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Buscando Oportunidades para o Pastoreio 
(16 de junho de 2013 – Itú, SP) 

I. Introdução –  

A. Motivação/ter prazer/alegria - Não deixe de fazer algo que 
gosta devido à falta de tempo; a única falta que terá, será desse 
tempo que infelizmente não voltará jamais. – Mário Quitana 

B. Planejamento proposital - Falta de tempo é desculpa daqueles 
que perdem tempo por falta de métodos. – Albert Einstein 

C. Prontidão/valorização - Lucas 12:35-40 

II. Os elementos básicos do trabalho pastoral – Ez.  34:4 

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.  

 A. Fortalecer a fraca 

 B. Curar a doente 

 C. Enfaixar a ferida 

D. Trazer de volta as desviadas, procurar as perdidas 

E. Os primeiros três estados – ovelha em estado de perigo - 
vulnerável a uma atitude prejudicial 

 F. O quarto - ovelha já tomou atitude prejudicial 

 G. Quanto mais cedo a nossa intervenção melhor 

III. As armas, as ferramentas que usamos – 2 Co. 10:4,5 

As armas com as quais lutamos não são humanas; ao contrário, são 
poderosas em Deus para destruir fortalezas.  Destruímos argumentos e 
toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos 
cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. 
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A. Atitudes e Ações Básicas - 1 Tessalonicences 5:14 - Exortamos 
vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os 
desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com 
todos. 

 1. Advertência aos ociosos 

 2. Conforto aos desanimados 

 3. Auxílio aos fracos 

 4. Paciência com todos 

B. Quatro armas, ferramentas a nossa disposição: 

1. A palavra – 2 Timóteo 3:16-17 – “Toda a Escritura é 
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na 
justiça, para que o homem de Deus seja apto e 
plenamente preparado para toda boa obra.” 

a. Preparar um manual de lições bíblicas ou, no 
mínimo, passagens bíblicas 

b. Concordâncias e outras ferramentas 

2. A oração – Tiago 5:13-18 leia 

3. Exemplo de vida – serviço 

a. 1 Pedro 5:3 – Não ajam como dominadores dos que 
lhes foram confiados, mas como exemplos para o 
rebanho. 

b. João 13:13-14 – Vocês me chamam Mestre e 
Senhor, e com razão, pois eu o sou.  Pois bem, se eu, 
sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, 
vocês devem lavar os pés uns dos outros.” 

4. A comunhão/convivência 
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a. Com Deus 

• No louvor - Valorize o culto 

• Na vida devocional –  

Enfatize o tempo diário com Deus e providencie 
um programa de oração e de leitura bíblica. 

Fale sobre as disciplinas espirituais tais como 
jejum, meditação na palavra, solitude com Deus e 
outros. 

b. Com o corpo de Cristo 

• Grupos pequenos 

• Outros eventos – retiros, festas, celebrações, etc. 

• Na disciplina – retirada da comunhão 

c. Conosco, os pastores 

• Visitas 
• Abrir as nossas casas 
• Sessões de oração ou aconselhamento 
• Co-participantes no serviço ou nas atividades da 

igreja 
• Viagens e retiros 

IV. Buscando oportunidades para o pastoreio 

A. Dar um dízimo do seu tempo a Deus - Separar um tempo 
específico para o trabalho pastoral 

  1. X horas por semana 

  2. Um tempo fixo na semana e no dia 
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3. Com o calendário da igreja planejar propositadalmente 
suas oportunidades 

4. Dedicar um período fixo na sua semana para interceder 
em oração pelos irmãos 

5. Talvéz tenha que limitar sua participação em outras 
atividades da igreja 

B. Combinar com sua esposa 

 1. A concordância, o apoio e o aval dela 

2. A cooperação e participação dela  

a. Ter alguém em casa mensalmente 

b. Visitas nas casas dos irmãos 

c. Almoços aos domingos com alguém 

 C. Aproveitar as oportunidades que já existem 

  1. Antes e depois dos cultos 

  2. Na reuniões da sua CEL 

  3. Durante os eventos – Cuecas, casais, etc. 

D. Utilize meios criativos de pastoreio 

 1. Ligações telefónicas 

2. Mensagens - e-mail, Facebook ou torpedos 

3. Cartas e notas 

4. Pastoreio em grupo 

 E. Práticas organizacionais que facilitam o pastoreio 

  1. Ter uma lista de membros sempre atualizada 
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  2. Anotar os ausentes dos cultos e das CEL’s 

3. Dividir os membros e tornar claro para os presbíteros 
quais das ovelhas são da sua responsabilidade 

4. Compartilhar necessidades (com o devido sigilo e respeito 
à confidencialidade) e orar pelas ovelhas nas reuniões do 
presbitério 

V. Avaliação em grupo 

A. Qual é um passo que você poderia tomar agora para melhorar 
seu desempenho no ministério pastoral? 

B. Qual é um passo que o presbitério poderia tomar agora para 
melhorar o desempenho do presbitério no ministério pastoral? 

C. Qual é uma necessidade grande que a igreja tem atualmente e o 
que é que nós podemos fazer para atendê-la? 

D. Termine com um período de oração pela igreja. 


