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INTRODUÇÃO 

No presente trabalho iremos apresentar o Dom do Pastorado.  Mostrando a definição e 

características, o propósito desse dom e também trazendo exemplos bíblicos de homens 

que possuíam este dom. 

O trabalho também expressará as características da pessoa que possui o dom; como 

desenvolve-lo e fazer um bom uso e também mostrará os perigos que os servos que 

possuem este dom ira passar. 

A profissão de pastor é bastante conhecida e muito requisitada nos dias de hoje. A 

palavra pastor vem do grego, e simplesmente significa guardador de ovelhas. E Jesus é 

o grande exemplo desta palavra, em João 10:11 diz: “Eu sou o bom pastor. O bom 

pastor dá a sua vida pelas ovelhas”. 
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I - O DOM DO PASTORADO 

 1.1 Definições e Características 

O texto bíblico Efésios 4:11 diz: “E ele designou alguns para apóstolos, outros para 

profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres”.1 

O exercício do pastorado é provavelmente, o mais conhecido e cogitado nos dias atuais, 

o ofício do ministério cristão. É interessante lembrar que a palavra pastor vem do grego, 

e simplesmente significa guardador de ovelhas. E Jesus é o grande exemplo desta 

palavra, em João 10:11 diz: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas 

ovelhas”.2 

Como os cristãos começaram a se reunir e congregar em reconhecidas igrejas ou 

assembleias locais apareceu a necessidade de alguns entre estes começar a agregar os 

que se achegavam, ter um cuidado especial. Era necessário que estes agregadores 

tivessem moradia fixa na localidade, e que não tivessem chamado que poderia os tirar 

daquela cidade algum dia. 3 

A necessidade de ter alguém supervisionando o rebanho com sabedoria é interessante; 

porque com decência e ordem a conservação da doutrina sempre estará e ainda para 

ajudar as “ovelhas” ficarem protegidas dos ataques de lobos e falsos profetas. A 

ministração individual também é válida porque o individuo sozinho também passa por 

suas lutas, e ter alguém em quem confiar ajuda o individuo a se fortalecer e saber que é 

preciso prestar contas aos lideres. Alimentar o rebanho é necessário para que este esteja 

fortalecido para quando passar por alguma situação difícil consiga superar na força que 

vem de Deus, o alimento vai gerar esperança. 4 

Segundo Donald Gee, “o ministério dos homens chamados para essa obra sempre terá 

primazia dentro da igreja”. 5 

                                                        
1 Bíblia Nova Versão Internacional 
2 GEE, Donald. Os Dons do Ministério de Cristo. p. 48.  
3 GEE, Donald. Os Dons do Ministério de Cristo. p. 49. 
4 GEE, Donald. Os Dons do Ministério de Cristo. p. 50. 
5 GEE, Donald. Os Dons do Ministério de Cristo. p. 50. 
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A bíblia é muita afirmativa, quando expressa o pastorado como um dom concedido por 

Jesus Cristo, em Efésios 4:11, e isto precisa ficar bem claro especialmente na atualidade 

quando os ministros podem vir a crescer em número mediante a facilidade de  

faculdades  de teologia em crescimento.6 

Segundo Donald Gee, “se o dom está presente, ele pode e deve ser desenvolvido; mas 

nenhuma quantidade de ambição pessoal, ou mesmo de boa intenção, pode tomar o seu 

lugar; é o Espírito santo que torna os homens supervisores, e é Deus quem estabelece 

governos na igreja”. 7 

1.2 Propósitos do dom 

O propósito mais elevado dos dons dentro da igreja é a edificação da Igreja de Cristo. E 

a edificação do corpo visa à glorificação de Deus.8 

Nos primórdios do cristianismo, as igrejas precisavam ser dirigidas por pessoas com 

mais maturidade, e tempo de conhecimento bíblico, que são os chamados anciãos; e 

assim estes levavam o título de superintendente ou supervisor, que os definia como 

líderes oficiais. Alguns destes anciãos estavam ainda fixados em seus afazeres 

costumeiros, e alguns eram sustentados pela igreja; estes eram assim cuidados porque a 

igreja precisava de pessoas que podiam prestar atendimento integral.9 

Segundo Robinson o dom de pastor auxilia a igreja a cumprir a tarefa dada por Cristo, 

que enquanto trabalha para cumprir essa tarefa é supervisionada. O pastor lidera, 

alimenta, guarda, protege e supervisiona as ovelhas. Ele é o “treinador principal” do 

time, o pastor que guia as ovelhas sob direção do Sumo Pastor Jesus.10 

O pastor equipa as ovelhas, para que elas possam desenvolver o ministério e edificar o 

corpo de Cristo. Um pastor sozinho não deve apascentar todas as ovelhas, ele deve 

treiná-las, para que elas possam apascentar umas as outras. Isso auxilia a igreja a crescer 

abundantemente, pois são fortalecidos e capacitados para cuidar, testemunhar e 
                                                        
6 GEE, D. Os Dons do Ministério de Cristo. p. 51.   
7 GEE, D. Os Dons do Ministério de Cristo. p. 51. 
8 HARBIN, B. O Espírito Santo na Bíblia, na História, na Igreja. p. 158 
9 GEE, D. Os dons do Ministério de Cristo. p. 49 
10 ROBINSON, D. W. Igreja: Celeiro de Dons. P. 106 
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ministrar uns aos outros. Dentro da mesma igreja local, pode haver mais pessoas que 

tenham o dom de pastor, o que pode ser usado para pastor auxiliar, professor de EBD, 

líder de ministérios específicos. 11  

Lawrence, em seu livro Autoridade Pastoral, diz que o propósito do pastor é ser 

discipulador, preparar os santos para o ministério para que a igreja possa crescer. O 

autor ainda fala que esse propósito é estimulante e transforma a vida em uma chama de 

glória de Deus. 12 

 1.3 Exemplos Bíblicos 

Em meio aos homens do Novo Testamento, esta em destaque o apóstolo Tiago, que 

aparentemente conseguia exercer com êxito o ofício pastoral; pois ele exercia o cargo de 

liderança na igreja de Jerusalém. Ele era um homem de oração e por isto ficou 

conhecido como o cristão de Joelhos de Camelo. 13 

Outro nome em destaque esta o de Barnabé. Seu exercício de pastor em Antioquia foi 

gloriosamente cheio de vitória, que é exemplificado na aglomeração de pessoas que se 

uniram ao Senhor.  14  

Paulo o homem considerado teólogo da igreja, e muito bem respeitado, era um teólogo 

pastoral. Todo o exercício pastoral de Paulo, o que ele deixou escrito, ensinou, e pregou 

no exercício de seu ministério, foi aplicado diretamente na igreja. Diante da grandeza da 

carta de romanos e sua repercussão como um documento teológico com certeza seus 

destinatários eram cristãos. 15 

Segundo Dawn e Peterson, Timóteo assumiu uma congregação problemática, com a 

incumbência de consertar o que estava errado nela. Recebeu como herança tanto o 

legado de Paulo quanto os problemas causados por outros (Himeneu e Alexandre). A 

vocação pastoral não começa com uma folha em branco. 16 Timóteo foi enviado para 

Éfeso, mas não para desfrutar de um posto ministerial bem tranquilo, pois a igreja agora 
                                                        
11 ROBINSON, D. W. Igreja: Celeiro de Dons. p. 106-107 
12 LAWRENCE, B. Autoridade Pastoral. p. 83 
13 GEE, Donald. Os Dons do Ministério de Cristo. p. 53. 
14 GEE, Donald. Os Dons do Ministério de Cristo. p. 53 
15 DAWN, Marva; PETERSON, Eugene. O Pastor Desnecessário. p. 57. 
16 DAWN, Marva; PETERSON, Eugene. O Pastor Desnecessário. p.113. 
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estava cheia de problemas. As boas igrejas podem ficar ruins. É surpreendente, mas 

aparecem pecadores. Aconteceu isso em Éfeso, a igreja que era um exemplo. 17  

Tito recebe a incumbência de lançar os fundamentos de uma 
comunidade cristã na recém-evangelizada ilha de Creta, em 
meio a uma cultura que não tinha grandes conhecimentos sobre 
a comunidade espiritual nem vida de discipulado. Tito foi 
deixado em Creta para colocar em ordem o que ainda não tinha 
sido feito, ou seja: constituir presbíteros nas várias igrejas por 
toda a ilha. A preocupação de Tito não era tanto os falsos 
mestres, mas, sim, o povo de Deus no mundo. 18 

                                                        
17 DAWN, Marva; PETERSON, Eugene. O Pastor Desnecessário. p.115. 
18 DAWN, Marva; PETERSON, Eugene. O Pastor Desnecessário. p.172 e 173.   
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II – O MORDOMO 

2.1 Características do mordomo 

O pastor é uma pessoa paciente, zelosa e voltada para os outros. Tem uma personalidade 

agradável e consegue atrair os outros, é um líder expressivo, calmo e sensível, que serve 

com autoridade. Sua preocupação é ver as pessoas crescendo e esta disposta a estudar e 

se equipar para alimentar seu rebanho. Volta-se mais para o relacionamento com as 

pessoas, do que com as tarefas, demonstra compaixão e tolerância para com as 

fraquezas alheias. Pode fazer muitas coisas bem. 19 

Turner, diz que para ser um pastor a pessoa deve ter um caráter especial, forte, deve ser 

consagrado, animado e também terno e sensível. Para descrever melhor, Turner faz 

comparações sobre como deve ser o pastor: 

...deve ter por fora o couro duríssimo de um rinoceronte e por dentro a 

moleza de uma pomba, o cérebro de um Salomão; a força de uma 

águia; a graça de um cisne; a afabilidade de um pardal; as horas 

noturnas de um búfalo; e quando a igreja fizer cair na armadilha esse 

pássaro, espera que viva da comida de um canário. 20 

 2.2 Desenvolvimento e bom uso do dom (como desenvolver e usá-lo) 

A Bíblia deixa claro que o dom de pastorado é genuinamente concedido pelo Espírito Santo, e 

não por treinamentos ou cursos especiais. Se a pessoa tem o dom presente, ele pode e deve ser 

desenvolvido, porém nenhuma ambição pessoal, ou boa intenção pode tomar seu lugar. Pois é o 

Espírito Santo que torna os homens pastores e Deus é quem estabelece o governo na igreja. 

Deus jamais chamará alguém para uma determinada tarefa para a qual não tenha dons 

adequados ou as necessárias qualidades. 

Para que o ministério pastoral seja vitorioso é necessário que haja um dom real concedido por 

Deus. Para realizar bem a tarefa de pastorear, o pastor deve ter o coração de um guardador de 

ovelhas, um amor consumidor para com o rebanho de Deus. Com esse amor o pastor pode ser 

                                                        
19 ROBINSON, D. W. Igreja: Celeiro de Dons. p. 107 
20 DONALD, Turner. A Prática do Pastorado. p. 16-17 

 



9 

 

vitorioso, caso contrário fracassará. Esse amor é dom de Deus, e também o sinal mais certo de 

que Deus deu esse homem para ser o pastor da igreja.21 

2.3 Perigos  

Segundo Turner, o Senhor Jesus Cristo deu a Seus discípulos uma comissão que 

requeria poder divino para ser cumprida. O enviar um pequeno grupo de homens 

pobres, isto é, homens que haviam abandonado tudo para seguir Àquele que não teve o 

de reclinar a cabeça, para que fossem a todo mundo, era coisa que exigia recursos além 

do que era visível. A arma com que os equipava era somente a Verdade, as Boas Novas, 

porém incluía a segurança da presença e poder do Espírito Santo de Deus. 22 

 2.3.1 O perigo da reprovação; estar sem alvo; submergir a fé; perder o 

poder. 

Na bíblia em I Coríntios 9: 15-27, esta uma lista das atividades que Paulo realizou para 

ter o direito de receber o prêmio em vez de ser eliminado, rejeitado por indigno, 

desqualificado ou simplesmente rejeitado. Aquele que está no ministério precisa estar 

atento ao que o Espírito Santo diz, se almeja continuar no cargo e receber o grande 

prêmio da aprovação de Deus. O que desanima, se cansa, perde o interesse na oração, de 

pensar na vontade de Deus; fica sem colher o fruto e é colocado para fora da carreira. 23 

Em I Coríntios 9: 26 o apóstolo Paulo afirma que ele se 
esforçava para evitar este perigo (estar sem alvo). Porém, há 
obreiros que não conseguem evita-lo trabalham, fazem força, 
pregam, mas não avançavam para o alvo, pela simples razão de 
que não têm alvo. Ou será que estão tão submergidos nos 
detalhes de seu ministério que se têm esquecido de sua meta? 
Têm tirado os olhos do autor e Consumador da fé, e os têm 
colocado no auditório, ou em seus companheiros, no “que 
dirão”, ou em um centro de outras distrações. 24 
 

Em I Timóteo 1:3-20, apresenta “a fé” não como um exercício de confiança, senão na 

verdade, ao conjunto das doutrinas Neo-Testamentárias. Portanto Himeneu e Alexandre 

                                                        
21 GEE, D. Os dons do Ministério de Cristo. p. 52 
22 DONALD, Turner. A Prática do Pastorado. p. 104. 
23 DONALD, Turner. A Prática do Pastorado. p. 105. 
24 DONALD, Turner. A Prática do Pastorado. p. 106. 
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fizeram naufrágio com referencia à fé, quer dizer que não mantiveram nem a fé ou 

verdade, nem a boa consciência. 25 

O ser rejeitado ou eliminado da Obra do Senhor como indigno 
de servir ou ficar sem fruto ou resultados, ainda que continue no 
ministério, não é tão trágico como fazer naufrágio da fé. Quer 
dizer que não somente deixa a obra, senão que agora ama o 
mundo. 26 

Segundo Turner, submergir a fé é o pastor estar no ministério e este crescendo muito, e num dia 

lhe é oferecido uma oferta de emprego onde seu salário irá triplicar, e o pastor larga tudo e vai 

trabalhar, com a desculpa que é imprescindível ganhar mais dinheiro para o bem da família; ou 

que a igreja não o tem tratado bem; ou percebeu que não tem chamado nenhum.27 

Porém, na realidade, o que acontece verdadeiramente é que seu 
amor ao mundo se tem manifestado por fim, sem poder ser mais 
escondido. Sua fé e seu amor ao Senhor Jesus não são 
suficientemente predominantes na sua vida para vencer a 
atração do mundo. É lamentável que estes náufragos geralmente 
deixam até de assistir aos cultos, até que Deus os traz, depois de 
muitas experiências tristes e disciplinadoras, ao arrependimento 
sincero e permanente.28 

 
Quando os setenta voltaram da sua viagem missionária, a Bíblia relata que voltaram 

repletos de alegria, dizendo: “Senhor os próprios demônios se nos submetem pelo teu 

nome”. Os apóstolos ao ser enviados a primeira vez, receberam potestade ou autoridade 

sobre os espíritos imundos, para os expelir, e cristo mandou-lhes que expelissem os 

demônios. Ficaram alegres. Porém mais tarde eles eram impotentes diante de um 

menino possesso. Fizeram bem, perguntando ao Senhor a razão de seu fracasso, e 

aprenderam que era por falta de oração. Não se deve considerar que, pelo fato de ser 

obreiro reconhecido, tudo há de sair com êxito por isso mesmo; Deus não opera desta 

maneira. Há condições para o êxito (Salmos 1.1-3).29 

 
 

 

                                                        
25 DONALD, Turner. A Prática do Pastorado. p. 107. 
26 DONALD, Turner. A Prática do Pastorado. p. 108.  
27 DONALD, Turner. A Prática do Pastorado. p. 108. 
28 DONALD, Turner. A Prática do Pastorado. p. 108. 
29 DONALD, Turner. A Prática do Pastorado. p. 110. 
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CONCLUSÃO 

O dom é dado àquelas pessoas que irão edificar a igreja com ele, em hipótese alguma o 

dom pode ser usado para edificação própria, porque aí já é barganhar o dom, o Espírito 

dá porque a pessoa merece. Em todas as áreas o Espírito Santo conduz a pessoa a usar o 

seu dom para abençoar vidas. O dom existe para motivar a igreja a crescer 

espiritualmente. Ele aperfeiçoa os santos, edifica o corpo de Cristo (igreja). O dom não 

indica que a pessoa é especial ou tem um algo a mais, não. Quem tem é porque o 

Espírito Santo capacitou e quer usar.  

O pastor auxilia o Corpo de Cristo, a andar corretamente nos caminhos que foram 

traçados por Jesus Cristo. O pastor precisa contar com uma equipe que vai ajuda-lo a 

prestar atendimento ao rebanho, porque na verdade quem gera ovelha é a própria 

ovelha. A comunhão gera a unidade; pois a igreja junto com o pastor, fortalecida e 

auxiliada vai ter forças para que o reino de Cristo cresça. Dentro da mesma igreja local, 

pode haver mais pessoas que tenham o dom de pastor, o que pode ser usado para pastor 

auxiliar, professor de EBD, líder de ministérios específicos. 
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