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Cinco Dons Ministeriais
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Cinco Dons Ministeriais

Efésios 4:11-13

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.
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Cinco Dons Ministeriais

1 Coríntios 12:28

Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente 
apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro 
lugar, mestres; depois os que realizam milagres, os 
que têm dom de curar, os que têm dom de prestar 
ajuda, os que têm dons de administração(governos 

– pastores) e os que falam diversas línguas.
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Ministério Pastoral

O Pastor Supremo: Jesus Cristo

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

Hebreus 13:20 - O Deus da paz, que pelo sangue da 
aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a 
nosso Senhor Jesus, o grande Pastor das ovelhas,

“Todo pastor é um pastor auxiliar, pois o rebanho é 
do Senhor Jesus Cristo.”
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Ministério Pastoral

Significado da palavra Pastor:

• Palavra Grega “Poimén” – um pastor que cuida e 
protege o rebanho de ovelhas e o apascenta 
(conduz a paz ou a pastos).

• É o dom ministerial sobrenatural dado a um 
cristão para orientar, proteger, alimentar e cuidar 
dos membros de uma igreja local.

• Pastor de almas ou pastor de homens
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Ministério Pastoral

A importância do Dom Pastoral no Corpo de Cristo:

• Sem o pastor não haveria quem organiza-se, e
administra-se a igreja local, nos seus aspectos:
físico e espiritual (identificando pecados, dons e
talentos).

• Sem o dom pastoral que cuida, alimenta,
protege, congrega, edifica e amadurece o corpo
de Cristo local, os demais dons teriam seus
esforços em vão.
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Ministério Pastoral

• Evangelista – ganharia almas mas não teria quem 
cuidasse delas e em pouco tempo se desviariam.

• Apóstolo - ganharia almas, mas não poderia 
implantar igrejas e avançar, pois não teria pes-
soas com chamado “pastoral” para cuidar delas

• O Profeta - poderia profetizar mas não consegui-
ria cuidar e manter as ovelhas unidas  

• O Mestre – ensinaria mas não teria a igreja local 
e organizada para colocar em prática os 
ensinamentos.
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Ministério Pastoral

Características ou Marcas do Pastor:

• Governa uma igreja local (mora na localidade)

• Tem uma visão local, o Apóstolo uma visão global

• Tem uma forte aliança com os membros (ovelhas)

• É o único dom que acompanha o nascimento, 
crescimento, a multiplicação e morte das ovelhas

• Opera no dom ministerial de mestre

• Pode operar nos dons de Palavra de 
conhecimento e de sabedoria
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Ministério Pastoral

Características ou Marcas do Pastor:

• Tem forte convicção do seu chamado

• Deve ser resiliente (perseverar) mais do que 
qualquer outro dom ministerial

• Deve ter com quem se aconselhar (cobertura 
espiritual) pastor precisa ser pastoreado

• São fiéis e muitas vezes privam a si e suas 
famílias em função da Igreja.
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Ministério Pastoral

Características ou Marcas do Pastor:

• Tem um coração de pastor 

(Amor é sua principal marca)

• Deve exercer o chamado de forma integral

• Ser sustentado pelos membros da Igreja através 
de parte dos dízimos e ofertas

• Ser honrado e respeitado, pois é um ungido de 
Deus a serviço do Corpo de Cristo e do Reino de 
Deus.
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Ministério Pastoral

Requisitos mínimos para ser Consagrado Epíscopo 
Bispo / Pastor:

1 Timóteo 3:1-7 -Esta afirmação é digna de 
confiança: se alguém deseja ser bispo (pastor), 
deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o 
bispo seja irrepreensível, marido de uma só 
mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro 
e apto para ensinar; não deve ser apegado ao 
vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e 
não apegado ao dinheiro.
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Ministério Pastoral

• Ele deve governar bem sua própria família, 
tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a 
dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua 
própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus?

• Não pode ser recém-convertido, para que não se 
ensoberbeça e caia na mesma condenação em 
que caiu o diabo.

• Também deve ter boa reputação perante os de 
fora, para que não caia em descrédito nem na 
cilada do diabo.
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Ministério Pastoral

Funções equivalentes a pastor no NT:

• Palavra grega Episkopos: significa 
superintendentes, supervisores, bispos, 

• Presbíteros e Anciãos - Presbítero significa o 
mesmo que ancião – uma pessoa mais velha, 
respeitada por sua idade e sabedoria. Um 
presbítero era alguém com maturidade suficiente 
para liderar uma igreja de forma sensata. Não 
havia uma distinção clara entre presbítero e 
pastor.
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Ministério Pastoral

• Os presbíteros e anciãos tinham autoridade 
delegada pelos apóstolos, mas não tinham a 
unção (o dom pastoral) para exercer governo e 
liderança sobre a igreja primitiva (formada por 
neófitos).

• O governo da igreja desde a concessão do dom 
pastoral é exercida pelo pastor local, e não pelo 
corpo diaconal, de presbíteros ou de anciãos.
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Ministério Pastoral

• É Jesus quem unge pastores, os homens
somente reconhecem o dom e o confirmam por
meio de unção publicamente.

• Qualquer um que tiver o chamado para pastorear
deve buscar capacitação e revelação da parte do
Espírito Santo e ter humildade para aprender
com quem está no ministério a mais tempo. O
estudo pode qualificar, mas somente Jesus pode
ungir com o dom pastoral ou qualquer outro
dom.
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Lição de Casa

Próxima Aula

Ministério de mestre

Ler, Meditar, Acreditar e Praticar

• Efésios 4.11-

• 1 Coríntios 12:28-31

• Romanos 12:4-8
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Classe - Cumprindo a Missão

Agradeço a presença de Todos

Tenham uma Semana

abençoada e cheia do Poder de Deus

Link das aulas

https://iba-campinas.github.io/ebd2019/

Pr. Victor Vignatti

victorvignatti@terra.com.br
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