregadas de água, choverá sobre a terra; e 
se uma árvore cai em direção ao sul ou ao norte, no lugar em que cair, ali fi-
cará. Se você quiser pastorear (heb. semear), não fique esperando pelo clima 
perfeito; se você quer evangelizar (heb. colher), não fique olhando as nuvens. 
Pois tão certo quanto ignoras os caminhos do Espírito e como crescem os os-
sos no ventre da mulher grávida, assim também ignoras como Deus opera e 
como fez e faz todas as coisas. Semeie sua mensagem (heb. semente) pela 
manhã e pela tarde, não deixes de pastorear (heb. não repousem tuas mãos); 
porque você não sabe se haverá ganhos pela manhã ou pela tarde, ou se em 
ambos receberás igualmente”.
 → Embora essa tradução não reflita as palavras literais, ela reflete a mensagem 
do texto hebraico, por isso, pode ser considerada uma tradução dinâmica acei-
tável.  
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Corpo do sermão:

I. O pastor serve a Deus fazendo seu trabalho com diligência e coragem.
a. O texto bíblico faz um pedido claro e direto: “lança suas palavras sobre vilas e 

povoados”. Isso implica diligência e coragem. 

i. Se prepare com a mesma dedicação e diligência para pregar em congrega-
ções grandes e pequenas. 

ii. Dedique a mesma quantidade de tempo, tanto com pessoas ou igreja dis-
tintas e abastadas como com as simples e necessitadas. 

II. O pastor serve a Deus sem buscar recompensas imediatas ou rápidas.
a. O texto bíblico afirma: “depois de alguns dias receberás seu lucro”. Isso implica 

que o pastor deve ser paciente, pois não sabe em que momento a recompensa 
chegará.

i. Paciente com os fiéis, pois as mudanças de hábitos, sua capacidade de 
serviço e outros fatores que o farão mais útil na igreja pode tomar tempo. 

ii. Paciente na sua tarefa evangelística, pois assim como da mesma forma em 
que há aqueles que se colocam do lado de Cristo com prontidão e rapidez, 
há aqueles que o farão depois de muitos anos de trabalho persistente.
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III.  O pastor serve a Deus compartilhando, esse é seu melhor investi-
mento.  
a. Deus por meio de sua Palavra ordena a seu pastor: “compartilhe o que você tem 

com sete e ainda com oito”. 

i. Isso implica generosidade ou fazer com que ele mesmo beneficie ou sirva 
a outros; e o pastor cumpre essa ordem sem esperar nada em troca. 

ii. O pastor compartilha do que é seu, e ao fazê-lo, acrescenta tesouros no 
céu; e isso em curto, médio ou longo prazo proporciona grandes recom-
pensas, pois compartilhar para um pastor é na realidade investir na em-
presa de Deus.

IV. O pastor serve a Deus prevenindo, pois sabe que não conhece o fu-
turo.
a. Deus faz o pastor lembrar da seguinte realidade humana: “não sabeis os males 

que amanhã virão sobre a terra”. 

i. O pastor está sempre consciente da sua ignorância sobre o futuro, portan-
to, todo pastor é um previdente. 

ii. O pastor previne para si e sua família, previne para sua igreja e seus mem-
bros; o futuro não o pega de surpresa. 

V. O pastor serve a Deus reconhecendo que toda ação tem consequên-
cia.
a. O Senhor afirma: “Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e 

caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que a árvore cair ali fi-
cará”. 

i. Isso implica que todo pastor deve saber que as leis naturais ou lógicas que 
governam a existência sempre se cumprirão, ou seja, toda ação tem con-
sequências. 

ii. O pastor sabe que, se você é corajoso, trabalhador, paciente, generoso e 
previdente, então você terá êxito; do contrário, Deus não terá nada para 
abençoar em seu ministério. 
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VI. O pastor serve a Deus sem importar as circunstâncias ou condições. 
a. A palavra de Deus afirma: “Se quiser pastorear (heb. semear), não fique espe-

rando pelo clima perfeito; se quiser evangelizar (heb. colher), não fique olhando 
para as nuvens”. 

i. O pastor sabe que esperar pelas condições ideais para cumprir sua missão 
apenas o levará à inatividade. 

ii. O pastor sabe que ele pode todas as coisas em Cristo que o fortalece, por 
isso, se encarrega de fazer com que os desejos de Deus se tornem realidade.

VII. O pastor serve a Deus porque ele O conhece e sabe que Ele o sur-
preenderá. 
a. No texto lido, Deus afirma por meio do sábio Salomão: “Pois tão certo quanto ig-

noras os caminhos do Espírito e como crescem os ossos no ventre da mulher grá-
vida, assim também ignoras como Deus opera e como fez e faz todas as coisas”.

i. O pastor conhece seu Deus, sabe que Ele pode fazer de qualquer situação, 
por pior que pareça, uma grande bênção, não por teoria, mas por expe-
riência própria.

ii. O pastor age apesar das condições, pois sabe que sua ação põe Deus em 
ação. O pastor sabe que Deus intervirá para ajudá-lo e que Ele tornará real 
aquilo que o motivou a agir. 

VIII. O pastor serve a Deus fazendo seu trabalho a todo momento.
a. Deus ordena ao pastor: “Semeie sua mensagem (heb. semente) pela manhã e 

pela tarde, não deixes de pastorear (heb. não repousem tuas mãos)”. 

i. Esse pedido de Deus implica que o pastor deve aproveitar toda oportuni-
dade para cumprir sua missão. 

ii. O pastor cumpre o quarto mandamento e como consequência Deus o aben-
çoa; cumpre seu ministério sete dias por semana, mas trabalha seis dias e 
repousa no sétimo dia na presença de Deus. 
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IX. O pastor serve a Deus, mantendo sua esperança sempre viva.
a. Finalmente, no texto lido, Deus recorda o pastor: “porque você não sabe se ha-

verá ganhos pela manhã ou pela tarde, ou se em ambos receberás igualmente”.

i. Com isso em mente, o pastor mantém sempre viva a esperança de que o 
próximo minuto será melhor.

ii. Com isso em mente, o pastor nunca se conforma com o que foi alcançado; 
para ele sempre há novos alvos, novos desafios, novas conquistas a serem 
alcançadas e desfrutadas ao lado de Deus.

Conclusão
 → Aparentemente são muitas as coisas que o pastor deve fazer, mas todas elas 
valem a penas, pois “o pastor vive, faz e consegue aquilo que apenas um pas-
tor pode viver, fazer e conseguir”. 

o Porque em cada coisa que faz, encontra prazer terreno, mas mais importante 
que isso, encontra a companhia de Deus, que faz com que o seu trajeto aqui não 
seja em vão e não seja tudo, pois quem serve a Deus e caminha com Ele aqui, ca-
minhará com Ele e o servirá eternamente no Céu. 
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 → O pastor trabalha com diligência e coragem, não busca recompensas imedia-
tas; ele compartilha porque, dessa forma, investe, previne o futuro, evita más 
consequências, não se fixa às circunstâncias, conhece seu Deus, trabalha a 
todo momento e mantém sempre viva sua esperança.
 → O pastor que tem compromisso completo com Deus canta:

Fui separado para servir a Deus.

Ele não me deu um espírito de timidez.

Mas um Espírito de amor e grande poder. 

Sou um soldado de Cristo, enviado para salvar.

As coisas deste mundo não me deterão.

Avanço com confiança e com esperança.

Pois tenho em Jesus um poderoso capitão.
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