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Propósito da Sessão: Cinco qualidades espirituais são identificadas como uma 
“descrição de Espírito” em Ezequiel 34. Esta sessão explora: 1) Maneiras eficazes 
de identificar e apoiar discípulos fracos; 2) Como participar no processo de cura de 
Deus de cristãos doentes e feridos; 3) Maneiras de buscar os irmãos e irmãs 
afastados; 4) Estratégias missiológicas para alcançar os perdidos; e 5) A 
necessidade de ministrar com bondade e gentileza. 

I. Ezequiel 34:4 providencia cinco (5) responsabilidades e virtudes importantes 
que os que servem como pastores devem seguir: 

A. Fracos na Fé: Pastores devem encorajar e apoiar membros da 
congregação que são fracos na fé. 

1. O alvo de todos os cristãos é crescer à imagem de Cristo (2 Coríntios 
3:17-18; Gálatas 4:19). 

2. Pastores devem dar a sua vida pelo rebanho (João 10:11-13). 

B. Doentes e feridos: Tiago 5:14-15 diz: “Está alguém entre vós doente? 
Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-
o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o 
Senhor o levantará...”. 

1. Ao impor as mãos sobre os discípulos, os pastores passam comissão, 
segurança e paz (Atos 6:6). 

2. Pastores devem zelar por cada membro na congregação (Atos 20:28). 

C. Procuram os desgarrados: Os pastores procuram cuidadosa e 
amorosamente por cada um que se afasta. 

1. O Senhor advertiu os pastores a deixarem o rebanho para procurar o 
desgarrado (Mateus 18:12-13: “Que vos parece? Se um homem tiver 
cem ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 
noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E, se porventura a 
encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa 
desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram”.) 

2. Há grande alegria quando um desgarrado é achado e trazido de volta 
para casa. (Lucas 15:7: “Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no 
céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove 
justos que não necessitam de arrependimento”.) 

D. Coração pelos perdidos: O Senhor chama pastores a estarem 
constantemente preocupados pelas pessoas perdidas em pecado e 
encorajar todos da congregação a compartilharem o Evangelho para 
todos que conhecem. 



1. Lucas 10:1-12 nos lembra que “a seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos”. 

2. Mateus 28:18-20 registra as palavras finais de Jesus ao ascender aos 
céus: “Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas 
que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à 
consumação do século”. 

E. Bondoso e gentilmente: Pastores devem ser homens de compaixão e 
gentileza. 

1. Colossenses 3:12 diz que devemos ser bondosos e gentis: Revesti-
vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de 
misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de 
longanimidade. 

2. O fruto do Espírito em Gálatas 5:22-23 também nos adverte a sermos 
homens de bondade e gentileza. “Mas o fruto do Espírito é: amor, 
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, domínio próprio”.  

II. Dito no positivo, Ezequiel 34:4 fornece uma “Descrição do Espírito” 
(Descrição de Trabalho) para os pastores. Você tem fortalecido os fracos, 
curado os doentes, ligado os quebrados, trazido os desgarrados, 
buscado os perdidos. Você tem guiado-os com bondade e gentileza. 


