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A Grande Ocupação do Pastor 

Robert Murray McCheyne 

 
“... prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, 
exorta com toda a longanimidade e doutrina”. 2Tm 4:2 
 
Esta ocupação é descrita de duas formas: primeiro, de modo geral — pregar a 
Palavra; segundo, entrando em detalhes — redargüir, repreender, exortar.  
 
1. Pregar a Palavra. 
 
A grande obra do pastor, na qual deve depositar as forças do seu corpo e mente, 
é a pregação. Por fraco, passível de menosprezo, ou louco (no mesmo sentido 
chamaram a Paulo de louco) que possa parecer, este é o grande instrumento que 
Deus tem em suas mãos e para que, por ele, pecadores sejam salvos e os santos 
sejam feitos aptos para a glória. Aprouve a Deus, pela loucura da pregação, 
salvar aos que crêem. Foi para isto que nosso bendito Senhor dedicou os poucos 
anos de seu próprio ministério. Ó, quanta honra deu Jesus à obra da pregação 
ao pregar nas sinagogas, no templo ou mesmo sobre as calmas águas do mar da 
Galiléia! Não fez Ele a este mundo o campo de Sua pregação? Esta foi a grande 
obra de Paulo e de todos os apóstolos. Por isso Ele deu este mandamento: “Ide 
por todo mundo e pregai o evangelho”. Ó irmãos, esta é nossa grande obra! Boa 
coisa é visitar os enfermos, ensinar às crianças e vestir aos que estão nus. Bom é 
também atender ao ministério do diaconato, escrever ou ler livros. Porém, a 
principal e maior missão é pregar a Palavra. “O púlpito — como disse Jorge 
Herbert — é nosso gozo e trono”. É nossa torre de alerta. Dela temos de avisar 
ao povo. A trombeta de prata nos tem sido concedida. O inimigo nos alcançará 
se não pregarmos o Evangelho. 
 
O Tema. A Palavra. 
 
Em vão pregamos se não pregarmos a Palavra, a verdade, tal como está em 
Cristo Jesus. 
 
A) Não há outro tema a nos ocupar. “Vós sois minhas testemunhas”. “Este (João 
Batista) veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz” (Jo 1:7). 
Não podemos falar de nada, senão só do que temos visto e ouvido de Deus. Não 
é obra do pastor aclarar temas da sabedoria humana ou expor suas próprias 
idéias ou teorias, mas só falar da glória e fatos do Evangelho. Devemos falar o 
que está contido na Palavra de Deus. 
 
B) Pregar a Palavra, especialmente as partes mais importantes. Se você estivesse 
com um moribundo e soubesse que ele tinha apenas meia hora de vida, de que 
lhe falaria? Explicaria alguma curiosidade da Bíblia? Falaria das exigências dos 
mandamentos de Deus? Não lhe falaria daquilo que é mais importante: sobre 
sua condição de perdido em que se acha por natureza e do seu estado de 
inimizade com Deus, urgindo-o a arrepender-se? Não lhe contaria a respeito do 
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amor e da morte do Senhor Jesus Cristo? Não lhe diria do poder do Espírito 
Santo? São estas as coisas vitais que o homem deve receber, e sem as quais 
perecerá. Estes são os grandes temas da pregação. Não devemos pregar tal como 
fez Jesus aos discípulos de Emaús, iniciando desde Moisés e passando pelos 
profetas, e das coisas relativas a Ele mesmo? “Haja muito de Cristo no vosso 
ministério”, disse Eliot. Rowland Hill costumava dizer: “Olhe que não tenhas 
nenhum sermão sem os três R.: A Ruína da queda; a Justiça (Righteousness, em 
inglês) em Cristo; e a Regeneração pelo Espírito”. Temos de pregar a Cristo para 
despertar as almas, confortá-las, e santificá-las. “Mas longe esteja de mim 
gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo” (Gl 6:14). 
 
 
C) Pregar exatamente o que há na palavra de Deus. Quero sugerir 
humildemente para consideração de todos os ministros que é nossa obrigação 
pregar a Palavra de Deus na forma em que se acha nas suas páginas sagradas. 
Não é a Palavra a espada do Espírito? Não deve ser nossa grande obra tomá-la 
da sua bainha, limpá-la de todo mofo que a cobre e aplicar seu penetrante fio 
nas consciências dos homens? Certamente nossos antepassados no ministério 
costumavam pregar desta maneira. Brow de Haddington costumava pregar 
como se ele não houvesse lido outro livro senão a Bíblia. 
 
A verdade de Deus em sua desnuda simplicidade é o que o Espírito desejará 
honrar e bendizer grandemente. “Santifica-os na verdade; a tua palavra é a 
verdade”. 
 
2. Redargüir, repreender, exortar. 
 
A primeira obra do Espírito sobre o coração natural é redargüi-lo do pecado. 
Mesmo que seja o Espírito de amor e a pomba seu símbolo, mesmo que seja 
comparado ao doce vento e à suave brisa, apesar de tudo, sua primeira obra é 
convencer os homens dos seus pecados. Se os pastores estão cheios do mesmo 
Espírito realizarão esta obra da mesma maneira. É o método que normalmente é 
usado por Deus: despertar aos homens e levá-los a desesperar de sua própria 
justiça, antes de revelar-lhes a Cristo. Assim foi com o carcereiro de Filipos. 
Aconteceu o mesmo a Paulo que ficou cego por três dias. Todo fiel ministro deve 
esforçar-se por isto. Colocar o arado sobre o terreno e não semear entre cardos e 
espinhos. Os homens devem ser humilhados pela Lei para ver sua culpa e 
miséria. Se não for assim toda nossa pregação é como “desferindo golpes no ar” 
(1Co 9:26). Ó, irmãos! Tem sido este o nosso ministério? Cumprimos o 
ministério da Palavra sensível e claramente? Eu temo que a maioria de nossas 
congregações tenha membros seguindo um rumo equivocado, navegando a 
favor da correnteza, estando a ponto de entrar na eternidade não convertidos e 
não nascidos de novo. Estes não nos agradecerão na eternidade pelo fato de 
termos falado só de coisas doces a seus ouvidos carnais. 
 
Não, talvez possam pedir-nos que falemos assim, agora, mas nos amaldiçoarão 
com todo ódio na eternidade. Ó, por Cristo, que cada um de nós seja achado fiel 
na pregação. 
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Exortar. 
 
A palavra original significa consolar, falar como faz o Consolador. Esta é a 
segunda parte da obra do Espírito Santo, guiar a alma a Cristo para falar-lhe das 
boas novas. Esta é a obra mais difícil, ou a parte mais difícil do ministério 
cristão. João Batista fez também esta obra: “Eis o Cordeiro de Deus”.Isaías 
disse: “Consolai-os, consolai-os”. Tal foi a ordem do nosso Senhor: “Ide e pregai 
o evangelho a toda criatura...”. As boas novas fazem formosos os pés dos que 
anunciam coisas boas (Rm 10:15). O pastor tem de pregar acerca de um todo 
poderoso, completo e livre Salvador divino. 
 
É aqui que há um defeito na pregação de minha amada Escócia de hoje. Muitos 
pastores estão acostumados a mostrar Jesus diante do povo. Expõem de forma 
clara e bela o Evangelho, porém não urgem aos homens para que entrem no 
reino. Mas Deus diz: Exorta! (roga aos homens); persuade-os! Não somente 
mostra a porta estreita aberta, mas insta-os a que entrem por ela. Ó, sejamos 
mais misericordiosos para com as almas, para que possamos pôr nossas mãos 
sobre os homens e os guiemos com suavidade o doce contato do Senhor Jesus. 
 

 
Parte de uma mensagem de Robert Murray McCheyne, quando pregou 
em uma cerimônia de ordenação de um ministro evangélico - Transcrito 
de “Mensajes Bíblicos” (The Banner of Truth Trust). 

 
 
Fonte: Revista Os Puritanos. 

 


