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Capítulo 4
Todo cristão é um 

trabalhador de videira?



O ministério cristão

proclamar Orar

Falar a Palavra
Pregar
Ensinar

Discipular

Clamar a Deus que 
derrame seu Espírito 
para tornar eficaz sua 
Palavra no coração 

das pessoas.



Marcos 8.34-35

Se alguém quer vir após mim, a si 
mesmo se negue, tome a sua cruz e 
siga-me. Quem quiser, pois, salvar a 
sua vida perdê-la-á; e quem perder a 

vida por causa de mim e do 
evangelho salvá-la-á.



Mateus 10.32-33

Portanto, todo aquele que me 
confessar diante dos homens, 

também eu o confessarei diante de 
meu Pai, que está nos céus; mas 
aquele que me negar diante dos 

homens, também eu o negarei diante 
de meu Pai, que está nos céus.



Lucas 9.60

Deixa aos mortos o sepultar os 
seus próprios mortos. Tu, porém, 

vai e prega o reino de Deus. 



Atos 4.29-31

Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e 
concede aos teus servos que anunciem com 

toda a intrepidez a tua palavra, enquanto 
estendes a mão para fazer curas, sinais e 
prodígios por intermédio do nome do teu 

santo Servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu 
o lugar onde estavam reunidos; todos 

ficaram cheios do Espírito Santo e, com 
intrepidez, anunciavam a palavra de Deus.



Falar a Palavra de 
Deus visando ao 
crescimento da 
videira é o trabalho 
não dos poucos, 
mas dos muitos. 

“



Efésios 4.11-12

11 E ele designou alguns para 
apóstolos, outros para profetas, 

outros para evangelistas, e outros 
para pastores e mestres, 12 com o 
fim de preparar os santos para a 
obra do ministério, para que o 

corpo de Cristo seja edificado,



Efésios 4.16

Dele todo o corpo, ajustado e unido 
pelo auxílio de todas as juntas, 

cresce e edifica-se a si mesmo 

em amor, na medida em que cada 
parte realiza a sua função.



Efésios 5.18-19

18 Não se embriaguem com vinho, 
que leva à libertinagem, mas 

deixem-se encher pelo Espírito, 19 
falando entre si com salmos, hinos 

e cânticos espirituais, cantando e 
louvando de coração ao Senhor,



Colossenses 3.16

Habite ricamente em vocês a 
palavra de Cristo; ensinem e 

aconselhem-se uns aos outros com 
toda a sabedoria, e cantem salmos, 

hinos e cânticos espirituais com 
gratidão a Deus em seu coração.



Efésios 6.4

Pais, não irritem seus filhos; antes 
criem-nos segundo a instrução e o 

conselho do Senhor.



Romanos 15.14

E certo estou, meus irmãos, sim, 
eu mesmo, a vosso respeito, de 

que estais possuídos de 
bondade, cheios de todo o 

conhecimento, aptos para vos 
admoestardes uns aos outros.



Hebreus 3.12-13

Tende cuidado, irmãos, jamais 
aconteça haver em qualquer de vós 

perverso coração de incredulidade que 
vos afaste do Deus vivo; pelo contrário, 

exortai-vos mutuamente cada dia, 
durante o tempo que se chama Hoje, a 

fim de que nenhum de vós seja 
endurecido pelo engano do pecado.



Hebreus 10.24-25

Consideremo-nos também uns aos 
outros, para nos estimularmos ao 

amor e às boas obras. Não deixemos 
de congregar-nos, como é costume 

de alguns; antes, façamos 
admoestações e tanto mais quanto 

vedes que o Dia se aproxima.



Todo cristão é 
um missionário?



Os primeiros crentes foram 
envolvidos inevitavelmente 
neste movimento dinâmico, 
inspirado pelo Espírito, e não 
puderam evitar a 
“evangelização”, mesmo se 
tivessem desejado fazer isso.

“
1Tessalonicenses 1.6-10



1Coríntios 10.31-11.1

31 Assim, quer vocês comam, bebam ou façam 
qualquer outra coisa, façam tudo para a glória 
de Deus. 32 Não se tornem motivo de tropeço, 

nem para judeus, nem para gregos, nem para a 
igreja de Deus. 33 Também eu procuro agradar a 

todos, de todas as formas. Porque não estou 
procurando o meu próprio bem, mas o bem de 
muitos, para que sejam salvos. 11.1 Tornem-se 

meus imitadores, como eu o sou de Cristo.



A videira cresce, tanto em 
número de folhas quanto em 
qualidade e maturidade, por 
meio da Palavra e do Espírito 
quando a verdade de Deus é 
ouvida e o Espírito a torna 
eficaz no coração das 
pessoas.

“





Todos nós fazemos a nossa 
parte em ajudar a videira a 
crescer, por meio de falarmos 
diligentemente a Palavra, 
sempre e como pudermos.

“



O ministério da Palavra 
pertence a todos.

“
Martinho Lutero
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