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ECLESIOLOGIA I

Tema:

Ministério Pastoral

1 – Indicativos para o Ministério Pastoral

.

a) Os termos “presbítero”, “bispo” e “pastor” são sinônimos.
(compare Atos 20.17com28; Tt 1.5com7; 1Tm 3.1,2com5.17,19 )
 Episkopov (episkopos - bispo) – supervisor, empregada num
contexto grego.
 Presbiterov (presbíteros - ancião, ou presbítero) - Um termo
emprestado da sinagoga judaica, e significa “ancião”.
 Poimai&nw (poimainô – apascentar, governar) - Pastoreardes é o
termo genérico que descreve a função. Eles são chamados para
guardar, alimentar e proteger o rebanho de Cristo.
b) A ordenação pastoral é reconhecida e tem autoridade na igreja local (Tt 1.5)
c) O ministério pastoral ocupa uma função específica no corpo (1Tm 5.17)
 Eles ajudaram a igreja se organizar e crescer (1Co 4.17; 1Tm 1.3)
d) A tarefa do ministério pastoral é a edificação do corpo de Cristo (Ef 4.11-12)
 Deus concedeu certa dádiva (dwrea&-dôrea- lit. de graça, presente) a alguns (não a todos), para
equipar todos os membros do corpo para o serviço e ministério, através do ministério da Palavra.
 As pessoas que possuíam estes dons foram usadas por Deus na fundação e fortalecimento da igreja.
a. Essa edificação se dá pelo cuidado (At 20.28; 1Pe 5.1-4)
b. Essa edificação se dá pelo ensino da Palavra (Tt 1.9)
e) A qualificação pastoral está vinculada ao ministério da Palavra
a. 1Tm 3.1-7
b. Tt 1.6-9
2 – Implicações para o Ministério Pastoral

a) Ministério Pastoral sempre está vinculado à igreja local
* Ordenação pastoral tem autoridade na igreja e não na pessoa , porque é
ela que concede ordem.

b) "Pastor" não é um título em si, mas o exercício de uma função
ministerial
* Há uma diferença entre pastorado e pastoreio. Pastoreio todos exercem,
pastorado somente alguns.

c) Uma igreja local tem pastores membros e não membros
pastores
* O pastorado na igreja local é uma função ativa e nao passiva.

d) A qualificação para o ministério pastoral é exclusivamente bíblica.
* O padrão de Deus não pode ser rebaixado por questão de simpatia, e
isto nunca exclui o mandamento de amar o próximo.

.

3 – Indicativos para o Colegiado Pastoral

.

a) Havia uma multiplicidade de líderes na igreja (Atos 13.1-2)
b) A Bíblia sempre fala de “presbíteros” da igreja (Fp 1.1)
c) (Como já visto) Os termos “presbítero”, “bispo” e “pastor” são sinônimos
(Atos 20.17e28)
d) Há menção da ordenação pastoral de mais de um presbítero por igreja
(At 14.23; Tt 1.5)
4 – Implicações para o Colegiado Pastoral

.

a) Pastores trabalham em equipe no N.T.
* At 16.4 (presbíteros 14x no NT)

b) Pastores exercem ministérios diferentes na igreja
* At 13.1

c) Há tipos diferentes de líderes na igreja
* Ef 4.11

5– Formação de um Colegiado Pastoral
Exigências:

.
Estrutura:

a. Evidências de vocação pastoral
b. Qualificação bíblica
c. Formação adequada
d. Treinamento suficiente
e. Perfil para T.B.B.
f.

Visão de trabalho em equipe

6 – Confissões

.

§ Cremos que o ministério pastoral trata-se de uma vocação que tem início no servir a igreja de Jesus Cristo,
independentemente de títulos ou cargos, e que ganha efetividade, na medida que se entende a necessidade de
dedicação integral a este ministério.
§ Cremos que o modelo bíblico para o pastorado visa o trabalho em equipe (multiplicidade de pastores). Por
isso entendemos que a autoridade pastoral essencial independe da área de atuação, neste caso, a função não
determina a vocação.
§ Cremos que o ministério pastoral deve ser exercido apenas por homens, testados pelos critérios bíblicos;
reconhecidos pela igreja local em seu serviço ao próximo e distinguidos por um testemunho espiritual maduro.

