
 
 

 

O DOM DE PASTOR 

 
Definição:  É a habilidade espiritual para alimentar, guardar e cuidar do rebanho. Isto implica na ca-

pacidade de aglutinar os membros pela promoção da comunhão entre eles, de cuidar dos enfermos e 

fracos na fé, de orientar e ensinar. 

 

Características:  A pessoa com o dom de pastor é a responsável pela liderança de um grupo de pes-

soas convertidas, zelando e promovendo o amadurecimento e a edificação espiritual de cada um deles. 

Tem habilidade para o ensino, dirimindo dúvidas que novos convertidos normalmente têm. É paciente 

para ouvir a cada uma de suas ovelhas, mostrando-se afetiva e amorosa. Genuinamente preocupada 

com a unidade do corpo, promovendo a integração e a interação de todos os membros do corpo. Tem 

equilíbrio para ser amorosa e para disciplinar quando se faz necessário, fazendo-o de forma positiva, 

visando sempre o arrependimento da pessoa disciplinada. Conhece a vida de cada uma das suas ove-

lhas, às vezes de forma bastante íntima, usando tal conhecimento para ajudá-las no processo de ama-

durecimento espiritual. 

 
Sistemas Aberto e Semi-Aberto Sistemas Semi-Fechado e Fechado 

Por ter uma teologia voltada para este mundo, de-

senvolverá um ministério de congraçamento dos 

membros de sua comunidade, promovendo even-

tos que facilitem a maior integração de todos. Te-

rá genuína preocupação pela vida integral das su-

as ovelhas, seja ela espiritual ou material, pois crê 

que a vida cristã inclui o trabalho, a educação, a 

saúde, a família, o relacionamento social. Dará 

ênfase à compreensão da realidade social à luz 

dos ensinamentos bíblicos e à vivência em socie-

dade baseada nestes princípios, de forma a me-

lhorar os níveis de vida. 

Por ter uma teologia voltada para a igreja e o 

mundo porvir, desenvolverá o ministério de 

congraçamento dos membros da sua comuni-

dade, promovendo cultos, reuniões de oração, 

grupos de estudo bíblico, vigílias e jejuns, 

como forma de fortalecer a comunhão. Terá 

genuína preocupação com a vida espiritual das 

suas ovelhas, crendo que é fundamental que 

sejam dedicadas e fiéis nas suas vidas de ora-

ção, de leitura bíblica, de freqüência aos cul-

tos e estudos bíblicos. Dará ênfase à compre-

ensão das verdades bíblicas para ter uma vida 

mais santificada, livre do mundo e do pecado. 

 

 

Atividades Práticas: Pastoreio de uma comunidade ou grupo. 

 

Riscos: Se tem uma teologia de sistema aberto ou semi-aberto, preocupar-se em demasia com as ques-

tões sociais e políticas, negligenciando as práticas da oração, da vida devocional, da meditação. Se 

tem uma teologia de sistema semi-fechado ou fechado, promover um tipo de comunidade religiosa 

desligada do mundo, dedicada somente para a prática da espiritualidade, da oração e da meditação. 
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