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Aprendi esta palavra no seminário e nunca mais a vi, nem ouvi. Já busquei em dicionários e nada. Já 
estava achando que me ensinaram ou que aprendi errado. 

Quando já estava desistindo, encontrei um artigo que trata da doutrina da vocação (eu sabia que se 
tratava desta doutrina). É um artigo de George Emanuel que cita Washington P. Emrich, onde ele diz, 
entre outras coisas, que a palavra vem “do verbo grego “uperetês” que quer dizer servir, fazer serviço 
pesado, remar, trabalhar e o substantivo que significa servo, assistente, oficial subalterno. Vem 
também do verbo hebraico “kara” que significa chamar alguém de maneira efetiva. Em Isaias 42:6 e Is. 
48:12. O vocábulo correspondente na língua grega é kalein, kaleu, que significa chamar, convocar, 
convidar. O substantivo que surge é klesis que quer dizer chamado, vocação, convocação.  Os dois 
verbos juntos ligam dois conceitos, a saber: chamado e serviço.  Não é um chamado e um serviço 
qualquer. É o chamado de Deus para uma vida de reconciliação com Ele e de glorificação ao Seu nome 
por meio do serviço prestado ao próximo. Em outras palavras: vocação é chamada de Deus ao homem 
para que ele se torne parte do corpo de Cristo, que é a Igreja e, em segundo lugar, para que O sirva em 
todas as suas relações com o próximo.” 
(http://www.sentidounico.com.br/v4/files/files/64/Hiperetologia.pdf ). 

Fui buscar a tal palavra porque recebi um artigo que fala do mercado de pastores que se 
estabeleceu entre as “emprejas” (igrejas que são verdadeiras empresas) Universal do Reino de Deus 
Renascer, Mundial do Poder de Deus e Internacional da Graça de Deus e Assembleia de Deus Vitória 
em Cristo.  

Resumo aqui algumas coisas do artigo: “A disputa por gente qualificada provoca atualmente uma 
guerra. Valdemiro Santiago, da Mundial do Poder de Deus ... tira gente dos quadros da Universal e da 
Internacional da Graça de Deus. Ele oferece plano de saúde, aluguel da casa e salários maiores ... O teto 
salarial da Mundial é de R$ 15.000. Em alguns casos, ... aumenta a remuneração fixa, concedendo de 
8% a 10% da arrecadação das ofertas ao pastor. A Renascer, de Estevam e Sonia Hernandes, paga 
entre R$ 1.500 e R$15.000 aos membros mais graduados. Para fazer parte da ... comunidade, é preciso 
passar por um processo seletivo. Profissional bom, com o dom da palavra e comprometimento com o 
ministério, precisa ser valorizado”, defende Malafaia, o único entre os grandes líderes a expor a receita 
de sua igreja: segundo ele, R$ 40 milhões em 2012.”  

Segundo Malafaia, “meus discípulos ganham entre R$ 4.000 e R$ 22.000. Também banco casa e 
escola para os filhos”. Mais recentemente, Malafaia estabeleceu que, caso alguém de sua equipe seja 
aceito em qualquer curso da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, ele financiaria integralmente 
os estudos. 

Talvez a palavra hiperetologia esteja em desuso porque a doutrina da vocação se perdeu há muito. 
Ser pastor, “bispo” ou “apóstolo” é uma questão de mercado e não mais de vocação, de chamado, de 
experiência íntima com Deus que se manifesta no atendimento do rebanho, reconhecido por este 
como sendo vocacionado. Não é uma questão de salário, mas de consagração. 

Ainda bem que ainda existem os verdadeiros vocacionados, que ministram ao rebanho por amor, 
com suor e lágrimas, gente que se vê recompensada pelo brilho nos olhos das pessoas cuidadas e 
pastoreadas. 
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