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Pastores 

Nunca se duvidou da necessidade de pastores no corpo de Cristo. A única 
pergunta que se faz em relação aos pastores é quanto à sua função e autoridade. 
Quase todas as referências a pastores no Novo Testamento dizem respeito ao nosso 
Senhor Jesus, o grande Pastor das ovelhas. Mas há evidência abundante nas Escrituras 
que este ofício e função faz parte do seu ministério através dos homens hoje. Um 
pastor não chega ao seu ministério através de um processo democrático de votação. É 
um ministério ao seu corpo para o qual você é divinamente chamado. Os homens não 
podem fazer de você um pastor, nem por colocar você sobre um grupo de pessoas, e 
nem por se tornarem seus discípulos. 

Uma das últimas palavras ditas por Jesus a Pedro, que se tornou o primeiro 
porta voz da igreja primitiva, foi: “Apascenta as minhas ovelhas – apascenta os meus 
cordeiros”. Para Jesus era muito importante que suas ovelhas fossem bem 
alimentadas. Ele não deu nenhuma instrução aos doze sobre como deveriam fundar 
uma escola dominical, nem como deveriam levantar ofertas ou como deveriam 
sustentar aos seus ministérios, e nem de que tipo de prédios ele mas gostava. Mas ele 
estava preocupado que seu povo recebesse em abundância o tipo certo de 
alimentação espiritual. E este encargo ficou com os homens, pois anjos não pregam o 
evangelho. O fruto, mas ele não foi enviado para pregar a não ser através de homens 
ungidos. 

Um pastor não precisa ser mais velho, mais formado, ou mais intelectual que as 
pessoas a quem ele ministra. Pois ele não ministra conhecimento nem intelectualismo. 
Ele ministra a palavra de Deus divinamente inspirada. Por isto ele deve ser um líder nas 
coisas do Espírito e deve ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus que seja 
uma inspiração ao povo. Ele deve ser disposto a colocar sua vida pessoal na cruz e ser 
um sacrifício vivo a favor do corpo do Senhor. Alguns traços da personalidade humana 
ou espíritos maus (tal como gênio nervoso, língua áspera, inveja, ciúme, parcialidade, 
ou temor do homem, etc.) que frequentemente são tolerados num cristão novo e 
imaturo, não o podem ser naquele que foi chamado para ser um líder do povo de 
Deus. É um andar de crucificação e o lema é “humildade”. 

 

Autoridade 

Às vezes um pastor novo e inexperiente se empolga com a ideia de que ele 
possui autoridade sobre as vidas de outras pessoas. Mas quanta autoridade um pastor 
realmente possui? Nenhuma – além daquela que o próprio povo lhe dá. Naquele 
capítulo famoso sobre pastores, em 1 Pe 5, a ênfase é: “Pastoreai o rebanho de Deus... 
não por constrangidos... nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes 
tornando-vos modelos do rebanho... cingi-vos todos de humildade”. Até mesmo o 
apóstolo Paulo, que era o fundador da maioria das igrejas às quais ele escrevia, sabia 
que ele não possuía autoridade nenhuma, a não ser aquela que era reconhecida pelo 
povo. Sim, ele tinha a vara de Deus e ele sabia que Deus o suportaria em qualquer 
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questão em que ele estivesse agindo no Espírito. Mas se o povo não aceitasse o seu 
conselho, ele não podia forçá-lo a obedecer. Eles podiam rejeitá-lo para o seu próprio 
prejuízo, sim, mas ainda podiam rejeitá-lo. Ele pregava a eles, implorava-lhes e 
advertia-lhes. Mas ele podia exigir-lhes coisa alguma que não estivessem dispostos a 
dar. 

Através do Novo Testamento, há uma ênfase sobre a pluralidade de pastores 
em cada corpo local. Feliz é a igreja que tem esta benção. E assim deveria ser hoje. A 
única coisa que impede é a carnalidade de homens que não podem renunciar a 
ambição de ser o “chefão”. Quando a ideia puder penetrar nossas cabeças de que este 
ministério é de servir e que nós somos meramente escravos do seu corpo, nós não 
seremos tão dispostos a reclamar quando temos outros a nos ajudarem neste 
ministério. 

O que é mais difícil de harmonizar neste conceito é: Quem recebe os dízimos e 
ofertas, e quem tem a última palavra numa decisão. No nosso caso particular, há três 
irmãos que são parcialmente ou integralmente sustentados pela igreja – e eu não sou 
um destes três. Vários dos pastores ganham se sustento através de um emprego 
secular e ninguém sente inveja daqueles que Deus tem separado para receber seu 
sustento financeiro da igreja. Quanto à “última palavra”, nós temos concordado que 
não queremos tomar nenhuma decisão importante sem a unanimidade de todos os 
pastores. Assim, se um homem sentir uma restrição ou dúvida sobre alguma coisa, nós 
deixamos este assunto na prateleira até que Deus, ou trate com este irmão, ou 
conosco. E eu posso dizer ainda que, embora todos os outros pastores que estão 
funcionando comigo na igreja atualmente sejam bem mais novos que eu, e que a 
maioria deles tenha sido levantada e treinada sob o meu ministério, mesmo assim eu 
não tenho a “última palavra”, e tenho descoberto que é necessário que eu me 
submeta a eles de vez em quando. Claro, eles respeitam o meu ministério e os anos de 
experiência, mas estas coisas nem sempre constituem a “palavra do Senhor”. E para 
minha própria segurança, tenho insistido com eles que ouçam pessoalmente de Deus, 
e que não sejam imitações ou cópias minhas e nem subordinados que obedecem 
cegamente às minhas ordens. 

 

Submissão 

Esta palavra é muito impopular em alguns círculos, especialmente entre 
aqueles que já resolveram que não se submeterão a homem algum, especialmente a 
um pastor. Geralmente, embora nem sempre, estas pessoas já se rebelaram contra 
seus pais, seus professores, e contra qualquer autoridade constituída. Se não fosse o 
medo de prisão, eles nem se submeteriam a um policial ou às leis do país. E quando 
entram numa igreja, acham difícil demais (ou até impossível) se submeterem à palavra 
do Senhor através dos seus ministros. E isso ocorre, embora esta submissão seja o 
único meio do seu crescimento espiritual e desenvolvimento em filhos maduros de 
Deus. 
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Ao mesmo tempo, esta palavra “submissão” é uma palavra super enfatizada, 

especialmente por aqueles que receberam um pouco de autoridade e gostariam de ver 
os outros se submetendo à sua vontade. Um homem que é ungido por Deus com 
muita autoridade espiritual, e que está bem seguro nesta sua posição, não precisa 
impressionar os outros com seu poder e influência para provar a eles o que ele possui. 
Na minha juventude eu sempre desprezei o “valentão”. O valentão é uma pessoa que 
geralmente é tão inseguro na sua própria força ou capacidade, que tem de atacar 
àqueles que são menores ou mais fracos que ela para provar que ela é realmente o 
“cara durão” que deseja ser, mas que na verdade não é. Um ministro que 
constantemente precisa intimidar as pessoas com a palavra “submissão”, para 
conservá-las sob sua autoridade, é um quadro de insegurança. 

Mas submissão é realmente uma boa palavra? Com toda a certeza. É uma 
palavra muito necessária, se nós quisermos verdadeiramente chegar à sua cruz para 
sermos crucificados com ele a fim de que a vida de Cristo se manifeste em nós. Mas eu 
gostaria de advertir q vocês, pastores, que acham que possuem alguma autoridade: 
Quanto mais autoridade vocês receberem de Deus, tanto mais vocês terão que entrar 
em submissão, vocês mesmos, e experimentar uma condição de humildade total. Não 
existe verdadeira humildade sem submissão, e você não pode forçar a si próprio a 
submeter-se aos frequentes tratamentos de Deus através dos seus irmãos se a 
verdadeira humildade não estiver operando na sua vida. As duas coisas são 
interdependentes. Quando Deus começou a tratar com a nossa igreja sobre submissão 
uns aos outros, foi com os pastores que ele tratou primeiro, não com o povo. O povo 
não pode aprender a submissão sem exemplos. Esta é a razão da beleza de um 
ministério plural operando num corpo local. Quando o povo percebe que os 
presbíteros estão se submetendo uns aos outros em amor, eles aprendem como isto 
funciona, e o porque de tudo isto. 

 

Discipulado 

Ser um “discípulo” significa ser também um “disciplinado”, e diz respeito a uma 
pessoa que está experimentando disciplina espiritual, em preparação para um lugar no 
reino de Deus. Não é apenas alguém que ouve a pregação de um mestre. Multidões 
seguiam Jesus, ouviam suas pregações e viram a sua operação de milagres. Mas ele só 
tinha doze homens com os quais ele tinha tempo de conviver e tratar pessoalmente 
em tal disciplina que os preparasse para um futuro ministério apostólico. 

Jesus disse: “Qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser 
meu discípulo... todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não 
pode ser meu discípulo”. Não procure ser discípulo de um homem de Deus, maduro e 
experimentado, se você não estiver disposto a ser disciplinado, a abandonar algumas 
coisas e a ser crucificado. Se você tiver reservas quanto àquilo que você suportaria a 
fim de ser treinado e discipulado em preparação para um ministério de pastorear os 
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outros, então pode se esquecer da ideia. Você não está pronto. Procure ser feliz em 
ser um cristão bem sucedido, uma ovelha satisfeita. 

Mas se você tiver uma ânsia impelente de ser um ministro, um servo ao corpo 
de Cristo, e se você tiver um chamado de Deus no seu coração para apascentar as suas 
ovelhas; se você ao mesmo tempo sentir a sua incapacidade e falta de qualificação e 
preparação, mas estiver disposto a pagar qualquer preço para o privilégio de ser um 
escravo de Deus; então procure um ministério que está agindo e operando na visão e 
revelação que Deus tem lhe dado, e tente convencê-lo para tirar o tempo da sua vida 
necessária para discipular você. 

Gálatas 5:20 nos diz que emulação é uma obra da carne. Portanto, não procure 
emular ou imitar outro ministério. Não seja um “xerox” de alguém que você admira ou 
respeita. Não se torne um papagaio da mensagem de outro homem de Deus. Deus 
quer profetas, não papagaios. Deus tem um ministério, uma mensagem e uma unção 
especialmente para você. Aprenda tudo possível do seu mestre. Aprenda aquilo que 
ele mesmo sabe aquilo que fez o seu ministério dar fruto, aquilo que tornou a sua vida 
bem sucedida. Mas no processo de aprendizagem, de disciplina, assegure-se de que 
você se torne mais uma das obras originais das mãos de Deus. Não uma cópia, mas 
uma obra prima criada pela mão de um mestre e perito Criador. E lembre-se de que 
sua submissão à disciplina administrativa a você pelo seu mestre não destruirá a obra 
criativa e inovadora que Deus está fazendo na sua vida. Esta submissão só operará 
uma beleza maior de humildade no seu homem interior. Lembre-se de que você 
poderá suportar qualquer coisa no período breve do seu discipulado, a fim de ganhar o 
alvo colocado diante de você. Glória a Deus! 


