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TEOLOGIA DAS PRÁTICAS 
MINISTERIAIS

Teologia do Ministério



OBJETIVOS
1. Refletir quais são os paradigmas que precisam ser 

revisitados/atualizadas/descontruídos;

2. Apresentar fundamentos teológicos que sustentem 
as nossas práticas ministeriais.



ATIVIDADE AVALIATIVA
Ensaio falando acerca 
de prática ministerial 

em tempos de 
pandemia + novas 

lições acerca de quem 
o ministro/a é (8/12).



INTRODUÇÃO Teologia das práticas ministeriais



QUAIS SÃO AS ATIVIDADES PASTORAIS?

1. Pregar;

2. Ensinar;

3. Visitar;

4. Administrar;

5. Promover;

6. Recrutar;

7. Dirigir cultos;

8. Realizar trabalhos comunitários...



QUAIS SÃO OS PERIGOS PARA O 
MINISTRO ATAREFADO?
1. Se perder em um ministério repleto de tarefas;

2. Desnorteamento em relação ao que fazer;

3. Desnorteamento em relação a quem servir;

4. Pastorear pessoas ou “clientes”?

5. Igreja ou “empresa”?

6. A obsessão pelo crescimento quantitativo;

7. ... ?



O “CHAMADO” Teologia das práticas ministeriais



O “CHAMADO”

1. O conceito de “vocação” é importante na compreensão da ética 
ministerial;

2. Existe de fato um chamado de Deus?

3. Simplesmente alguém escolhe a carreira ministerial?

4. O ministro/a é uma ocupação ou uma profissão?



“PROFISSÃO PERPLEXA” (R. NIEBUHR)

1. Os pastores estão confusos;

2. Seminaristas desejosos de pastorearem igrejas importantes;

3. Descoberta: a igreja parece mais uma “empresa secular” a ser 
gerida do que um empreendimento espiritual;

4. Calendário lotado de atividades (reuniões, problemas, queixas de 
membros...);

5. Expectativas diferentes entre a igreja e o/a jovem pastor/a;

6. Novamente: para que o/a ministro/a é chamado/a?; serve a 
Cristo ou a congregação?



“A construção de um ministério 
alicerçado na integridade exige do 
pastor a consciência de seu chamado e 
um conceito de serviço que seja bíblico, 
ético e coerente com o exemplo de 
Cristo.” 

CARTER; TRULL, p. 27



EXEMPLOS 
BÍBLICOS

1. Chamada:
1. Jeremias 1:4-5;
2. Gênesis 12:1-3;
3. Êxodo 3:10;
4. Isaías 6:8.

2. Mensagem:
1. Isaías 6:8-9;
2. Amós 7:15;
3. João 1:6-8;
4. 1Coríntios 9:16.

3. Trata-se de uma vocatio, um chamado 
de Deus.



“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.” 

Efésios 4:11-13



COMO SE CUMPRE TAL CHAMADO?

1. Serviço a uma congregação do povo de Deus;

2. (outro modelos)...

3. O grupo de cristãos paga um salário para o líder em troca de 
alguns tipos de serviços ministeriais;

4. Como se deve interpretar essa relação com a igreja?



“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 lhes foram confiados, mas como exemplos para o 
rebanho.”

1Pedro 5:2-3



A IGREJA Teologia das práticas ministeriais



IGREJA E MINISTRO/A

1. É impossível falar de pastores e suas atividades de forma 
independente da igreja;

2. (teólogo)...

3. Desde o início a igreja chamou alguns dos seus membros para 
liderar;

4. Objetivo: promoção das virtudes necessárias para a vida e o 
trabalho na comunidade;

5. Independente da nomenclatura (pregadores, sacerdotes, pastores, 
profetas...), a vocação é clara: edificação da congregação.



“Apesar de o pastor dever lealdade primeiramente a 
Deus, essa devoção jamais pode servir de pretexto 
para se eximir das obrigações pastorais. O ministério 
traz consigo privilégios e responsabilidades. O 
chamado do pastor deve sempre ser exercido no seio 
de uma comunidade, normalmente, uma igreja local. 
Não se pode servir a Cristo sem servir pessoas, pois 
servir pessoas é servir a Cristo (Mt 25:31-46).” 

CARTER; TRULL, p. 28



PROFISSÃO? Teologia das práticas ministeriais



VOCAÇÃO, PROFISSÃO E CARREIRA

1. Problema: confusão terminológica;

2. Vocação = todo o cristão possui e está relacionada a um compromisso com 
Deus e com o próximo;

3. Carreira = buscar os próprios alvos e propósitos (o que desejo ser, que rumo 
desejo tomar?);

4. Lutero e Calvino enfatizam que todo crente é “chamado” para servir a Deus 
em sua vocação e por meio dela (sacerdócio universal dos crentes);

5. Os pastores estão entre o conceito genérico de vocação para todo crente e 
uma carreira específica;

6. Logo, não apenas escolhem uma carreira, mas cumprem um chamado;

7. O chamado singular para o ministério apresenta características que 
produzem obrigações incomuns;

8. O pastor/a, nesse sentido, deveria ser profissional?



MINISTRO/A PROFISSIONAL

1. O que significa ser “profissional”?

2. Com frequência está associado a ideia de preocupação com 
prestígio e posição;

3. Toda forma digna de trabalho era uma vocação divina (Lutero e 
Calvino) – todos, não somente sacerdotes;

4. Com o passar do tempo na história ingressar em uma profissão
significa se preparar para tal profissão;

5. O profissional passou a ser avaliado de acordo com a sua 
competência e desempenho;

6. Uma questão: o termo “profissional” pode ser empregado ao 
ministro/a?



“[...] podemos definir o profissional como um indivíduo bastante 
instruído, com aptidões e conhecimento bem desenvolvidos, que 
trabalha de forma autônoma sob a disciplina de uma ética 
elaborada e aplicada por seus colegas de profissão, que 
presta um serviço social de caráter essencial e singular, e que 
toma decisões complexas cujas consequências são 
potencialmente arriscadas. O profissional é aquele que se 
preocupa mais com o interesse da comunidade do que consigo 
mesmo e mais com o serviço que presta do que com os 
benefícios financeiros.” 

CARTER; TRULL, p. 42



MINISTRO/A PROFISSIONAL

1. As diferenças em relação ao conceito de “profissional”:
1. Nem sempre o ministro/a possui nível superior de instrução;
2. O pastor contemporâneo precisa de conhecimento que está para além de sua 

formação (administração, por exemplo);
3. A vocação do/a pastor/a possui um ingrediente “não profissional” – a vocatio

não é deste mundo.

2. As aproximações:
1. Competência em sua área de atuação (teologia, compreensão integral do ser 

humano, etc.);
2. Como líderes de uma comunidade religiosa, seu ofício é singular e essencial;
3. Dedicam-se a servir os outros, e o benefício financeiro e a posição social não 

são as suas motivações principais (colocam as necessidades dos outros antes da 
sua);

4. Muitas denominações possuem códigos de ética aos ministros religiosos.



“O pastor de hoje deve aceitar o título de “profissional” ou 
rejeitá-lo? A nosso ver, o pastor tem mais a ganhar que a 
perder ao assumir o título de profissional. Isso não significa que 
a designação se encaixe perfeitamente ou que a proposta seja 
isenta de desvantagens.”

CARTER; TRULL, p. 46



6 DEVERES ÉTICOS

1. Instrução - educação (2Tm 2:15);

2. Competência – desenvolvimentos de dons e aptidões (Ef 4:11-12);

3. Autonomia – toma decisões e exerce autoridade pastoral 
conforme modelo líder-servo de Jesus (Jo 13:1-16);

4. Serviço – movido pelo amor ágape (1Co 13);

5. Dedicação – dedicação aos valores do Evangelho (Rm 1:11-17);

6. Ética – disciplina em sua moralidade (1Tm 3:1-7).



“[...] a vocação, como chamado de Deus, é o elemento essencial 
responsável por evitar que o conceito de pastor profissional 
seja desvirtuado e se transforme em uma busca por sucesso 
pessoal.”

CARTER; TRULL, p. 47



PERFIL DO MINISTRO Teologia das práticas ministeriais



“Portanto, não se preocupem com o 
amanhã, pois o amanhã se 
preocupará consigo mesmo [...]”

Mateus 6:34



Parte I – Da Relevância à Oração



A TENTAÇÃO: CAUSAR 
IMPACTO

“[...] o líder relevante do futuro é 
chamado para ser completamente 
irrelevante e a estar neste mundo sem 
nada a oferecer a não ser a sua própria 
pessoa vulnerável. Foi assim que Jesus 
veio revelar o amor de Deus.” 
(NOUWEN, p. 18)



A PERGUNTA: “VOCÊ 
ME AMA?”

“Esta pergunta tem de ser o centro de 
todo o nosso ministério porque é a 
pergunta que permite que sejamos, ao 
mesmo tempo, irrelevantes e 
verdadeiramente autoconfiantes.” 
(NOUWEN, p. 23)



A DISCIPLINA: 
ORAÇÃO

“Para viver uma vida que não seja 
dominada pelo desejo de ser relevante 
mas esteja firmemente ancorada no 
conhecimento do primeiro amor de Deus, 
temos de ser espirituais. Um cristão 
espiritual é uma pessoa cuja identidade 
está profundamente fundamentada no 
primeiro amor de Deus.

Se existe uma área onde o líder cristão 
do futuro precisará dar atenção, é a 
disciplina de habitar na presença 
daquele que está sempre nos 
perguntando: “Você me ama? Você me 
ama? Você me ama? É a disciplina da 
oração.” (NOUWEN, p. 27)



Parte II – Da Popularidade ao Ministério



A TENTAÇÃO: SER 
ESPETACULAR

“A ambição de ser uma estrela ou um 
herói individual, que é tão comum na 
nossa sociedade competitiva, também 
não é um sentimento estranho na Igreja 
Lá também, a imagem dominante é 
aquela do homem ou mulher que 
conseguiu o sucesso sem a ajuda de 
ninguém, ou daquele que pode fazer 
tudo sozinho.” (NOUWEN, p. 35)



A TAREFA: 
“APASCENTAR AS 

MINHA OVELHAS"

“[...] Jesus fala sobre pastorear, ele não 
quer que pensemos em um pastor valente 
e individualista que toma conta de um 
grande rebanho de ovelhas obedientes. 
De muitas maneiras diferentes, Jesus 
mostrava que ministrar é uma 
experiência coletiva e mútua.” 
(NOUWEN, p. 37)



A DISCIPLINA: 
CONFISSÃO E PERDÃO

“Assim como os futuros líderes devem 
buscar o sobrenatural, profundamente 
embevecidos na oração, eles também 
devem estar sempre dispostos a 
confessar a sua fragilidade e a pedir 
perdão daqueles a quem ministram.” 
(NOUWEN, p. 41)



Parte III – De Líder a Liderado



A TENTAÇÃO: SER 
PODEROSO

“Uma coisa está bem clara para mim: a 
tentação do poder é maior quando a 
intimidade representa uma ameaça. A 
maior parte da liderança cristã é 
exercida por pessoas que não sabem 
desenvolver relacionamentos sadios e 
íntimos, e por isso fazem opção pelo 
poder e domínio. Muitos cristãos que 
construíram impérios para si foram 
incapazes de dar e receber amor.” 
(NOUWEN, p. 50)



O DESAFIO: “OUTRO O 
CONDUZIRÁ”

“O caminho do líder cristão não é o 
caminho da ascensão, no qual o mundo 
atual investe tanto. Ë o caminho 
descendente que termina na cruz. Isto 
pode soar meio mórbido ou masoquista, 
mas para aqueles que ouviram a voz do 
primeiro amor e responderam “sim”, o 
caminho descendente de Jesus é o 
caminho para a alegria e a paz de 
Deus, uma alegria e paz que não são 
deste mundo.” (NOUWEN, p. 52)



REFLEXÃO TEOLÓGICA

“Os líderes cristãos do futuro precisam 
ser teólogos, pessoas que conhecem o 
coração de Deus e são treinadas –
através da oração, do estudo e da 
análise detalhada – a manifestar o 
supremo evento da obra redentora de 
Deus no meio dos inúmeros eventos 
aparentemente casuais da sua época.” 
(NOUWEN, p. 57)



CONSELHOS Teologia das práticas ministeriais



CONSELHOS...

1. Não seja um revolucionário;

2. Espiritualidade é fundamental;

3. Compromisso social;

4. A boa preparação do clero é algo importante para sociedade (F. 
Schleiermacher) - Nunca deixe de estudar;

5. Você é pastor/a independente do título?

6. Religião não é o Evangelho.
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CULTO: ELEMENTOS 
TEOLÓGICOS E PRÁTICOS

Teologia do Ministério



A DIVERSIDADE DE DONS Teologia do Ministério



O PREPARO DO MINISTRO Teologia do Ministério



A ESPIRITUALIDADE DO MINISTRO Teologia do Ministério



A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
PARA O MINISTRO

Teologia do Ministério



PROBLEMAS MINISTERIAIS: CONFLITOS 
PESSOAIS, CONJUGAIS E FAMILIARES Teologia do Ministério



PROBLEMAS 
MINISTERIAIS: NA IGREJA 

E NA SOCIEDADE 
(PANDEMIA)

Teologia do Ministério



A QUESTÃO E A NECESSIDADE DE 
MENTORIA ESPIRITUAL

Teologia do Ministério
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