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 “Rogo, pois, aos presbíteros que há ente vós, eu, presbítero com eles... Pastoreai o 
rebanho de Deus que há entre vós... Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar 
recebereis a imarcescível coroa da glória”  (1 Pe 5:1-4). 

“De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram 
com ele, disse-lhes: ... Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito 
Santo vos constitui bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com 
o seu próprio sangue” (Atos 20:17-28). 

 

A. Fazer Discípulos 

1. Em Marcos 16:15-16 Jesus comissionou os seus discípulos a pregar o 
evangelho a toda a criatura; aqueles que crescem e fossem batizados 
seriam salvos. Em Mateus 28:19-20 ele os comissionou a fazerem discípulos 
de todas as nações: o ato através do qual se fazia o compromisso de se 
tornar um discípulo era o batismo. Assim a fé deveria resultar no batismo, e 
batismo deveria resultar no discipulado. O propósito final da pregação do 
evangelho era formar discípulos. Somente discípulos eram reconhecidos 
como “cristãos” (At 11:26). 

2. Batismo é identificação com Cristo na sua morte, sepultamento, e 
ressurreição (Rm 6:3-4; Cl 2:12). Uma pessoa que é sepultada não leva nada 
consigo da sua vida anterior. O requisito básico para que alguém se torne 
um discípulo é renunciar a “tudo quanto tem” (Lc 14:33). Desta forma, ser 
batizado e tornar-se um discípulo consistem na mesma coisa: a renúncia 
total de uma maneira de vida e a entrada numa maneira completamente 
nova de viver. 

 

B. O Padrão de Ensinamento 

1. Jesus comissionou os seus discípulos a fazerem outros discípulos primeiro 
batizando-os e depois ensinando-lhes tudo que eles mesmos tinham 
aprendido Dele. Este processo deveria continuar, sem modificação, até o 
fim do século (Mt 28:19-20). 

2. No seu ministério na terra, Jesus demonstrou aos seus discípulos não só o 
que ensinar, mas também como ensinar. Ele pregava e ensinava em 
sinagogas e muitos outros lugares, mas o seu método era primeiro “fazer”, 
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e depois “ensinar” (At 1:1). Quando ele iniciou o treinamento especial dos 
doze apóstolos, o seu primeiro requisito era que “estivessem com Ele” (Mc 
3:14). Enquanto eles estiveram com Ele neste relacionamento, Ele lhes dava 
ordens diretivas, não pedidos ou sugestões. Mais tarde, Ele os enviou de 
dois em dois para praticarem o que tinham aprendido. Como o próprio 
Jesus, estes homens tanto “faziam” como “ensinavam”, e voltaram para 
relatar tudo isto a Ele (Mc 6:7-30). 

3. Estes homens escolhidos por Jesus eram pelos padrões humanos, “iletrados 
e incultos”. No entanto, seus ministérios eram poderosos e eficazes, e seus 
adversários atribuíram seu sucesso ao fato de “que haviam eles estado com 
Jesus” (At 4:13). 

4. Quando falamos sobre “ensinamento” no contexto do cristianismo do Novo 
Testamento, estamos nos referindo ao padrão esquematizado acima. O 
“ensinar” não deve ser separado do “fazer”. 

 

C. Liderança da Igreja 

1. Nas congregações neo-testamentárias todos os cristãos (que eram 
discípulos) se encontravam sob governo de líderes devidamente 
designados. Toda referência à liderança de uma igreja local é feita de 
maneira coletiva, no plural. Os líderes tinham três títulos distintos, porém 
relacionados, entre si: presbíteros (ou anciãos), superintendentes (ou 
bispos) e pastores. 

2. Há três verbos no grego que são empregados no sentido de “governar”: 

a) hegeomai – significa guiar, como um pastor guia as suas ovelhas ou um 
general guia o seu exército. Em Atos 7:10 esta mesma palavra, como 
substantivo, é traduzida como “governador”, e é a mesma palavra que 
em Mateus 2:6 é traduzida como “guia”. 

b) Poimaino – significa pastorear (derivado do substantivo poimen ou 
pastor). Esta palavra é traduzida como “reger” em Apocalipse 2:27, 12:5 
e 19:15, e como “apascentar” (às vezes como “pastorear” na edição 
revista e atualizada” em Mateus 2:6, João 21:16, Atos 20:28, 1 Corintios 
9:7, 1 Pedro 5:2 e Apocalipse 7:17. Em outras palavras, o conceito de 
“pastorear” inclui tanto “reger” como “apascentar” ou alimentar. Em 
Apocalipse 2:27, 12:5 e 19:15 a expressão: “reger com vara de ferro” 
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contém a metáfora da vara do pastor; no entanto, já que a vara é ferro 
(não de madeira), o sentido é de irá e juízo, ao invés de graça e 
misericórdia. 

c) Proistemi – significa se colocado sobre alguém ou chefiar, presidir (ver Rm 
12:8; 1 Tm 3:4; 1 Tm 3:4, 5:12, 5:17). Em 1 Timóteo 3: 4,5,12 há um paralelo 
direto entre um homem que governa a sua família e um homem que 
governa a igreja. Desta forma, a autoridade de um pai na sua família é o 
padrão de como se deve ser um líder na igreja. 

3. Seguem-se algumas outras passagens bíblicas mostrando que os cristãos 
néo-testamentários deveriam ser governados por líderes: “Agora vos 
rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os 
que vos presidem no Senhor e vos admoestam” (1 Ts 5:12). “Devem ser 
considerados merecedores de dobrada honra os presbíteros que presidem 
bem” (1 Tm 5:17). “Lembrai-vos dos vossos guias... Obedecei aos vosso 
guias, e sede submissos para com eles... Saudai a todos os vossos guias” (Hb 
13:7, 17, 24). 

4. Todas as Escrituras citadas acima indicam uma pluralidade de liderança. 
Aqui estão algumas outras que indicam a mesma coisa: “aos presbíteros” 
(At 11:30); “E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros” 
(At 14:23); “os apóstolos e presbíteros” (At 15:2, 4, 6, 22, 23); “os 
presbíteros da igreja” (At 20:17); “rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos 
constituiu bispos” (At 21:18); “inclusive bispos (superintendentes) e 
diáconos” (Fp 1:1); “bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros” 
(Tt 1:5); “chame os presbíteros da igreja” (Tg 5:14). 

5. A fim de entender a relação entre presbíteros, superintendentes (bispos) e 
pastores, podemos comparar as seguintes Escrituras: At 20:17-28; Tt 1:5-7; 
1 Pe 5: 1-3. Estas Escrituras mostram que “presbíteros” eram também 
“bispos” cuja responsabilidade era “pastorear” o rebanho (ou seja, a 
congregação). 

6. A luz das Escrituras citadas nos itens C.3 e C.4 acima, todo cristão que aceita 
o padrão da igreja do Novo Testamento como sendo aplicável ainda hoje, 
faria bem se fizesse a si próprio as seguintes perguntas: Quais são os líderes 
que governam sobre mim na igreja? Eu os conheço? Eles me conhecem? 
Existe um relacionamento correto entre eles e eu? 
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7. Uma vez estabelecida a pluralidade básica da liderança na igreja, o Espírito 

Santo normalmente colocará uma responsabilidade especial sobre um dos 
líderes para administração executiva e direção. Isto tomará a forma de um 
“carisma” – um dom especial que o separa para esta função e o capacita 
para exercê-la. Não será necessariamente um dom permanente. Pode 
chegar um tempo em que o Espírito Santo transfira este “carisma” de um 
líder para outro, mas isto não afetará o funcionamento geral do grupo. É a 
responsabilidade de todos os líderes reconhecer este carisma e se 
submeterem a ele, independentemente da pessoa que o possuir. 

8. Enquanto um homem funcionar com seu carisma, ele será o porta-voz e o 
representante de todo o grupo de líderes. Porém,  a responsabilidade final 
de todas as decisões maiores ainda permanecem com a liderança coletiva. 
Na conferência descrita em Atos 15:1-29, parece que o carisma da liderança 
estava com Tiago – que era um apóstolo (ver I Co 9:5). Porém, a decisão 
final foi expressa com estas palavras: “Pareceu bem ao Espírito Santo e a 
nós...” Em outras palavras, foi uma decisão unânime do grupo todo, 
exprimindo a mente de Cristo transmitida pelo Espírito Santo ao seu corpo, 
a igreja, a que funcionava de acordo com o padrão divino (ver I Co 2:16). A 
experiência tem demonstrado que uma liderança que funcionar de acordo 
com este padrão poderá alcançar uma unanimidade semelhante hoje. 

 

D. Autoridade e Submissão 

1. Aqueles que governam sobre cristãos não podem impor sua autoridade e 
nem coagir, do modo como autoridade do mundo impõe (ver Mt 20:25-28; 
Mc 10:42-45; Lc 22:25-27). Assim, se alguém for governar sobre os cristãos 
na igreja, eles mesmos devem fazer isto possível pela sua própria submissão 
voluntária aos seus líderes. Por esta razão, em se tratando de 
relacionamentos espirituais, o Novo Testamento sempre se dirige em 
primeiro lugar àquele que tem a responsabilidade de submeter-se à 
autoridade, e depois àquele que deverá exercer autoridade. Se o primeiro 
não se submeter, não existe nenhuma maneira bíblica pela qual o segundo 
exercer autoridade. 

2. O Novo Testamento exige de todos os cristãos a submissão uns aos outros 
(Ef 5:21; I Pe 5:5). Além disto, exige submissão nos seguintes 
relacionamentos específicos: 
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a) Esposas aos maridos (Ef 5:22); 

b) Filhos aos seus pais (Ef 6:1-3); 

c) Empregados aos patrões (Ef 6:5-8); 

d) Os mais novos aos mais velhos (I Pe 5:5); 

e) Todos os cristãos ao governo secular em todos os níveis (Rm 13: 1-5; Tt 
3: 1,2; I Pe: 13,14); 

f) Todos os cristãos àqueles que governam sobre eles na igreja (ver as 
Escrituras listadas em C.3 acima). 

3. Submissão é uma atitude interior do espírito, não uma mera obediência 
exterior. É possível obedecer sem ser submisso (como o irmão mais velho 
na parábola do filho pródigo de Lucas 15:25-30). É possível também ser 
submisso mas ainda recusar a obediência em casos específicos (como Pedro 
e os demais apóstolos em Atos 4:19,20; 5:29). 

4. Porém, só se prova verdadeiramente a submissão quando ela nos obriga a 
fazer algo que de outra forma não faríamos. Também, como cristãos, nós 
não obedecemos àqueles que estão em posições de autoridade, e toda 
autoridade em última análise se deveria se devira do próprio Deus. 

5. Deus tem estabelecido a Cristo como autoridade suprema sobre toda área 
do universo, inclusive a Igreja (Mt 28:18; Ef 1:20-22; I Pe 3:22). Porém, 
Cristo não governa diretamente em cada área por sua própria pessoa. Ele 
governa através de autoridade constituída – isto é, aqueles que foram 
colocados em posições de autoridade abaixo dele. Em qualquer ponto onde 
sua autoridade constituída nos tocar, ele exige que nós a reconheçamos e a 
ela nos submetamos, da mesma forma que os seus primeiros apóstolos, 
disse: “Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe, recebe 
aquele que me enviou” – isto é, Deus Pai (Mt 10:40). Aqui havia uma cadeia 
descendente de autoridade: o Pai era representado por Cristo; Cristo era 
representado pelos seus apóstolos. Receber os apóstolos significava 
receber Cristo, e portanto, deus Pai. Por outro lado, rejeitar os apóstolos 
significava a rejeição tanto de cristo como do Pai. 

6. Esta verdade estabelece um princípio vital: Nossa atitude para com as 
pessoas às quais Deus delegou autoridade sobre nós é uma expressão 
exterior e visível da nossa atitude em relação ao próprio Deus. 
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7. Evidentemente, deve haver salvaguardas que nos protejam contra abusos 

de autoridade pelos líderes da igreja. Apresentamos aqui quatro 
salvaguardas básicas: 

a) Todo líder tem que reconhecer, e submeter-se às Escrituras como 
autoridade final (2 Tm 3:16; 4:2). 

b) Um homem deve ser provado em cada área da sua vida antes de 
receber uma posição de liderança (ver parágrafos E.3 e E.4 abaixo). 

c) Todo líder deve estar em submissão a um grupo de co-líderes para ser 
ajustado, corrigido e disciplinado (ver parágrafo C.4 acima). 

8. Em última análise, Deus “sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da 
igreja” (Ef 1:22); e tanto promoção como demissão vem do Senhor (Sl 
75:6,7). Se o abuso de autoridade atingir um certo ponto, Cristo intervirá 
com julgamento e estabelecerá nova liderança (ver Ap 2:5). 

 

E. Qualificações da Liderança 

1. Nas igrejas neo-testamentárias o líderes eram levantado dos próprios 
cristãos de cada congregação. Isto era realizado no modelo básico de 
“ensinamento” praticado por Jesus e seus discípulos, conforme 
esquematizado em B.2 acima. Líderes potenciais não eram enviados para 
receber instruções e formação em alguma instituição exterior, separada da 
vida diária da igreja. 

2. Em Atos 6:1-6 homens foram escolhidos dentro da congregação para “servir 
mesas” (diáconos). Em Atos 14:23 Paulo e Barnabé ordenaram presbíteros 
nas igrejas novas, escolhendo-os entre os cristãos de cada congregação. 
Nas suas epístolas Paulo ensinou tanto a Timóteo como Tito para que 
seguissem o mesmo procedimento (ver I Tm 3:1-3; 5:17-22; Tt 1:5-9). 

3. A fim de qualificar-se para a liderança, um homem teria que demostrar 
duas qualidades básicas: 

a) Disposição de ser um servo (ou escravo) (ver Mt 20:25-28; Mc 10:42-45; 
Lc 22:15-27). Este requerimento de “servir” protege o homem de 
orgulho. Conceder conhecimento a um homem que não está servindo é 
perigoso, porque “o saber” – sozinho – ensoberbece” (I Co 8:1). 
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b) Fidelidade. Em Lucas 16:10-12 Jesus fala sobre fidelidade em três áreas: 

nas coisas pequenas (antes das grandes); em dinheiro (antes das 
riquezas espirituais); servindo os outros (antes de trabalhar para si 
próprio). 

4. Um homem tinha que se provar fiel e eficiente na sua área designada de 
serviço, antes que pudesse ser qualificado para uma forma superior de 
ministério. Por exemplo, sucesso do diaconato qualificava um homem para 
um nível superior de autoridade (I Tm 3:10,13). 

5. O treinamento para ministérios “extra locais” (cujo alcance estendia-se 
além de uma única congregação local) se procedia da mesma forma. Um 
homem mais novo era chamado para trabalhar com um homem mais 
maduro, debaixo da sua autoridade. Aos poucos ele seria elevado a uma 
posição onde fosse capaz de trabalhar sozinho e finalmente de treinar 
outros obreiros da mesma maneira como ele próprio fora treinado. Por 
exemplo, em 2 Tm 2:2 temos quatro “gerações” espirituais: Paulo (primeira 
geração) treinou Timóteo (segunda geração); Timóteo deveria treinar 
outros homens fiéis (terceira geração); e estes por sua vez deveriam treinar 
ainda outros homens fiéis (quarta geração). 

 

F. Pastores 

1. A passagem Efésios 4:7-16 trata dos “dons ministeriais” fundamentais: 
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São estes os “dons 
(do grego domata) concedidos à sua igreja pelo Cristo que subiu às alturas. 
Cada homem, no seu ministério, é um “dom” (doma). Mas cada ministério 
individual é “segundo a provação do dom (grego dorea) de Cristo”. Em 
outras palavras, através dos seus diferentes ministérios Cristo concede-se à 
sua igreja por intermédio deste “dons ministeriais”. É Cristo o Apóstolo 
dentro de um homem que faz dele um apóstolo; é Cristo o Pastor dentro de 
um homem que faz dele um pastor; e assim por diante. Porém, todos estes 
dons ministeriais exprimem de uma forma ou outra o coração de pastor 
daquele que é “o Supremo Pastor” (I Pe 5:4). 

2. Em 2 Coríntios 5:16,17 Paulo diz: “Assim que, nós daqui por diante, a 
ninguém conhecemos segundo a carne; e, se antes conhecemos a Cristo 
segundo a carne; já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se 
alguém está em Cristo, é nova criatura...” Podemos aplicar isto em duas 



O MINISTÉRIO DO PASTOR – Parte 1 
Por Derek Prince 

www.ruach.com.br

 

8
direções – para com o próprio Cristo e para com nossos companheiros 
cristãos. Em nenhum caso estamos agora preocupados com o que eles são 
“segundo a carne”. Não mais procuramos o Cristo “histórico” que andava 
nas estradas da Galileia, indistinguível exteriormente dos outros homens da 
sua era e cultura. Pelo contrário, nós o procuramos na sua manifestação 
nos nossos companheiros cristãos. Não veremos mais João da Silva, o 
encanador, mas Cristo o Apóstolo se doando a nós através de João. Nem 
veremos Antônio Pereira, o pedreiro, mas antes Cristo o Pastor se doando a 
nós através de Antônio. Torna-se vitalmente necessário que reconheçamos 
e aceitemos cada homem segundo aquilo que ele é no seu ministério 
concedido por Cristo. 

3. A palavra grega poimen (traduzida como pastor em Efésios 4:11) é usada ao 
todo dezoito vezes em o Novo Testamento. Em João 10:11 Jesus se 
apresenta como o “bom Pastor”. Ele é o padrão daquilo que todo pastor 
deveria ser. Indicamos aqui algumas responsabilidades principais: 

a) Conhecer as ovelhas; 

b) Ser conhecido pelas ovelhas; 

c) Chamá-las pelos nomes; 

d) Guiá-las; 

e) Providenciar para as ovelhas pastagem adequada; 

f) Protegê-las contra ladrões e o salteador: 

g) Entregar a própria vida pelas ovelhas. 

Duas responsabilidades fundamentais das ovelhas são: 

a) Ouvir (reconhecer) a voz do pastor; 

b) Segui-lo. 

4. No Salmo 23 as responsabilidades do pastor incluem: 

a) Fazer plena provisão para as ovelhas; 

b) Guiá-las nas veredas da justiça; 

c) Guiá-las à boa pastagem e à água; 
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d) Andar com elas através do “vale da sombra da morte”; 

e) Providenciar disciplina (a vara) e apoio (o cajado). 

5. Em Ezequiel 34:1-10 Deus delineia as seguintes responsabilidades de 
pastores: 

a) Fortalecer os doentes; 

b) Curar os enfermos; 

c) Ligar os quebrados; 

d) Trazer de volta os desgarrados; 

e) Buscar os perdidos. 

Por causa da negligência dos pastores de Israel em cumprir estes deveres, o 
Senhor declara que há de julgá-los e tirar as suas ovelhas do cuidado deles. 
Enfatiza-se, tanto aqui como em toda a Bíblia, que ovelhas sem pastores 
ficam espalhadas e tornam-se presas de doenças e animais ferozes. 

6. O Pai deu a Jesus as ovelhas pelas quais ele se responsabilizava (Jo 10:29). 
Ao entregar a sua vida pelas ovelhas, Jesus tornou-se a porta para elas; ao 
ser ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, ele se tornou o Pastor delas (Hb 
13:20). Qualquer pessoa que tentar se aproximar destas ovelhas por outra 
maneira que não seja pela porta que é Jesus, transgride os princípios 
divinos e revela-se como “ladrão e salteador”. 

7. Os mesmos princípios se aplicam, por extensão, àqueles que foram 
colocados por Jesus como pastores sobre as suas ovelhas. É Jesus quem, 
pelo Espírito Santo, lhes entrega as ovelhas, pelas quais eles devem 
responder e responsabilizar-se diante dele (ver At 20:28; Hb 13:17). Se 
estes homens derem as suas vidas pelas ovelhas entregues aos seus 
cuidados (ver I Jo 3:16), eles se tornam portas para estas ovelhas. Daí em 
diante, elevados por Jesus à posição de liderança, eles se tornam os seus 
pastores. Em consequência disso, torna-se um procedimento sem ética e 
anti bíblico o fato de outros ministérios chegarem àquelas ovelhas sem ser 
por intermédio daqueles pastores que são as portas designadas por Deus. 

8. Quando consideramos as responsabilidades do pasto delineadas nos 
parágrafos F.3 a F.7 acima, é evidente que um homem pode ministrar como 
pastor a um número muito restrito de pessoas. Isto nos leva a uma 
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conclusão muito prática: seguindo o padrão esquematizado em B.2 acima, 
precisamos treinar muito mais homens que sejam capazes de ministrar 
como pastores. Desta maneira ajudaremos a muitos cristãos cujas 
necessidades atuais não têm sido satisfeitas, e fortalecemos todo o Corpo 
de Cristo. 

 

Conclusão 

Este estudo tem esboçado certos princípios amplos das Escrituras com 
referência à liderança na igreja. Quando se procura fazer qualquer aplicação 
prática, precisamos observar cuidadosamente a distinção entre princípios e 
métodos. Os princípios são universais na sua aplicação (se bem que possa ser 
necessário qualifica-los com exceções). Os métodos devem ser flexíveis e 
podem variar de acordo com as exigências de cada situação particular. 

Também devemos reconhecer que sob muitos aspectos a igreja 
contemporânea está funcionando – de acordo com os padrões neo-
testamentárias – num plano gravemente abaixo do normal. Ao mesmo tempo 
em que nós não podemos tolerar para sempre tal situação anormal, é bobagem 
imaginar que será possível fazer todas as mudanças necessárias de uma vez. 
Elevar a igreja da sua condição atual e inferior ao padrão do Novo Testamento 
vai exigir – de todos nós – muito tempo, esforço, fé e longanimidade. 


