


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 72 - O Ministério do Pastor e do Mestre    

Introdução 

Efésios 4:11-14 (Nova Versão Internacional) 
E ele designou alguns para apóstolos,  
outros para profetas, outros para evangelistas,  
e outros para pastores e mestres,  
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,  
para que o corpo de Cristo seja edificado,  
até que todos alcancemos a unidade da fé  
e do conhecimento do Filho de Deus,  
e cheguemos à maturidade,  
atingindo a medida da plenitude de Cristo.  
O propósito é que não sejamos mais como crianças,  
levados de um lado para outro pelas ondas,  
nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina  
e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. 

#tema 

1. O ministério do Pastor 

A. Figuras bíblicas que nos ajudam a compreender o ministério do Pastor. 
a. O Salmo 23 nos fala de como Javé (YHWH) nos pastoreia. Desta forma, podemos 

emprestar essa figura do cuidado de Deus como um pastor, e por correlação 
entendermos a função do ministério pastoral. 

1. O pastor deve ter uma visão de suprir o rebanho em todos os sentidos, a 
fim de que nada falte. 

2. Preocupa-se com o bem-estar físico e espiritual do rebanho. Ele pensa 
com a mente do povo; é um ministério voltado para o bem estar do povo 

3. Trata com as feridas do povo, sejam elas de ordem familiar ou emocional 
4. Aconselha, intercede, ministra, revela Cristo: demonstra misericórdia, 

amor e compaixão.  
5. Leva o povo a ver que Deus é bom! 

b. Em João 10:1-15 vemos a figura de Jesus como o Bom Pastor, em oposição aos 
falsos líderes religiosos, que queriam apenas tirar proveito do povo. 

1. O texto nos mostra que o pastor conhece o rebanho, sabe de suas 
necessidades, se imposta com ele.  

2. Por sua vez, o rebanho reconhece o seu pastor e dá ouvidos à sua voz 
3. O pastor dá a vida pelas ovelhas e gasta (investe) a sua vida em servir ao 

povo (2 Coríntios 12:15) 
4. O pastor não as abandona no meio da tribulação ou adversidade. 

c. Provérbios 27:23 (Nova Versão Internacional)  
Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão,  
dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. 

1. Nas conversas, na observação da sociedade, no caminhar do povo, o 
pastor vai percebendo as necessidades do rebanho e dá atenção a isto. 
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d. Salmo 78:72 (Nova Versão Internacional)  
E de coração íntegro Davi os pastoreou; 
com mãos experientes os conduziu. 

1. Note que aqueles que estão em posição de governo (na igreja, no caso), 
precisam ter esse mesmo coração de pastor. 

2. O pastor não deve ser alguém inexperiente no evangelho. 
a) 1 Timóteo 3:6 (Nova Versão Internacional)  

Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça 
3.

e. Gênesis 33:13-14 (Nova Versão Internacional)  
Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor sabe que as crianças são frágeis  
e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias.  
Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá.  
Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo,  
e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças,  
até que eu chegue ao meu senhor em Seir. 

1. O pastor deve sempre ir no passo do rebanho.  
2. Compreender que mudanças bruscas na visão ou estrutura da igreja 

podem ser muito danosas para o povo como um todo, pois alguns levam 
mais tempo para compreender. 

B. Toda a liderança da Igreja precisa ter esse “coração de pastor”. 
a. É impossível para uma pessoa sozinha fazer toda essa obra. Por isso, pelo ensino 

e relacionamento, o pastor deve treinar outros homens e mulheres para que 
juntos venham a exercer esse cuidado sobre o rebanho. 

b. Em Êxodo 18:13-27 temos o conselho de Cetro, sogro de Moisés, ensinando-o 
que fazer todo aquele trabalho sozinho seria pesado demais. O conselho é que 
ele deveria selecionar auxiliares para ajudá-lo naquele trabalho. 

c. Êxodo 18:21-23 (Nova Versão Internacional)  
Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus,  
dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto.  
Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez.  
Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões.  
Trarão a você apenas as questões difíceis; as mais simples decidirão sozinhos.  
Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você.  
Se você assim fizer, e, se assim Deus ordenar,  
você será capaz de suportar as dificuldades,  
e todo este povo voltará para casa satisfeito. 

1. “dentre o povo” toda liderança deve emergir do meio da congregação. 
Pois estes já conhecem a cultura do local, a liderança e a maneira como 
seus pastores já vêm conduzindo ao povo. 

2. “tementes a Deus” Homens com profundidade em seu relacionamento 
com Deus e reconhecidos por todo o povo por isso.  

3. “dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto” íntegros e que não 
irão manipular o povo para obterem algum tipo de lucro por isso.    

d. Atos 20:28 (Nova Versão Internacional)  
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho  
sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos,  
para pastorearem a igreja de Deus,  
que ele comprou com o seu próprio sangue. 
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e. 1 Pedro 5:2-3 (Nova Versão Internacional)  
Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados.  
Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer.  
Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir.  
Não ajam como dominadores dos que foram confiados a vocês,  
mas como exemplos para o rebanho. 

1. O rebanho é de Deus e a Igreja é de Deus. Todo pastor (e liderança) deve 
saber que a nós o rebanho nos foi confiado, e que não são propriedade 
nossa.  

2. “não por obrigação, mas de livre vontade” 
3. “Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir” 
4. “Não ajam como dominadores” 
5. “Como exemplos para o rebanho” 

C. Os falsos pastores 
a. Ezequiel 34:1-4 (Nova Versão Internacional)  

Veio a mim esta palavra do SENHOR:  
Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel;  
profetize e diga-lhes: Assim diz o Soberano, o SENHOR:  
Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos!  
Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho?  
Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais,  
mas não tomam conta do rebanho.  
Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida.  
Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas.  
Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. 

1. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos! 
2. não fortaleceram a fraca 
3. nem curaram a doente  
4. nem enfaixaram a ferida. 
5. não trouxeram de volta as desviadas  
6. nem procuraram as perdidas.  
7. Vocês têm dominado sobre elas  
8. com dureza e brutalidade. 

b. Judas 1:12,13,16 (Nova Versão Internacional)  
Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, 
comendo com vocês de maneira desonrosa.  
São pastores que só cuidam de si mesmos.  
São nuvens sem água, impelidas pelo vento;  
árvores de outono, sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz.  
13 São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos;  
estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas 
trevas. 
16 Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte,  
e seguem os seus próprios desejos impuros;  
são cheias de si e adulam os outros por interesse. 

1. são rochas submersas 
2. São pastores que só cuidam de si mesmos.  
3. São nuvens sem água, impelidas pelo vento;  
4. são cheias de si e adulam os outros por interesse. 
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c. Como discernir os falsos líderes, falsos pastores. 
1. Judas 1:20 (Nova Versão Internacional)  

Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm,  
orando no Espírito Santo. 

a) Conhecendo as Escrituras  
b) Buscando comunhão com o Espírito Santo 

D. Como deve ser a nossa relação com nossos pastores 
a. Mateus 9:38 (Nova Versão Internacional)  

Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. 
1. Orar para que Deus levante uma nova geração de líderes 

b. Jeremias 3:15 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração,  
que vos apascentem com conhecimento e com inteligência. 

1. Pastores segundo o coração de Deus 
2. Cheios da Palavra 
3. Com mente aberta e inteligentes 

c. Efésios 6:19 (Nova Versão Internacional)  
Orem também por mim, para que, quando eu falar,  
seja-me dada a mensagem a fim de que,  
destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho 

1. Precisamos orar para que nossos pastores sempre recebam uma Palavra do 
coração Deus, e que sejam sempre apegados ao Evangelho. 

d. Hebreus 13:17 (Nova Versão Internacional)  
Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles.  
Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas.  
Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso,  
pois isso não seria proveitoso para vocês. 

1. Vamos facilitar o trabalho de nossos pastores, incentivando-os, orando por 
eles, por suas famílias, saúde e finanças. 

2. “para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso”. 

#tema 

2. O ministério do Mestre 

A. A importância do ministério de Mestre. 
a. O “mestre” nos tempos dos gregos (grego: didaskalos) era uma pessoa que viajava 

com o fim de não somente ensinar matérias, mas ensinar para produzir 
habilidades nas vidas dos ouvintes. 

b. Na Igreja, a função do Mestre na Igreja, é desenvolver habilidades na vida dos 
discípulos de Jesus, para que cresçam e desenvolvam o conhecimento e o 
discernimento.  

1. Efésios 4:14  
O propósito é que não sejamos mais como crianças,  
levados de um lado para outro pelas ondas,  
nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina  
e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. 

a) “Não sejamos mais como crianças” (maturidade) 
b) Autonomia - aprendam a discernir 
c) Não sejam levados por qualquer modinha “ventos de doutrina” 
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d) Aprendam a discernir os falsos mestres, percebendo a astúcia e 
esperteza de manipuladores. 

B. A obra do Mestre: o ministério do detalhe 
a. 1 Coríntios 3:5-10 (Nova Versão Internacional)  

Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo?  
Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer,  
conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um.  
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer;  
de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa,  
mas unicamente Deus, que efetua o crescimento.  
O que planta e o que rega têm um só propósito,  
e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho.  
Pois nós somos cooperadores de Deus;  
vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 
Conforme a graça de Deus que me foi concedida,  
eu, como sábio construtor, lancei o alicerce,  
e outro está construindo sobre ele.  
Contudo, veja cada um como constrói. 

1. Usando a figura da Igreja como uma lavoura, Paulo mostra que um planta 
e o outro rega. 

2. Usando a figura de um edifício, um lança o fundamento e o outro constrói 
sobre este fundamento. 

3.
b. Na Igreja, o mestre de hoje (Grego: Didáskalos) faz também a função do Tutor ou 

Pedagogo (Grego: paidagogos).  
c. Era dever do Paidagogos ensinar a seu pupilo tudo o que os gregos entendiam por 

Eukosmia, ou seja, boas maneiras, boa conduta, vida agradável. O que incluía 
também como comportar-se à mesa e na presença de mais velhos e vestir se de 
forma harmoniosa. O Paidagogos era uma fusão de ama, mordomo, 
acompanhante e tutor. 

d. Da mesma maneira, na igreja, o mestre de hoje, é aquele que pelo ensino (Grego: 
Didaquê), treina e instrui aos cristão sobre seu comportamento social, visão de 
mundo, instrução política, cidadania, economia pessoal, comportamento familiar 
e linguagem adequada. É dentro deste aspecto que entendemos o ensino de Paulo 
no final de suas cartas, trazendo a Sã Doutrina (Grego hugiaino didascália) um 
ensino saudável 

C. A Sã doutrina, o ensino que traz saúde e equilíbrio  
a. Em todo final das cartas de Paulo, fazendo “a obra de um Mestre”, trazia ensinos 

práticos, que visavam a saúde espiritual, mental, relacional e física da igreja. 
b. Romanos 12:9-21 (Nova Versão Internacional)  

9 O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau; apeguem-se ao que é bom.  
10 Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal.  
Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês.  
11 Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor.  
12 Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na 
oração.  
13 Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. 
Pratiquem a hospitalidade. 
14 Abençoem aqueles que os perseguem; abençoem-nos, não os amaldiçoem.  
15 Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram.  
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16 Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, 
mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam 
sábios aos seus próprios olhos. 
17 Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos 
olhos de todos.  
18 Façam todo o possível para viver em paz com todos.  
19 Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está 
escrito: “Minha é a vingança; eu retribuirei”, diz o Senhor.  
20 Ao contrário:“Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer;  
se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a 
cabeça dele”. 
21 Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. 

c. 2 Coríntios 8:1-9:15 
d. Gálatas 6:1-10 
e. Efésios 5:1-6:9  
f. Filipenses 4:4-9  
g. Colossenses 3:1-4:9 
h. 1 Tessalonicenses 4:1-12; 5:12-25 
i. 2 Tessalonicenses 3:1-13 
j. 1 Timóteo 4:1-16 
k. 2 Timóteo 2:14-16; 22-26 
l. Tito 2:1-3:11 
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