


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 71 - O Ministério do Profeta e do Evangelista    

Introdução 

Efésios 4:11-14 (Nova Versão Internacional) 
E ele designou alguns para apóstolos,  
outros para profetas, outros para evangelistas,  
e outros para pastores e mestres,  
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,  
para que o corpo de Cristo seja edificado,  
até que todos alcancemos a unidade da fé  
e do conhecimento do Filho de Deus,  
e cheguemos à maturidade,  
atingindo a medida da plenitude de Cristo.  
O propósito é que não sejamos mais como crianças,  
levados de um lado para outro pelas ondas,  
nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina  
e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. 

1. O ministério do Profeta 

A. A razão dos ministérios: “com o fim de preparar os santos para a obra do ministério” 
(Efésios 4:12) 

a. O Apóstolo prepara a Igreja para ser estável e firme. 
b. O Profeta prepara a Igreja para com direção (esse é o sentido de “visão”), e 

aponta o caminho para Deus, e também, o caminho de Deus para o indivíduo, 
para a Igreja, para a sociedade e para os governos e nações. 

c. O Evangelista prepara a Igreja com uma revelação de um Jesus vivo, e os capacita 
a testemunhar e a se posicionar como cristãos na sociedade. 

d. O Pastor prepara a Igreja para experimentar o amor de Deus, e também serem 
canais desse amor entre os irmãos e também para o mundo 

e. O Mestre prepara a Igreja doutrinando-a nas escrituras, abrindo os olhos para ler 
as escrituras de um modo mais profundo. 

B. O Profeta: alguém que tem a visão de Deus.  
a. 1 Samuel 9:9 (Nova Versão Internacional) 

Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia:  
“Vamos ao vidente”, pois o profeta de hoje era chamado vidente. 

b. Na Velha Aliança havia a prática de consultar aos profetas. Hoje não fazemos 
isso, porque, diferentemente do povo daquela época, temos o Espírito Santo 
habitando em nós e guiando-nos através de um testemunho interior (Romanos 
8:14,16).  

c. Há uma relação entre entender a Palavra (este é o sentido de revelação) e Visão. 
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1. 1 Samuel 3:1,21 (Nova Versão Internacional)  
O menino Samuel ministrava perante o SENHOR,  
sob a direção de Eli;  
naqueles dias raramente o SENHOR falava,  
e as visões não eram frequentes.  
O SENHOR continuou aparecendo em Siló,  
onde havia se revelado a Samuel  
por meio de sua palavra. 

2. Os doze que Jesus separou 

d. Em hebraico, “profecia” e “visão” são termos correlatos sem visão (ou sem 
profecia) o povo se corrompe 

1. Provérbios 29:18 (Nova Versão Internacional)  
Onde não há revelação divina, o povo se desvia; 
mas como é feliz quem obedece à lei! 

2. Provérbios 29:18 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Não havendo profecia, o povo se corrompe; 
mas o que guarda a lei, esse é feliz. 

3. Provérbios 29:18 ( Bíblia A Mensagem)  
Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, 
elas tropeçam em si mesmas; 
Mas, quando atentam para o que ele revela, 
são as mais abençoadas. 

e. O ministério profético é aquele que recebe visão da Noiva, da Cidade de Deus  (a 
Igreja). O Profeta de hoje, então, é aquele que tem uma visão clara de onde a 
Igreja está vindo, onde ela está hoje, e para onde deve caminhar. 

1. Apocalipse 21:9-10 (Nova Versão Internacional)  
Um dos sete anjos me disse:  
“Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro”.  
Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte  
e mostrou-me a Cidade Santa, Jerusalém,  
que descia dos céus, da parte de Deus. 

f. É nesse sentido que o Profeta “lança fundamentos” (Efésios 2:20). Uma Igreja que 
olha para a história, sabe de onde veio, entende o momento em que está e sabe 
para onde vai, é uma igreja bem estabelecida. 

C. O Profeta: alguém que traz consigo uma “visitação” de Deus.  
a. A visitação é uma intervenção de Deus na história.  

É algo mais local, onde um grupo de irmãos experimentam os céus abertos, e a 
revelação de Deus (anjos = mensageiros) descendo e subindo sobre aquele lugar. 

1. Gênesis 28:12,16,17 (Nova Versão Internacional)  
12 E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra; o seu topo 
alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 
16 Quando Jacó acordou do sono, disse: “Sem dúvida o SENHOR está 
neste lugar, mas eu não sabia!” 17 Teve medo e disse: “Temível é este 
lugar! Não é outro, senão a casa de Deus; esta é a porta dos céus”. 
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2. Lucas 7:16 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo:  
Grande profeta se levantou entre nós;  
e: Deus visitou o seu povo. 

3. Lucas 7:16 (Nova Versão Internacional)  
Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus.  
“Um grande profeta se levantou dentre nós”, diziam eles.  
“Deus interveio em favor do seu povo.” 

b. Lucas 24:19 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Jesus, o Nazareno, que era varão profeta,  
poderoso em obras e palavras,  
diante de Deus e de todo o povo. 

1. Poderoso em Obras: εργον ergon (trabalhar). 
a) Negócio, serviço, aquilo com o que alguém está ocupado, aquilo 

que alguém se compromete de fazer, empreendimento, tarefa 
b) Qualquer produto, qualquer coisa afetuada pela mão, arte, 

indústria, ou mente  
c) Ato, ação, algo feito: a idéia de trabalhar é enfatizada em 

oposição aquilo que é menos que trabalho 
d) É a palavra usada quando a bíblia cita “boas obras” (Mateus 5:16; 

Efésios 2:10), ou a obra edificada pelo ministério (1 Coríntios 
3:13-15), o seu trabalho (2 Coríntios 9:8), boas atitudes que 
impactam a sociedade (Tito 2:7). 

2. Poderoso em Palavras: na exposição das escrituras, na direção de Deus 
para o povo. 

3. Diante de Deus: O Próprio Deus confirma o ministério, dá testemunho a 
seu respeito. Alguém “aprovado por Deus” (Atos 10:38 ; 2 Coríntios 
10:18) 

4. Diante de todo o povo: Alguém de bom testemunho, também aprovado 
(reconhecido) pelo povo. (Romanos 14:18 ; Filipenses 2:22 ; 2 Timóteo 
2:15) 

c. Atos 15:32 (Nova Versão Internacional)  
Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com 
muitas palavras. 

1. O ensino de um Profeta traz encorajamento. 
2. Nos sentimos mais fortalecidos quando somos expostos ao ensino de um 

profeta. 
3. Não devemos confundir o ministério do Profeta com o dom de profecia. 

Todo profeta profetiza, mas nem todo aquele que profetiza é profeta (Atos 
21:8-11). 
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2. O ministério do Evangelista 

A. O Evangelista prepara a Igreja com uma revelação de um Jesus vivo,  
e os capacita a testemunhar e a se posicionar como cristãos na sociedade. 

a. O Evangelista trabalha com a Igreja para que a Igreja cumpra o seu trabalho de 
proclamação. 

1. Efésios 4:11-12 (Nova Versão Internacional)  
E ele designou alguns para… evangelistas…com o fim de preparar os 
santos para a obra do ministério 

b. Nem todo aquele que evangeliza é de fato um evangelista, assim como nem todo 
aquele que profetiza é um profeta. 

c. O que determina o ministério de uma pessoa não é o que ela faz, mas o chamado 
de Deus em sua vida. 

1. Em Atos 13:1 Paulo em Antioquia estava desenvolvendo um ministério de 
profeta ou de mestre. No entanto o Espírito Santo diz: “Separai-me a 
Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado...” (Atos 13:2) 

2. Paulo testifica isto a seu respeito quando diz que foi separado e chamado 
desde o ventre de sua mãe (Gálatas 1:15). 

3. Timóteo, de acordo com 1 Tessalonicenses 1:1 e 2:6 (compare os dois 
textos), era um apóstolo, mas em 2 Timóteo 4:5 Paulo exorta a que 
Timóteo “faça A OBRA de um evangelista”. 

B. A interdependência dos ministérios (submissão mútua) 
a. Todo pessoa incumbida de um ministério precisa sempre checar o seu coração 

para fugir tanto do orgulho, como do espírito de independência ou auto-
suficiência.  

b. Em Filipe, que era um evangelista (Atos 21:8), vemos esse modelo. 
1. Ele cede o seu lugar para outros ministérios mais capacitados do que ele 

para dar continuidade àquela obra que ele começou em Samaria (Atos 
8:5-8 ; 14-17) 

2. Note que Filipe entendeu exatamente o escopo de seu ministério, fugindo 
à tentação de se tornar “o pastor” daqueles convertidos, entrando numa 
esfera para a qual não fora chamado. 

C. O exemplo de Filipe 
a. Atos 21:8-9 (Nova Versão Internacional)  

Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia  
e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete.  
Ele tinha quatro filhas virgens, que profetizavam. 

b. Humildade. Soube trabalhar em cooperação com outros ministérios (Atos 8:5-8 ; 
14-17). 

c. Coração de servo. Começou o seu ministério “servindo às mesas”, cuidando da 
diaconia e suprimentos aos necessitados da Igreja (Atos 6:1-6). 

d. Praticava a hospitalidade. Um ministério pouco reconhecido hoje em dia. 
Precisamos aprender a receber bem as pessoas e abrir nossa casa a serviço do 
Reino de Deus. 
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1. Hebreus 13:1-2 (Nova Versão Internacional)  
Seja constante o amor fraternal.  
Não se esqueçam da hospitalidade;  
foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. 

2. Amor fraternal (Grego: φιλαδελφια philadelphia): amor de irmãos ou irmãs, 
amor fraterno, o amor que cristãos cultivam uns pelos outros como 
irmãos. 

3. Hospitalidade (Grego: φιλοξενια philoxenia): amor aos estrangeiros, 
hospitalidade, receber bem às pessoas. 

4. Romanos 12:13 (Tradução de Almeida Atualizada) 
Praticai a hospitalidade 

5. Filipe hospedou a outros, mostrando que o ministério é lugar de serviço e 
não lugar de status. Os ministros foram dados para servir. A propósito, a 
palavra ministério no Grego é diaconia, que também pode ser melhor 
traduzida por serviço. 

e. Bom relacionamento com a família. Suas filhas, quando ainda novas, estavam 
envolvidas com ele na obra. 

f. Não buscava holofotes. “Era um dos sete”(Atos 6). Filipe começou o seu 
ministério se dispondo para o que fosse necessário. Não começou por cima.  

g. Discreto. Filipe nunca se intitulou como Evangelista. Ele fez o que Deus o 
colocou para fazer, e depois os outros é que o chamaram de alguma coisa. 

1. O texto diz: “Filipe, o evangelista”. Não inverteram a ordem!  
Não é o evangelista Filipe, mas Filipe, o evangelista!  
Evangelista não é cargo, é função proveniente de um chamado de Deus 
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