
Como o obreiro do Senhor pode melhorar o seu desempenho? 

Ele deve melhorar a si mesmo como pessoa; melhorar o seu preparo; melhorar o 

seu desempenho, como exemplo para o rebanho (1Pe 5.3). Vamos, portanto, as 

atitudes que o ajudarão nesse sentido. 

 1) O obreiro deve ler muito -  Ler sempre, e acima de tudo, a Bíblia. Mas também ler 

livros comuns, dicionários, comentários, manuais, atlas, gramáticas, devocionais, 

jornais, revistas etc. Paulo disse a Timóteo: "Persiste em ler" (1Tm 4.13). 

O primeiro livro do Novo Testamento inicia com a palavra “livro” (Mt 1.1). E em 2 

Timóteo 4.13, Paulo no final de seu ministério, no seu último livro, nos momentos 

finais de sua vida, falou sobre a importãncia da leitura para ele: "Quando vieres, 

traze a capa que deixei em Trôade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os 

pergaminhos". 

2) O Obreiro deve cursar formalmente, e continuar com um bom autodidata - Fazer 

cursos bíblicos e também cursos seculares. Em Êxodo 5.1, observamos Moisés 

comparecendo perante Faraó, rei do Egito, o país mais desenvolvido daquela época, 

e ele era um homem preparado (At 7.22). 

Em Atos 17.15ss, vemos Paulo em Atenas, o maior centro cultural daquela época. 

Paulo era um homem preparado. 

Apolo, em Atos 18.24,25, é descrito como “eloqüente, poderoso nas Escrituras, e 

ensinava”. 

3) O obreiro deve fazer sempre sua autocrítica - O obreiro pode fazer isso de várias 

maneiras. 

 4) O obreiro deve contactar e conviver com pessoas espirituais e cultas - Pessoas 

espirituais e cultas em cultura bíblica, e também secular; cultura polivalente. 

Geralmente, tais pessoas são simples na sua maneira de ser. Também o obreiro 

deve frequentar ambientes culturalmente seletos. Em Colossenses 4.7-18, podemos 

observar aqui os obreiros auxiliares que cooperavam, acompanhavam e assistiam o 

apóstolo Paulo nos seus trabalhos e nas suas viagens: 

- Tíquico, vv 7,8. 

- Onésimo, v.9. 



- Aristarco, v.10. 

- Marcos, o sobrinho de Barnabé, v.10 

- Jesus, chamado Justo, v.11 

- Epafras, v.12. 

- Lucas, o médico amado, v.14. 

- Ninfa, v.13 (no original, o nome Ninfa está no caso acusativo de declinação 

gramatical (Nymphan); daí não se saber se trata de nome masculino (Nymphas) ou o 

nome feminino (Nympha) (É o mesmo caso de Romanos 16.7, onde lemos “Júnia”. 

No original, está no caso acusativo: "Ioyniam"). 

5) O obreiro deve cuidar bem da sua aparência e postura pessoal - Fazer sempre 

auto-avaliação de sua postura e aparência pessoal, a saber: 

- Higiene pessoal: saúde, banho, unhas, cabelo, barba, dentes, hálito, narinas, olhos, 

óculos, odores do corpo (axilas, pés, sudorese, estomatite), lenços, etc. 

- Alimentação. 

- Roupa que combine bem (inclusive terno de peças distintas). 

- Atos 20.28, e 1 Timóteo 4.16 orienta o leitor: “Tende cuidado de ti mesmo”. 

6) O obreiro deve ser um bom observador e também um observador bom: 

O obreiro deve estar sempre atento para não perder as boas lições da escola da 

vida. Confira 1 Coríntios 7.21 (“aproveita a ocasião”). Em Atos 17.16,23, observamos 

Paulo em Atenas. Enquanto ele aguardava a chegada de Silas e Timóteo, não perdeu 

a oportunidade. 

7) O obreiro deve sempre estudar a Palavra de Deus: 

Estudar a Bíblia, e não apenas lê-la. A igreja está enchendo-se de obreiros de todas 

as categorias (e também de não-obreiros) que estudam e conhecem a Teologia, sem 

contudo estudarem a Bíblia. Em Mateus 22.29, o escritor registrou as seguintes 

palavras de Jesus: “Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus”. 

8) O obreiro deve aceitar a crítica construtiva: 



Devemos aceitar tal crítica de quem sabe e pode fazê-la. Para alguém (inclusive eu e 

você) fazer crítica construtiva, significa que: 

- O crítico deve apontar com amor, humildade e sinceridade os méritos da pessoa 

criticada (Confira a forma como o vidente de Deus Jeú dirige-se ao rei Josafá, em 2 

Crônicas 19.3,4). Apontar méritos sem amor, humildade e sinceridade é bajular, e 

isso resulta em mal para os dois lados. 

- O crítico deve apontar com amor, humildade, e sinceridade os deméritos da pessoa 

criticada. Fazer isso sem amor, humildade e sinceridade é ofender e irritar tal 

pessoa. 

- O crítico deve apontar soluções práticas à pessoa criticada, mas com amor, 

humildade e sinceridade. Isso demonstra que você sabe fazer melhor do que ela as 

coisas que você está a criticar. 

9) O obreiro deve frequentar conferências, convenções, seminários, escolas bíblicas, 

estudos bíblicos e outros eventos para obreiros: 

Em 2 Timóteo 2.15, Paulo diz que o obreiro deve "maneja(r) bem a Palavra da 

Verdade”. Em 2 Timóteo 2.2, ele diz que devem ser “idôneos para ensinarem os 

outros”. Em 2 Tm 2.21, fala que devem ser “preparados para toda a boa obra”. E em 

Efésios 4.11-16, cita entre os dons ministeriais a qualdiade de “mestre”. 

10) O obreiro deve buscar sempre a Glória de Deus: Em tudo o que o obreiro é e faz 

e vê no santo ministério por ele desempenhado, ele deve buscar sempre a glória de 

Deus (Is 42.8; 48.11). Deus diz: “A minha glória, pois, a outrem não darei”. Em 1 

Pedro 4.11, lemos: “A quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém”. 

11) O obreiro deve ser humilde de espírito: 

Em Provérbios 11.2, lemos: “Com os humildes está a sabedoria”. Em Salmos 25.8, 

está escrito:  “...e com os mansos ensinará o seu caminho”. Em Jeremias 45.5, há a 

pergunta: “E procuras tu grandezas?”. O obreiro humilde de espírito aprende mais, 

aprende mais rápido e aprende correto, porque o orgulho faz a pessoa aprender 

errado. O obreiro humilde aprende para a vida inteira, não esquece mais. 

12) O obreiro deve orar, orar mais, e orar muito mais: 



Em Jeremias 33.3, Deus diz: “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas 

grandes e firmes que não sabes”. Uma das escolas do Senhor para o obreiro é a 

escola da oração. Há muitas coisas do santo ministério, da doutrina bíblica, da vida e 

do trabalho do obreiro que este só aprende na escola da oração. 

13) O obreiro deve ter continuamente o “óleo” da unção divina sobre si: 

A Bíblia fala que o santo óleo da unção sobre Arão, o sacerdote, deveria estar 

continuamente sobre ele (Lv 21.12). Esse óleo é um tipo do Espírito Santo na mente, 

na vida e no ministério prático do obreiro. Leia Êxodo 29.7,21; 30.25; 40.13-15; 

Levítico 8.1-3,13,30; e Salmos 89.20; 133.2; 23.5; 133.2. 

1) “O óleo precioso sobre a cabeça” (de Arão, o sacerdote). No obreiro, o óleo da 

unção do Espírito continuamente sobre a sua MENTE e seus departamentos. 

2) O óleo precioso “que desce sobre a barba, a barba de Arão”. No obreiro, o óleo 

da unção do Espírito deve estar continuamente sobre o VIVER, isto é, seu caráter, 

seu proceder. Defeitos e deturpação do caráter têm estragado e arruinado o 

ministério de muitos obreiros, homens e mulheres. A barba entre os hebreus tinha o 

sentido figurado da honra, do caráter. 

3) O óleo precioso “que desce à orla de seus vestidos” (de Arão, o sacerdote). 

“Vestidos” aqui são uma referência às vestes ministeriais de Arão. Veja Êxodo 

28.4ss; 39.1ss; e Levítico 8.5-9,30. 

4)  Arão e os demais sacerdotes usavam vestes sacerdotais na administração do 

culto sagrado, dos ritos e práticas no Tabernáculo do Senhor. No obreiro, o óleo da 

unção do Espírito deve estar continuamente sobre o exercício, sobre o desempenho 

do seu ministério, do início ao fim. 

(Pr. Kleber de Oliveira – 2014.3) 


