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As Melhores Práticas de um Líder da Igreja 
(Pastoreai – Brasília – setembro de 2011) 

I. Introdução – a morte do meu pai e os presbíteros que 
cuidaram de mim, da minha mãe e da nossa família 

II. Leia Ezequiel 34:1-24 – Vemos duas atitudes distintas 
que o pastor de Deus precisa desenvolver no seu ministério 
do pastoreio do rebanho 

A. Uma atitude proativa buscando o bem estar do rebanho  

1. Cuidar das ovelhas (Vss. 2 e 11) 

2. Tomar conta das ovelhas (Vss. 3  e 12) 

3. Alimentar e fazer repousar as ovelhas (vs. 13-15) 

4. Disciplinar as rebeldes e as que por serem mais 
fortes destroem as mais fracas – (vs. 16 a 24) 

B. Uma atitude reativa que responde às necessidades das 
ovelhas 

 1. Fortalecer a fraca (vs. 4 e 16) 

 2. Curar a doente (vs. 4) 

 3. Enfaixar a ferida (vs. 4 e 16) 

 4. Trazer de volta as desviadas (vs. 4 e 16) 

 5. Procurar as perdidas (vs. 4 e 16) 
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III. Uma atitude proativa que busca o bem estar do rebanho 

A. Implica um relacionamento íntimo com Deus e uma 
busca constante da Sua vontade. 

B. Requer pensamento e planejamento estratégicos.  Para 
funcionar assim os presbíteros vão precisar de . . . 

 1. Uma união de propósito e de ação entre se 

2. Reuniões regulares para orar, buscar a vontade de 
Deus e planejar pelo bem estar da congregação 

C. Precisam de uma compreensão clara dos quatro 
propósitos principais da igreja: 

1. Adorar a Deus 

2. Edificar os salvos 

3. Evangelizar os perdidos 

4. Servir aos necessitados  

D. É necessário que entendam o processo divino do 
crescimento espiritual e orgânico da igreja –         
Efésios 4:9-16 

1. Todos os membros são dotados por Deus com 
dons que Ele quer que sejam usados nos 
“ministérios”, ou nas “boas obras”, que Ele 
preparou de antemão – Efésios 2:9,10 

2. Alguns (os apóstolos, profetas, evangelistas, 
pastores e mestres) são dotados e escolhidos para 
uma função especial que é a de preparar os santos 
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para as obras do ministério pelos quais foram 
dotados.  Fazem isto através do . . . 

 a. Ensinamento 

 b.  Equipamento/treinamento 

 c. Orientação/planejamento/organização 

d. Providenciamento dos recursos necessários 

e. Coordenação/comunicação 

f. Mentoreamento/acompanhamento 

 g. Aconselhamento 

 h. Repreensão/correção/disciplina 

 i. Encorajamento/exortação 

3. Quando cada parte do corpo tiver ajustado e 
unido, crescendo e edificando-se em amor, e com 
cada parte realizando a sua função, aí a igreja 
crescerá em tudo que é a cabeça, Cristo, chegando 
à maturidade e atingindo a medida da plenitude de 
Cristo. 

E. Requer vigilância pelo bem estar espiritual e 
doutrinária do rebanho 

1. Não implica um controle rígido sobre os 
pensamentos e as opiniões das ovelhas 

2. Não requer uniformidade de opiniões na 
congregação. 
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3. Raramente requer uma tomada de posição oficial 
do ponto de vista da congregação sobre 
determinado assunto 

4. Implica um ensinamento constante, e de forma 
positiva e encorajadora, das verdades e dos 
princípios básicos da fé, tais como fé, esperança, e 
amor. 

5. Implica o confronto direto, porém amoroso, com 
os lobos e falsos profetas que ameaçam o bem 
estar e a união da congregação. 

6. Requer ação proativa para lidar com fofocas, 
mentiras, calúnias, discórdias, dissensões e facções 
que ameaçam o bem estar e a união da 
congregação, sejam a fonte dentro ou fora da 
congregação. 

IV. Uma atitude reativa que responde às necessidades das 
ovelhas  

A. Implica um convívio de perto com as ovelhas 

 1. Visitas nas casas dos irmãos 

 2. Reuniões para ouvir as ovelhas 

3. Na medida possível, participação nos ministérios 
com as ovelhas 

B. Requer o uso maciço da arma mais poderosa que o 
pastor tem, a oração, a intercessão pelas ovelhas 
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1. Nas visitas aos irmãos, em casa, no hospital, no 
trabalho, etc. 

 2. Nos cultos e em todas as reuniões da igreja 

 3. Pelos doentes – Tiago 5:14,15 

4. Reuniões pastorais abertos e nas quais as ovelhas 
são chamados para receberem as orações dos 
pastores 

C. Obriga o pastor a saber “aonde estão” as ovelhas 
espiritualmente para que, se alguma se desvie ou se 
perca, ele possa ir atrás dela. 

1. Notar a presença ou a ausência do irmão nas 
reuniões da igreja 

 2. Comunicação regular com as ovelhas 

3. Criar relacionamentos abertos e seguros com as 
ovelhas para que elas se sintam seguras para 
confessar seus pecados, falar sobre uma tentação, 
pedir conselhos em relação a um desafio ou a uma 
dificuldade 

D. Implica um espírito evangelístico, uma prontidão para 
compartilhar a sua fé com qualquer um que queira 
saber da razão da esperança que temos – 1 Pedro 3:15 

V. Atividade em grupos pequenos 

 A. Dividam-se em grupos de quatro ou cinco pessoas 
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B. Metade dos grupos vão falar sobre as atividades 
proativas do pastor e a outra parte vai falar sobre as 
atividades reativas do pastor. 

C. Pontos para discussão sobre as atitudes proativas do 
líder da igreja. 

1. As atitudes proativas do pastor incluem (Ezequiel 
34:1-24): 

• Cuidar das ovelhas (Vss. 2 e 11) 

• Tomar conta das ovelhas (Vss. 3  e 12) 

• Alimentar e fazer repousar as ovelhas (vs. 13-15) 

• Disciplinar as rebeldes e as que por serem mais 
fortes destroem as mais fracas – (vs. 16 a 24) 

2. Se a igreja tivesse pastores com essas atitudes pro 
e proativas, seria uma bênção para a igreja e para 
cada membro individualmente? 

3. Compartilhe com o grupo uma vez quando você 
viu um líder da igreja demonstrar uma das 
atitudes que foram mencionados. 

4. Conte ao grupo uma coisa específica e positiva que 
você pretende fazer para encorajar os líderes dessa 
congregação a implementarem ou demonstrarem 
uma ou mais dessas atitudes proativas. 

D. Pontos para discussão sobre as atitudes reativas do 
líder da igreja. 
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1. As atitudes reativas do pastor incluem (Ezequiel 
34:1-24): 

• Fortalecer a fraca (vs. 4 e 16) 

• Curar a doente (vs. 4) 

• Enfaixar a ferida (vs. 4 e 16) 

• Trazer de volta as desviadas (vs. 4 e 16) 

• Procurar as perdidas (vs. 4 e 16) 

2. Se a igreja tivesse pastores com essas atitudes pro 
e reativas, seria uma bênção para a igreja e para 
cada membro individualmente? 

3. Compartilhe com o grupo uma vez quando você 
viu um líder da igreja demonstrar uma das 
atitudes que foram mencionados. 

4. Conte ao grupo uma coisa específica e positiva que 
você pretende fazer para encorajar os líderes dessa 
congregação a implementarem ou demonstrarem 
uma ou mais dessas atitudes proativas. 
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Pontos para Discussão Sobre as Atitudes 
Proativas do Líder da Igreja 

1. As atitudes proativas do líder incluem (Ezequiel 34:1-24): 

• Cuidar das ovelhas (Vss. 2 e 11) 

• Tomar conta das ovelhas (Vss. 3  e 12) 

• Alimentar e fazer repousar as ovelhas (vs. 13-15) 

• Disciplinar as rebeldes e as que por serem mais fortes destroem as mais fracas 
– (vs. 16 a 24) 

2. Se a igreja tivesse lideres com essas atitudes pro e proativas, seria uma bêncão 
para a igreja e para cada membro individualmente? 

3. Compartilhe com o grupo uma vez quando você viu um líder da igreja demonstrar 
uma das atitudes que foram mencionados. 

4. Conte ao grupo uma coisa específica e positiva que você pretende fazer para 
encorajar os líderes dessa congregação a implementarem ou demonstrarem uma 
ou mais dessas atitudes proativas. 
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Pontos para Discussão Sobre as Atitudes 
Reativas do Líder da Igreja 

1. As atitudes reativas do lider incluem (Ezequiel 34:1-24): 

• Fortalecer a fraca (vs. 4 e 16) 

• Curar a doente (vs. 4) 

• Enfaixar a ferida (vs. 4 e 16) 

• Trazer de volta as desviadas (vs. 4 e 16) 

• Procurar as perdidas (vs. 4 e 16) 

2. Se a igreja tivesse líderes com essas atitudes pro e reativas, seria uma bênção para 
a igreja e para cada membro individualmente? 

3. Compartilhe com o grupo uma vez quando você viu um líder da igreja demonstrar 
uma das atitudes que foram mencionados. 

4. Conte ao grupo uma coisa específica e positiva que você pretende fazer para 
encorajar os líderes dessa congregação a implementarem ou demonstrarem uma 
ou mais dessas atitudes proativas. 
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