
Visión para Coordinadores



A poeira voava em direção ao meu rosto enquanto nós 
dirigíamos pela conhecida estrada de terra rumo as cidades 

em que tínhamos ministrado anos atrás como missionários em 
Sonora. EL Diamante, Caborca, San Felipe, EL Ultimo Esfuerzo… 

a lista de cidades que tínhamos trabalhado é  enorme. Eu estava 
tão empolgada para cumprimentar as pessoas novamente e ver seus 

rostos conhecidos. O que teria mudado?

Pareciam ser as mesmas estradas e os mesmos cactos. Naturalmente as 
crianças que eu havia ministrado em minha escola dominical cresceram, 
mas eu esperava encontrar pelo menos algumas e me inteirar de suas vidas.

Nós viramos na esquina para El Coyote, e meu estômago parecia que 
tinha borboletas. Estava carregado de empolgação, mas embrulhado de 
nervosismo. Eu tinha dedicado anos da minha vida às pessoas desta pequena 
cidade.. Na primeira casa que visitamos houve muitos gritos de empolgação 
e abraços por toda parte. Eu perguntei por alguns de meus alunos. Minha 
“tia” Sofi a tinha uma expressão séria enquanto tentava não me dar todas as 
notícias ruins de uma vez só.

Em uma das casas que visitamos, estavam todos calados enquanto a garota que 
estava  na minha turma balançava o bebê em seu colo e parecia envergonhada. 

Ela havia fugido com um garoto que não era Cristão, e apesar de eles não serem 
casados, viviam juntos. Ela não estava frequentando a igreja em lugar nenhum.

Juntando os pedaços de todas as histórias, e as outras casas que visitamos, as 
borboletas em meu estômago viraram um nó apertado. As crianças com quem eu 
tinha trabalhado não tinham permanecido com no Senhor. Nenhuma.

O que deu errado? 

Eu tenho certeza que você já sabe disso, mas nós estamos neste momento em 

guerra contra os poderes da escuridão. Jesus Cristo é o nosso comandante, e tem 
um exército cheio de pessoas; um exercito que cruza o globo, falando cada língua 
do planeta. 

Deus tem um exército da força aérea, dos fuzileiros navais, da marinha e da 
infantaria. Ele tem tudo que qualquer força armada mundana tem, e está no meio 
de uma guerra constante com o inimigo. Somente Ele está lutando por cada vida 
neste planeta. E Deus quer que nós participemos na área de serviço em que somos 
designados, e lutemos como se nossas vidas dependessem disso. 

Porque muitas vidas dependem disso.

Eu acredito que a maior batalha que estamos lutando é pela próxima geração; nossas crianças. E lamentavelmente, 
o inimigo está ganhando.

Estamos em

GUERRA.

O que 

deu 

errado?



Como eu posso dizer tal coisa? Porque, eu estou 
cansada de todo o fi ngimento. Olhe ao seu redor. A TV 
está gritando valores inimigos para nossas crianças, 
assim como os vídeo games e as mensagens que 
elas recebem na escola. Todos os dias as crianças  
recebem horas e mais horas de lavagem cerebral, 
comparado com as poucas horas que nós temos 
na igreja no domingo. Eu vejo muitas igrejas onde 
as crianças não escolhem seguir a Cristo. Eles 
frequentam o grupo dos jovens porque é divertido, 
mas param de ir à igreja quando ir se torna sua própria 
decisão.

Barna Group é uma grande empresa que realiza muitas pesquisas pelo corpo de Cristo, e seus estudos 
mostram que uma criança já decidiu aquilo em que acredita por volta dos 12 anos! Eu aprecio que Barna tenha 
feito este estudo, mas eu posso confi rmá-lo na vida real. É fácil ver que se você não treinar suas crianças 
antes que elas cheguem aos 12 anos, torna-se muito difícil fazê-las mudar de ideia. 

Nós como o Corpo de Cristo, especialmente,aqueles entre 

nós que trabalham no ministério das crianças,de cada 

denominação e de cada país do mundo, DEVEMOS tomar 

as rédeas da situação e lutarmos por nossas crianças. 

Nós estamos na linha de frente de uma enorme batalha. Já é hora de admitirmos, e fazermos algo 
a respeito.

É hora de treinarmos alguns Generais para o exército de Deus. Para não mencionar Primeiros-Sargentos, 

Sargentos, Cabos, Majores, e Especialistas. Há 
muitos soldados rasos que saem por aí seguindo 
ordens de outros soldados rasos.

Eu acredito que Deus está procurando por mais 
Generais 5 estrelas em Seu exército neste momento, 
e eu gostaria de ser um deles. Eu sei que é louco e 
arrogante ir em frente, mas sério, por que não?

Deus não nos pediu para lutar pelas coisas no céu?

“Sirva incondicionalmente, como se você estivesse 
servindo ao Senhor, não pessoas, porque você 
sabe que o Senhor recompensará cada um por 
tudo de bom que eles fazem, sejam estes escravos 
ou livres.”

Efésios 6:7 - 8

“Para o Filho do Homem virá na glória de seu Pai 
com seus anjos, e então Ele recompensará cada 
pessoa de acordo com o que esta fez.”

Mateus 16:27

Para ser honesta, eu não faço ideia de qual a distância que ainda devo 
percorrer para me tornar um General. Mas eu sei que há mais além de onde 
estou, e eu continuarei a me apegar em Deus e continuarei a aprender e 
crescer.

Obviamente, eu não posso compartilhar com você detalhes sobre o que eu 
desconheço, mas Deus pediu para que eu escreva as experiências e lições 
que aprendi.

O ministério das crianças não é fácil e defi nitivamente não é para os fracos. 
O ministério das crianças precisa de alguns GENERAIS sérios lá fora, e 
você pode ser um deles.

Deixe-me explicar melhor o problema.

“A maior batalha 

que estamos 

lutando é 

pela próxima 

geração”

Deus 

não nos 

pediu 

para 

lutar 

pelas 

coisas 

no céu?



Eu segurava um peixe enorme em minha mão, e agradeci a linda menininha pelo seu 
presente.
Eu não tinha ideia do que fazer com o peixe, então tentei escalar a parte de trás do subúrbio para colocá-lo de 
volta na água, mas quando eu estava subindo, perdi o equilíbrio e caí de volta lá embaixo. Caí com tudo na 
areia, aterrizei com as aminhas costas no chão, com um braço esticado o mais alto que eu podia, segurando 
este peixe enorme!

Nós estávamos em uma pequena cidade de praia, eu e minha irmã mais velha cuidávamos do ministério das 
crianças enquanto meu pai comandava  o dos adultos. Nós cantamos canções com um grupo de 25 crianças, 
ensinamos artesanato e arranhamos nosso espanhol para lhes contar uma história da bíblia. No final, uma das 
meninas me deu um peixe de presente.

Anos mais tarde, eu compartilhava esta história com o Pastor Gary Duckworth, o pastor das crianças em nossa 
igreja, e ele me chocou com seu comentário! Ele disse, “Você realmente acha que fez alguma diferença com 
isso?” Eu disse, “Claro que sim!” Ele continuou a discutir comigo, disse que na verdade tudo que eu tinha feito 
foi dar àquelas crianças algo para fazer por uma noite. Ele falou, “Na verdade, você estava ministrando para 
aqueles pais, levou suas crianças por uma hora ou duas para que pudessem ouvir o evangelho.”

Eu fi quei irritada, e não pude aceitar suas palavras. Afi nal, já fazem 10 anos que eu 
faço o ministério das crianças!
Eu sabia que estava fazendo a diferença na vida das 
crianças! Naquele dia, eu não consegui ouvir o que 
Gary estava me dizendo. Levou mais tempo, mas 
um dia muito, muito tempo depois, suas palavras 
fi nalmente fi zeram sentido.

Eu fi z uma visita com uma diretora do ministério das 
crianças em uma grande seção, de uma denominação 
específi ca no México. Ela me falou sobre um evento 
que sua denominação teve, onde ela foi responsável 
pelo ministério das crianças inteiro no fi m de semana. 
Com contentamento ela descreveu com detalhes  
como organizou o evento inteiro, e como acabou 
sem nenhum problema. Ela planejou um show 
maravilhoso para o evento de fechamento com os adultos, e tinha passado o fi m de semana inteiro praticando 
com as crianças as diversas partes do show.

Quando o evento terminou, ela contou como o maior líder do ranking a tinha abordado e a tinha felicitado pelo 
trabalho bem feito. Ele até havia dito que se lembraria dela nos projetos futuros na denominação superior! 

Mas de repente, falando com ela, eu me recordei das 

palavras do Pastor Gary de anos atrás. Eu finalmente 

entendi.

Esta minha amiga tinha utilizado um fi m de semana inteiro com aquelas crianças para entreter os adultos! Os 
alunos não aprenderam nada de novo, a não ser como fi car em uma linha reta e cantar melhor. Estas coisas 
eles já estavam aprendendo na escola pública!

Eu não tive coragem de contar para ela o que Gary tinha me dito. Eu senti apenas lágrimas ardendo em meus 
olhos. Ele estava certo. O verdadeiro ministério das crianças não é entreter as crianças para que os adultos 
possam ir à igreja sem interrupção. Também não é elaborar um bom show para que os adultos sejam mais 
entretidos. Isto é ministério dos adultos usando as crianças como fantoches. 

Se nós realmente estivermos em guerra, um show não irá acabar com ela. Aquelas crianças 
poderiam ter passado o fi m de semana aprendendo a orar! Ou elas poderiam ter aprendido a verdade sobre a 
igreja e o Cristianismo. Elas poderiam ter sido ministradas.

“Você na 

verdade estava 

ministrando 

para aqueles 

pais.”



Se nós realmente estivermos em guerra, colorir páginas e memorizar as repostas 
certas da “igreja” não irá acabar com ela.

Nós estamos em guerra, e nós não devemos 

esquecer. 

Há uma escada que nós todos subimos enquanto crescemos 
em nossa fé e fazemos mais pelo reino de Deus.
Só que, esta não é a mesma escada que todos sobem na vida comum 
Cristã. Deus tem uma escada diferente! 

A escada que começa no ministério das crianças, depois evolui para se 
tornar um jovem pastor, depois assistente de pastor, para fi nalmente se 
tornar o pastor principal de uma igreja é uma escada muito diferente 
da que subimos. É como uma escada da fama no mundo Cristão. 
Eu fui desde fazer algumas páginas para colorir a escrever uma 
EDF; a escrever um curriculum completo da escola dominical. 
Eu fui desde de fornecer o material para 30 igrejas a milhares 
de igrejas.

Esta é a escada da fama Cristã.

Deus nos disse várias vezes em Escritura que Ele olha o interior 
de um homem, não a parte externa. Não importa quantos livros eu 
adquiri pelo mundo, se eu não tiver o que Deus quer no INTERIOR, 
Ele não pode me usar na batalha da maneira que necessita. Se eu 
lutar para me transformar em um general do exército de Deus, eu não 
posso suborná-lo com toda minha fama. Deus sabe exatamente quem 
eu sou, de VERDADE, no interior. ESTA é a escada que se deve subir 
se você quiser um ótimo posto no exército de Deus. E é a escada que 
se deve subir se você quiser fazer a diferença por toda a eternidade!

Esta escada tem muitos degraus para cima, tantos quantos os 
olhos podem enxergar. Os degraus dessa escada estão TODOS 
relacionados ao nosso eu interior e nossa relação com Deus. Eles 
não se relacionam com nossas realizações externas, sejam estas  na 
igreja ou não. Não se relacionam com meu trabalho, minhas fi nanças, 
onde eu vivo, ou mesmo meu maravilhoso ministério.

“O Senhor não olha para as coisas que as pessoas 
olham. As pessoas olham a aparência externa, mas 
o Senhor olha o coração.’”   1 Samuel 16:7

Há muitos cristãos hoje que sobem a escada errada, assim como 
havia na época de Jesus. As instruções de Deus são… “Deixe-os; 
eles são guias cegos”. “Se o cego lidera o cego, ambos cairão no 
abismo.” Mateus 15:14

As pessoas tinham suas regras religiosas, incluindo não comer sem 

“O Senhor olha 

o coração.”



primeiro lavar suas mãos, mas elas ainda estavam 
pecando em seus corações. Jesus disse a eles:

“Mas as coisas que saem da boca de uma pessoa vêm 
do coração, e estas os corrompem”. Fora do coração 
surgem pensamentos ruins: assassinato, adultério, 
imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, calúnia. 
“Estas são as coisas que corrompem uma pessoa; 
mas comer sem lavar as mãos não as corrompem.”

Mateus 15:18 - 20

Isto se aplica a todas  as 
nossas regras de hoje, 
assim como se aplicava 
as regras do tempo de 

Jesus. Hoje na igreja, nós não temos 
a regra religiosa de comer sem lavar 
nossas mãos. Nós sabemos que é 
uma boa regra para a saúde, porém 
não é mais uma regra da igreja. Mas 
nós ainda temos MUITAS regras 
em todas nossas igrejas. Entretanto 
NENHUMA dessas regras se compara 
com o o que SAI de nossos corações.

Deus se importa MUITO com esta 
escada interna de que eu estou 
falando, e há mais versos por 
TODA a bíblia para provar isto.
“Se qualquer um construir esta 
base usando ouro, prata, pedras 

caras, madeira, feno ou palha, seu trabalho será mostrado pelo que é, porque o dia trará a 
luz. Será revelado com o fogo, e o fogo testará a qualidade do trabalho de cada pessoa. Se 
o que foi construído sobreviver, o construtor receberá uma recompensa. Se for queimado, 
o construtor sofrerá pela perda mas ainda sim será salvo-mesmo que somente escape das 
chamas.” 1 Coríntios 3:12 - 15

Esta é a escada que queremos ensinar nossas crianças 
a subir. Não é nada como a confusão política que às 
vezes chega as  nossas igrejas. Não é nada como a 
escada onde nós subimos do trabalho com crianças ao 
trabalho com jovens, e fi nalmente a pastor sênior.

Só que há um porém. Ao contrário da escada do mundo 
e mesmo a escada da igreja, com a escada interna de 
Deus, você não pode pular nada. Não há nenhum alçapão 
da etapa 1 a etapa 8. Não há nenhum bom esquema de 

“Não há 

nenhum alçapão 

da etapa 1 a 

etapa 8.” 

“Esta é a 

escada que 

queremos 

ensinar nossas 

crianças a 

subir.” 



“fi que-rico-rápido” para a subida da escada de Deus. 
Como Gordon Gekko no fi lme Wall Street - Poder e 
Cobiça, que usou informações privilegiadas para subir 
a escada do mundo mais rápido. Se você tentar saltar 
adiante no mundo espiritual, você sempre será pego 
no fi nal e acabará com lama no rosto. É um processo 
lento que leva anos. Este é um dos motivos do porque 
é tão importante começar com as crianças enquanto 
são novas! É muito importante começar desde cedo. E 
na escada certa!

OK, aqui vai uma verdade simples para 
você:

Quase todos estão subindo a 

escada errada. 

Ou eles estão escalando a escada do mundo por dinheiro, fama e fortuna; ou a escada Cristã por dinheiro, fama 
e fortuna. Eu gostaria de abrir seus olhos à escada de DEUS por dinheiro, fama e fortuna! (Na eternidade, é 
claro; o plano de pagamento atrasado.) A escada de Deus diz respeito ao caráter devoto, a obediência, a fé, a 
honestidade, a aprender a servi-lO por inteiro. É sobre viver com o fruto do Espírito em sua vida. A escada de 
Deus é onde você Lhe dá as rédeas da sua vida e não as pega de volta. Isto signifi ca que DEUS realmente 
tomará TODAS as decisões da sua vida.

Para ser honesto com você, eu não acho que a vida Cristã deve ser vivida de nenhuma outra 
maneira. 
Mas, Cristãos de toda parte fazem errado.

Eu vejo milhares de Cristãos por todo o globo vivendo pela fama do mundo, ou para escalar a escada confessional, 
enquanto permitem que seu eu interior permaneça tão infantil quanto bebês. Eu não entendo. Será que eles 
realmente acham que podem falsifi car Deus?

A realidade é que nós precisamos de pessoas 
de todos os níveis, incluindo todos os degraus 
da escada. A melhor forma de fazer isso é se 
TODOS nós começarmos a subir. 
1. Você e eu precisamos subir sempre. Seja um exemplo às 
crianças em seu ministério. Suas ações falam mais alto do 
que suas palavras.

2. Seja honesto com seus alunos. Mostre-lhes as duas 
escadas, e os ajude a compreender qual delas é a correta 
para subir.

3. Treine as crianças de nossos ministérios em como a subir. 
Na maioria dos casos, eles não conseguirão por si próprios. 
VOCÊ é o professor, certifi que-se que você não esta fazendo 
eles memorizarem coisas e não VIVENCIAREM nada.

“Eu não acho 

que a vida 

Cristã deve 

ser vivida 

de nenhuma 

outra 

maneira.” 

“Isto significa 

que DEUS 

realmente 

fará TODAS 

as decisões 

em sua vida.” 



Nós vamos trabalhar juntos para levar as crianças para 

a escada CERTA, começando enquanto são jovens, de 

modo que nós tenhamos um grupo de soldados treinados 

para Deus para quando Ele precisar!

É muito importante subir a escada, nós só precisamos nos certifi car primeiramente de que estamos na escada 
certa! Então nós poderemos evoluir de Cadetes a Soldados ou de Sargentos a Majores. Nós podemos ser 
usados por Deus para fazer a diferença de verdade nas vidas das crianças ao redor do mundo.

Se nós realmente estivermos em guerra, colorir páginas e memorizar as repostas certas da 
“igreja” não irá acabar com ela.

Nós estamos em guerra, e nós não devemos esquecer.
Se nós estivermos realmente em guerra, não dará certo fi ngir obedecer a Deus, enquanto nos 
importamos mais com a política Cristã dentro da nossa igreja.

Nós precisamos de Generais de verdade neste exército.

Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que estão dispostos a trabalhar 
duramente na criação da próxima geração de fi éis.
Eu estou lutando para me tornar um General no exército de Deus. Você quer se juntar a mim?


