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OFICINA:LIDERANÇA E PASTOREIO 

 

 Todo líder é um Pastor? Todo Pastor é um líder? 

 

 OBJETIVO: Apresentar alguns aspectos da Liderança e Pastoreio especialmente 

dentro do trabalho em Pequenos Grupos (GRs) na Igreja local. 

 

 INTRODUÇÃO 

  Nos tempos antigos, os povos da Mesopotâmia usavam a designação de “Pastor” 

para reis e chefes.  Em Israel, Deus era o Pastor por excelência (Sl 23.1), todo aquele que 

participava e zelava pela vida do povo podia, igualmente, ser reconhecido e incumbido do 

pastoreio. 

No contexto da nova aliança, o próprio Cristo ao “olhar para uma grande a multidão, se 

compadeceu dela, porque “eram como ovelhas sem pastor” (Mc 6.34), além de olhar com 

compaixão, via as ovelhas desorientadas e desprotegidas, como um alvo fácil para os 

“lobos”.  

Jesus então se apresenta como Pastor e afirma propriedade sobre suas ovelhas:  

Jo 10:14: "Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me 

conhecem...16 Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário 

que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só 

rebanho e um só pastor." 

Portanto não há dúvidas de que há um rebanho, e que este não é propriedade de 

homem algum, mas sim do Pastor por excelência, aquele que deu sua vida como pagamento 

de suas ovelhas. 

Jo 10:11: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." 

Mas há algo maravilhoso e muito especial para ser percebido, Cristo escolhe 

compartilhar esta responsabilidade sobre seu rebanho. 

Ef 4:11: "E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros 

para evangelistas, e outros para pastores e mestres." 
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Há então, por delegação, uma responsabilidade compartilhada sobre o rebanho de 

Jesus, para isso Ele designa pessoas para exercerem esta função, o Pastor portanto deve 

ser alguém escolhido por Deus, capacitado com este dom, e dado a Igreja para servir, 

governar, e, também alimentar o rebanho com a Palavra, aliás este último aspecto ligado 

ao ensino da palavra de Deus, é algo que alguns teólogos interpretam em Efésios 4.11, 

como um “combo”, isto é, o dom de pastoreio conjugado com o de mestre, assim todo pastor 

deveria ter também a capacidade de ensinar. 

Já na Igreja local, o Pastor pode ter um colegiado de apoio, como outros pastores, 

presbíteros, etc... ou mesmo valer-se de ministérios, como o de Pequenos Grupos, 

compartilhando assim certas responsabilidades, a fim de melhor atender às demandas de 

serviço, claro que a forma de como isso pode ocorrer na prática, depende da realidade de 

cada igreja, algumas fazem este compartilhamentos através de departamentos ou 

ministérios de cuidado, outras igrejas através de células ou pequenos grupos. Há igrejas que 

trabalham ambas as formas, ministérios e pequenos grupos, neste caso os papéis precisam 

ser bem definidos para que não venham ocorrer conflitos ou lacunas no cuidado das 

pessoas. 

Nesta oficina procuraremos refletir sobre alguns aspectos da função pastoral, que podem 

ser delegados à líderes de pequenos grupos. 

 O PASTOREIO (A função) 

Entre outros aspectos, gostaria de abordar aqui, aqueles que fazem parte da função 

pastoral, mas que por delegação, acabam também sendo exercidos pelos líderes de 

pequenos grupos, como por exemplo: guiar, exercer o cuidado e intercessão, sobre as 

ovelhas, que como já abordamos anteriormente, pertencem ao rebanho de Cristo e também 

estão sob a responsabilidade do pastor da Igreja Local. 

 

 GUIAR 

 Possivelmente este aspecto do pastoreio, seja aquele que naturalmente esteja 

presente na maioria dos líderes, até porque está ligada diretamente a capacidade de liderar 

e influenciar pessoas. Se você está participando desta oficina, possivelmente já exerce 

liderança ou quem sabe ainda o fará no futuro.  
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Existem alguns perfis de liderança, cada líder, à medida que desempenha seu papel 

no dia a dia, vai consolidando este perfil. Contudo independentemente do perfil, aqui 

estamos tratando de pastoreio, e nesse caso o nosso modelo é Cristo e não devemos 

simplesmente importar e fundir práticas, que são comuns ao mundo corporativo ou secular, 

e aplicá-las na prática pastoral do pequeno grupo. 

 Maior é o que serve: Certa ocasião entre os discípulos de Jesus surgiu uma 

discussão sobre quem seria o maior (Mt 20.20-25), ou qual deles deveria ocupar 

lugar de destaque, isso gerou muito mal estar entre eles, mas o Mestre usou de 

sabedoria e ali desmistificou conceitos humanos e colocou um princípio “maior é o 

que serve’’, aquele que quer ser líder precisa entender que será servo de todos. Na 

última noite antes de entregar sua vida por nós, Cristo de forma humilde e serviçal, 

lava os pés de todos os seus liderados (Jo 13.12-14) e disse, “ façam isso entre 

vocês”, certamente o Senhor não estava querendo implementar um novo ritual ou 

uma nova doutrina de lava pés, mas sim mostrar que o líder cristão precisa ser servo, 

pode ser que isso leve a quebra de um grande paradigma, pois como pode alguém 

liderar e ser servo? pois na cultura secular, o líder é aquele que é servido. Mas deve 

ecoar em nossos corações sempre as palavras do Mestre, “entre vocês não será 

assim”. 

 

 Líder pelo exemplo: Sem dúvida estamos diante daquele aspecto que pode ser 

uma benção, mas também um enorme problema. Existem líderes que tem facilidade 

de falar de Jesus, são excelentes em relaciona-se com outras pessoas, conseguem 

mobilizar muita gente, porém quando se observa a vidas destes líderes, muitos 

problemas aparecem. O mau testemunho pode escandalizar pessoas, pode gerar 

estragos irreparáveis, por este motivo o líder precisa entender que sua vida, seu 

comportamento está sendo observado e até mesmo poderá ser imitado, por seus 

liderados. Questões de como é a forma de tratamento entre o casal de líderes, de 

que maneira é gerida vida financeira e os negócios ou como é o tratamento para 

com as outras pessoas, tudo está sendo observado. Paulo quando orienta Timóteo 

fala: “Seja exemplo (padrão) para os fiéis’’ (I Tm 4.12), noutra ocasião diz, seja 

irrepreensível (I Tm 3.2). Jesus disse que seria melhor alguém amarrar uma pedra 
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de moinho ao pescoço e jogar no mar (Mt 18.6), do que escandalizar um de seus 

pequeninos. Como vocês tem sido como líder? Um bom exemplo a ser seguido? 

 Apontar para Cristo: Já tratamos disso, mas reforçamos aqui, as ovelhas não são 

nossas, o líder do pequeno grupo, é um servo, que lidera pelo exemplo, mas que 

sempre deve apontar para Cristo. Paulo teve esta ousadia de dizer, sejam meus 

imitadores, como eu sou de Cristo (I Co 11.1). Pedro certa ocasião disse aqueles 

que exercem o pastoreio, não ajam como dominadores do rebanho (I Pe5.3). O líder 

de pequeno grupo, deve ser um modelo de líder-servo, não deve ser um guru que 

se apresenta com todas as soluções, nem mesmo precisa ser consultado a cada 

passo dado por seu liderado, mas sim ser alguém que faz discípulos de Jesus, que 

guia intercedendo Cristo, auxiliando eles no caminho da maturidade.  

 

 CUIDADO 

A ovelha é um animal que necessita de muito cuidado, quando eu era menino e 

morava no interior do Rio Grande do Sul, passava períodos de férias na casa de irmãos da 

igreja que possuíam rebanhos de ovelhas, e me recordo do manejo e cuidado com estas 

ovelhas. Diariamente era necessário levá-las para os locais específicos para beberem água, 

para o lugar de descanso, onde havia muita sombra, além disso periodicamente o pastor 

daquelas ovelhas, examinava cada uma delas, e verificava se apresentava alguma ferida, 

quer seja porque tinha esbarrado em alguma coisa ou mesmo se moscas ou vermes tinham 

gerado feridas, que eram chamadas de bicheiras, estas caso não fossem tratadas geravam 

feridas enormes e até levando a morte da ovelha. Creio que esse é um dos motivos pelo 

qual a ovelha foi escolhida como exemplo, pois na caminhada da fé percebemos o quanto 

pessoas, assim como as ovelhas, são indefesas e que requerem muito cuidado. 

Como este cuidado deve ser exercido na prática? Em primeiro lugar dentro dos limites 

estabelecidos pela Igreja Local, o líder do Pequeno Grupo não deve entrar em questões que 

foram já predefinidas como sendo exclusivamente do Pastor da Igreja, problemas conjugais 

e de ordem moral, por exemplo, é importante entender seus limites de atuação, pois cada 

igreja tem a sua forma e seus meios de tratar questões disciplinares, e mesmo que você 

usufrua da confiança total de seu liderado, estas questões devem ser tratadas com extremo 

cuidado e encaminhadas a quem for de direito, dentro da estrutura eclesial. 
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Ao que parece na cultura dos tempos bíblicos, a prática do pastoreio se dava em 

campo aberto, no texto de João 10, Jesus apresenta a figura do ladrão e salteador, e fica 

muito claro quem é este ladrão, satanás, o inimigo de nossas almas, que tem como objetivo 

matar, roubar e destruir, mas Ele promete e garante a vida abundante para todos que estão 

no seu aprisco, neste caso o cuidado maior que todo líder precisa ter é com o movimento 

que a ovelha faz dentro do rebanho, pois se ela começar a se afastar para as bordas do 

rebanho poderá tornar-se presa fácil. Também outra figura apresentada nas escrituras, é a 

dos lobos (Mt 7.15), é muito interessante que neste caso, Paulo fala de lobos vorazes (At 

20.29) que vão para o meio do rebanho com o objetivo de perverter a mente das ovelhas 

com heresias, este portanto é mais um cuidado pastoral dentro do Pequeno Grupo, perceber 

se qualquer coisa que foge da sã doutrina está ou não confundindo a mente daquela ovelha, 

em tempos de internet, assim como existe coisa boa a disposição de todos, existe também 

a possibilidade de comida contaminada estar sendo ingerida pelas ovelhas. Portanto faz 

parte do pastoreio apascentar o rebanho e defender elas das doutrinas falsas. 

 

 INTERCESSÃO: 

Embora cada crente nascido de novo integre um reino de sacerdotes (sacerdócio 

universal dos Santos), faz parte da função pastoral, dentro do pequeno grupo, orar e 

interceder diante se Deus por seus liderados. 

Paulo vai nos mostrar que a luta espiritual é constante (Ef 6.12), principalmente no 

trabalho de evangelização a partir de amizades e relacionamentos que temos, pois 

percebemos que ao convidar uma pessoa para estar no encontro semanal, muitas vezes 

surgem imprevistos, situações diversas para impedir tal pessoa de ter acesso ao evangelho 

de Jesus. Outras vezes as pessoas já estão participando no grupo, até mesmo já indo aos 

cultos no templo, mas de forma inexplicável lutas se levantam e algumas vezes estas 

pessoas acabam desanimando. 

Por estes motivos mencionados, entendo que cabe também ao líder, que está 

exercendo o pastoreio do grupo, mobilizar todos no sentido de interceder, orar, clamar a 

Deus e lutar no mundo espiritual por estas ovelhas. Sabemos também, que mesmo aqueles 

que já possuem tempo de caminhada na fé, são atacados, mas a vigilância em oração e a 

intercessão possuem um importantíssimo papel para a saúde espiritual do Pequeno Grupo. 
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 CONCLUSÃO 

Entre tantos aspectos que poderiam ser abordados no que diz respeito ao pastoreio 

em Pequenos Grupos, procuramos focar naqueles mais essenciais para o exercício de uma 

liderança segundo os padrões estabelecidos por Cristo. Que cada líder entenda que ele é 

um servo, também um exemplo, que existem batalhas espirituais sendo travadas, mas que 

temos todas as armas necessárias à nossa disposição. 

 

 REQUISITOS ESSENCIAIS 

Abaixo alguns requisitos básicos necessários para que o líder de um Pequeno Grupo, 

a partir de uma autoanálise perceba, quais características ou competências já possui ou 

precisa desenvolver, para o exercício eficiente do pastoreio em Pequenos Grupos. 

 Ter Nascido de novo 

 Ter Vida com Deus 

 Ter Maturidade na Palavra 

 Entender a Submissão 

 Entender limites, campo de atuação 

 Escalar corretamente os problemas 

 Desenvolver Resiliência 

 

 INDICAÇÃO:  

Para a prática pastoral cotidiana, recomendamos o livro Manual de primeiros socorros 

para o ministério com Pequenos Grupos, editora Vida Nova. 
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