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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Definição do Problema 

 

O ministério pastoral hodierno possui uma multiplicação de funções que o 

torna uma atividade muito complexa. Particularmente no contexto brasileiro, em que 

os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia são geralmente sobrecarregados 

com a responsabilidade de pastorear várias igrejas ao mesmo tempo, as funções 

exigidas pelo ministério formam uma lista quase interminável. Não raro o pastor é 

levado a se envolver em diversas atividades que variam desde a administração da 

igreja local e suas comissões até as campanhas para aquisição de donativos, 

administração de construções, séries de conferências evangelísticas, visitação, 

preparo de sermões, treinamento de leigos e assim por diante. Se não tiver muito 

cuidado, o pastor tende a tornar-se vítima de um verdadeiro “corre-corre”. 

Em 1985, na última sessão da Associação Geral da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia realizada em New Orleans, for criado o novo Departamento dos 

Ministérios da Igreja, o qual surgiu de uma “combinação de cinco departamentos que 

já existiam: Atividades Leigas, Jovens, Escola Sabatina, Serviço Lar e Família e 

Mordomia” (HOLBROOK, 1986, p. 7). A ideia é coordenar em um só programa as 

atividades destas cinco principais áreas ministeriais da igreja. Embora isto 

represente um avanço muito significativo no programa geral da igreja, a 

multiplicidade de funções e ministérios continua, como não poderia ser diferente. 

Esta multiplicidade de funções e ministérios encerra três problemas básicos 

para o pastor distrital: 

1. Como poderá o pastor encontrar tempo para dar a devida atenção a todos 

estes ministérios e funções? 

2. Mesmo que encontre tempo necessário, deverá ele estar devidamente 

capacitado a realizar cada uma destas funções? Até que ponto isto está 

em harmonia com o conceito dos dons espirituais? Deverá ele ter todos os 

dons espirituais necessários ao exercício de cada um destes ministérios e 

funções da igreja? E se ele perceber que ele não tem dons para alguma 

destas funções, o que fazer? 

3. Qual deve ser o grau de envolvimento direto do pastor distrital com cada 

área dos ministérios da igreja? Qual deve ser o papel do pastor ao 



5 
 

 

coordenar o programa dos ministérios da igreja? Deverá ele se empenhar 

em exercer cada um destes ministérios ou deverá apenas coordenar o 

programa sem exercer diretamente nenhuma destas funções? Fará ele um 

pouco de cada coisa ou atuará em algumas áreas e em outras não? Até 

que ponto o pastor distrital poderia tornar-se um especialista em alguma 

destas áreas? 

 Esses problemas podem parecer simples, mas são suficientes para causar 

perplexidade a muitos pastores, os quais, se não assumirem uma atitude consciente 

e positiva em relação a estes problemas, poderão tornar-se vítimas, de um ministério 

desestruturado e pouco frutífero. Daí a necessidade deste estudo, que visa 

exatamente encontrar respostas para estas inquietações. 

 

1.2 Objetivos do Estudo 

 

 Atender as diversas igrejas e congregações de um distrito pastoral, tendo 

cada uma delas as suas exigências e necessidades peculiares, não é tarefa fácil 

para o pastor local. Por isto foi empreendido este trabalho de pesquisa, com a 

finalidade de encontrar uma alternativa viável em que o pastor local possa 

desempenhar, de maneira mais eficiente, o seu papel para com as diversas funções 

e ministérios da igreja. Os objetivos deste estudo poderiam ser resumidos nos 

seguintes termos: 

1. Encontrar uma estratégia de trabalho em que o pastor distrital consiga 

atender satisfatoriamente a todas as áreas e funções do seu ministério. 

2. Buscar harmonizar a multiplicidade de funções e atividades do pastor 

distrital com a doutrina bíblica dos dons espirituais. 

3. Descobrir o fundamento bíblico e teológico para o exercício de um 

ministério especializado por parte do pastor distrital. 

4. Encontrar sugestões e meios pelos quais o pastor distrital conheça seus 

dons espirituais e os desenvolva no desempenho de um ministério mais 

poderoso e mais fecundo. 

5. Incentivar os pastores adventistas a uma maior dependência do Espírito 

Santo no exercício da vocação ministerial. 
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1.3 Limitações do Estudo 

O presente estudo não pretende ser completo ou esgotar todo o assunto dos 

dons espirituais no ministério. Ao contrário, constitui uma abordagem extremamente 

restrita, focalizado apenas uma estreita fatia do assunto. As principais limitações 

deste estudo podem ser definidas nos seguintes termos: 

1. O estudo se limitou exclusivamente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, não se 

detendo a analisar a estrutura ministerial de outras denominações religiosas. 

2. Dentro da Igreja Adventista, o estudo foi aplicado apenas ao ministério 

pastoral, ou seja, à vocação ministerial de tempo integral do pastor local ou 

distrital. Embora reconheça a grande importância do ministério dos 

departamentais e administradores da Organização Superior, bem como 

igualmente dos leigos e obreiros voluntários na Igreja local, o estudo limitou-

se a citá-los apenas na medida em que se relacionam com o trabalho do 

pastor local. 

3. O estudo restringiu-se apenas ao contexto brasileiro e à realidade vivida pela 

Igreja Adventista no Brasil, sem levar em conta o contexto de outros países, 

limitando-se apenas a citá-los como exemplo. 

4. O estudo não penetrou na controvertida questão dos modernos movimentos 

carismáticos como glossolalia, curas e outros. Conforme o propósito deste 

estudo, os dons espirituais foram abordados unicamente do ponto de vista da 

capacitação para o exercício da vocação ministerial, ou seja, como um 

equipamento para o ministério pastoral. 

 

1.4 Vista Geral do Estudo 

 

Em sua essência, este estudo está dividido em três partes principais. A 

primeira analisa os dons espirituais em seus aspectos teológicos, levando em conta 

sua origem, propósito e distribuição. A segunda focaliza os dons espirituais em seu 

relacionamento com os aspectos psicológicos da escolha ou decisão vocacional e 

do chamado para a vocação religiosa do ministério pastoral. A terceira focaliza os 

dons espirituais em seus aspectos práticos, aplicados ao papel do pastor distrital 

para com os ministérios da igreja e ao exercício da vocação pastoral. Na conclusão, 

são alistadas algumas sugestões e é realçada a dependência essencial do Espírito 
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Santo como condição indispensável para o desempenho de um ministério mais 

poderoso.  

A intenção última deste estudo é oferecer uma contribuição proveitosa, ainda 

que modesta, ao ministério pastoral da Igreja Adventista do Sétimo dia no Brasil. 
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2 O ESPÍRITO SANTO E A DISTRIBUIÇÃO DOS DONS 

 

2.1 A Obra do Espírito Santo 

 

O Espírito Santo é o embaixador do Céu. Ele é o dom de Deus ao homem.  

Através de seu trabalho e influência é assegurada a presença de Deus. É por Seu 

Espírito que Deus é onipresente, e é através da ação do Espirito Santo que os 

homens são salvos. Sem o Espírito Santo ninguém jamais poderia encontrar o 

caminho da salvação (OCHS, 1947, p. 22-26). Daí porque é de vital importância uma 

compreensão da Obra do Espírito Santo, daquilo que Ele faz e da maneira como Ele 

o faz. Porém, como entender a obra do Espírito Santo? Como explicar os detalhes 

da Sua obra? Explicar tudo que o Espírito faz é impossível à compreensão do plano 

da salvação, e, particularmente, à compreensão dos Dons Espirituais. 

A obra do Espírito Santo é muito vasta e ampla. Seria difícil classificar ou 

descrever em palavras finitas uma obra que possui dimensões infinitas. No entanto, 

a Bíblia Sagrada fornece informações claras sobre diversos aspectos da obra do 

Espírito. Talvez o resumo de toda a obra do Espírito Santo esteja expresso nas 

palavras de Jo 16:14: “Ele Me Glorificará porque há de receber do que é Meu, e vo-

lo há de anunciar”.  Glorificar a Cristo: eis o resumo de toda a obra de Espírito! 

Assim como Jesus veio para revelar o Pai, o Espírito Santo veio para revelar a 

Jesus. O Espírito não veio a fim de chamar a atenção para Si mesmo. Sua grande 

obra é fazer com que Jesus seja visto mais claramente. 

Para glorificar a Jesus, o Espírito Santo atua de diferentes maneiras. 

Didaticamente falando, pode-se dizer que o Espírito atua em três esferas distintas: 

no mundo, na igreja e na vida de cada crente (MCFARLAND, 1986, p. 148). Estas 

três esferas serão abordadas a seguir. 

Sua Obra no Mundo. A obra do Espírito Santo em relação ao mundo é 

distintamente especificada por Cristo através da palavra convencer: “E, quando Ele 

vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.” (Jo 16:8). 

Ao trabalhar em favor do mundo, a primeira coisa que o Espírito faz é 

convencer o indivíduo de sua verdadeira condição espiritual e das realidades 

eternas. Este é o início da obra do Espírito para com o mundo caído. 
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O Espírito é dado como agente de regeneração, para tornar de efeito a 
salvação operadora pela morte de nosso Redentor. O Espírito está 
constantemente buscando atrair a atenção dos homens para a grande 
oferta feita na cruz do calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de 
Deus, e abrir às almas convictas as preciosidades das Escrituras (WHITE, 
1976, p. 52). 

 

Conforme mencionado acima, o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, 

é o grande argumento do Espírito no ato de convencer o mundo, e, em sequência a 

esta convicção, o pecador é então levado ao contato com as preciosidades da 

Palavra de Deus. Segundo a Bíblia, o Espírito convence o mundo de três grandes 

realidades espirituais: 

1. Convencimento do Pecado – “Do pecado, porque não creem em mim;” (Jo 

16:9). Não crer em Cristo equivale a rejeitá-Lo, e rejeição de Cristo 

constitui em si a essência do pecado, já que, em se rejeitando a Cristo, 

descarta-se toda e qualquer possibilidade de libertação e expiação do 

pecado. O Espírito Santo, portanto, convence o pecador de que, sem 

Cristo, sua condição é de irremediável pecaminosidade. O Espírito 

também convence o mundo da necessidade de crer e aceitar a Cristo 

como única alternativa de salvação do pecado. 

2. Convencimento da Justiça – “Da justiça, porque vou para Meu Pai, e não 

me vereis mais;” (Jo 16:10). Cristo, o Sol da Justiça (Ml 4:2), iria para Seu 

Pai e não mais estaria no mundo. Alguém deveria estar no mundo para 

convencer a humanidade de que Cristo é o único meio de o pecado obter 

justiça e ser salvo. Com a ascensão de Cristo, o Espírito Santo viria para 

convencer o mundo de sua necessidade da justiça de Cristo. 

3. Convencimento do Juízo – “E do juízo, porque já o príncipe deste mundo 

está julgado” (Jo 16:11). O Espírito Santo também convence o mundo de 

que o resultado final de se rejeitar a Cristo e rejeitar a Sua justiça é a 

condenação do juízo de Deus. Aquele que persiste em rejeitar a única 

provisão de perdão e justificação que é Cristo, será finalmente julgado, 

como evidencia o fato de já estar julgado o príncipe deste mundo, o 

príncipe cujo domínio o Espírito trabalha para convencer e resgatar almas 

perdidas. 

Sua Obra na Vida do Crente. A obra do Espírito para com o crente é diferente 

de Sua obra para com o mundo em geral, visto que o mundo não O pode receber, 
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“porque não o vê nem o conhece” (Jo 14:17). A palavra “consolar” resume a obre do 

Espírito na vida de cada crente: “Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai 

enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e você fará lembrar de 

tudo quanto vos tenho dito” (Jo 14:26). Cristo prometeu enviá-lo “para que fique 

convosco para sempre” (Jo 14:16). A palavra grega que João usa para Consolador é 

paracletos. Esta, provém de duas outras palavras gregas: a preposição “para”, 

significando “ao lado”, e o adjetivo kletos, que significa: “chamado” ou “alguém 

chamando”. Seu significado literal, pois, seria: “alguém chamado para estar ao lado 

de outro”. Além deste sentido, a palavra aparece na Bíblia também com o sentido de 

“Confortador”, “alguém que exorta” (NICHOL, 1980, v. 5, p. 1037), etc. O Espírito 

Santo, portanto, é Aquele que está ao lado do crente para o confortar ou consolar e 

exortar. Isto Ele o faz ensinando e lembrando tudo aquilo que Jesus ensinou. 

 

O Paracleto é um ajudador ou auxiliador, e Consolador. João usa o nome 
‘Paracleto’ para designar a função de assistência que o Espírito Santo 
realiza na Terra em favor dos crentes. Oferece o Espírito Santo como 
assistência pessoal de Cristo (VELOSO, 1984, p. 290). 

 

O resultado visível desta atuação do Espirito, será a produção dos frutos do 

Espírito na vida do crente (Gl 5: 22-23), como, por exemplo: amor, alegria, paz, 

bondade, etc. Para melhor compreensão da obra do Espírito, é importante que se 

tenha uma clara noção de pelo menos três características destes frutos do Espírito: 

(1) eles são qualidades espirituais; (2) eles enriqueciam o caráter; (3) eles edificam o 

crente. Um ponto que merece destaque em Gálatas 5:22 é o fato de a palavra fruto 

estar no singular, como que indicando uma produção única. Isto quer dizer que se o 

Espírito Santo estiver ao lado do crente, atuando em sua vida, esta atuação só 

poderá produzir um único resultado: “o fruto do Espírito”. Evidentemente este fruto 

inclui toda uma lista de qualidades espirituais, que fazem parte do fruto do Espírito: 

 

Todos os seus aspectos são apenas partes integrantes de um único 
desenvolvimento espiritual. Perfazem o “fruto do Espírito”, por serem 
encarados como produção sua, como procedentes de sua pessoa, como 
algo divinamente produzido, e não apenas como qualidades morais 
(CHAMPLIN, 1982, v. 4, p. 509). 

 

Sua Obra na Igreja. O trabalho do Espírito na Igreja como um todo difere do 

seu trabalho na vida do crente individual, como também difere da sua obra para com 

o mundo em geral, embora, como foi dito anteriormente, todas estas facetas sejam 
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apenas aspectos diferentes da mesma obra, de dimensões infinitas, que o Espírito 

realiza em prol da raça caída. 

Uma das figuras que a Bíblia usa para descrever a igreja é a figura de um 

corpo, do qual Cristo é a cabeça. Como cabeça da igreja, Cristo designou o Espírito 

Santo para ser o divino administrador de Seu próprio corpo, ou seja, de Sua igreja. 

Tendo descido para preencher o lugar do Redentor assunto ao Céu, o Espírito 

Santo tem sido corretamente chamado “O Vicário de Jesus Cristo”. A Ele a total 

administração da igreja tem sido confiada até que o Senhor retorne em glória 

(THOMPSON, 1914, p. 129). 

 

O Pentecostes foi o dia da inauguração do Espírito Santo como 
Administrador divina da igreja… Desde o dia de Pentecostes em diante Ele 
tem ocupado uma posição inteiramente nova (FROOM, 1975, p. 85). 

 

É nesse contexto que aparecem os dons espirituais, como um equipamento 

fundamental que o Espírito usa em Sua administração da igreja. Referindo-se à 

Ascenção de Cristo, o apóstolo escreveu que Ele “Subindo ao alto, levou cativo o 

cativeiro, e deu dons aos homens… para a edificação do corpo de Cristo” (Ef 4:8-

12). A subida do Senhor e a descida do Espírito são aqui exibidas em sua 

necessária relação. Por um lado Cristo tomou Seu lugar no Céu como o “Cabeça da 

igreja”; por outro, o Espírito Santo desceu para começar o Seu trabalho de edificar o 

corpo de Cristo. Naturalmente é a Cabeça que dirige a edificação do corpo, mas é o 

Espírito Santo que é o Superintendente desta edificação (THOMPSON, 1914, p. 

134). 

É através da distribuição dos dons espirituais que o Espírito leva a efeito a 

edificação do Corpo de Cristo. É curioso notar que, em Efésios 4:8, o apóstolo Paulo 

diz que foi Cristo quem “deu dons aos homens”, quando em 1Coríntios 12:11 o 

próprio Paulo diz que é o Espírito quem distribui nos dons! A harmonia entre esses 

dois versos é clara, tendo-se em vista que foi após sua ascensão que Cristo enviou 

o Seu Espírito, e com Ele a plenitude de todos os dons espirituais. Aliás, isto era 

exatamente o cumprimento da promessa que o Senhor Jesus fizera: “Convém que 

eu vá; porque se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas se eu for, enviar-vo-

lo-ei” (Jo 16:7). 

A esta altura seria conveniente, a título de esclarecimento, ressaltar a 

diferença que há entre a obra do Espírito para com o crente e a Sua obra para com 
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a igreja, ou, mais especificamente, entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Eis 

algumas diferenças: 

1. Os frutos são qualidades espirituais; os dons são capacidades espirituais. 

2. Os frutos equipam o crente; os dons equipam a personalidade. 

3. Os frutos edificam o crente; os dons edificam a igreja como um todo; 

4. Os frutos definem o que o cristão é; os dons definem o que o cristão faz 

pelo corpo de Cristo. 

5. Os frutos são eternos; os dons são temporais (1Co 13:8), pois cessarão na 

volta de Jesus. 

6. O fruto do Espírito é um pré-requisito para efetivo exercício dos dons 

espirituais. Dons sem frutos seriam destituídos de qualquer mérito 

(WAGNER, 1979, p. 89). 

Considerando a amplitude da obra do Espírito Santo, não foi o objetivo dos 

autos deste trabalho se deter em discutir os diversos aspectos da ação do Espírito, e 

sim estudar apenas uma faceta de Sua obra para com a igreja: os dons espirituais, e 

estes, não em seus múltiplos aspectos, mas examinando-os como um equipamento 

para os ministérios evangélicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As páginas que 

se seguem estão dedicadas a esta finalidade. 

 

2.2 Perspectiva Teológica dos Dons Espirituais 

 

O Novo Testamento usa três palavras gregas diferentes para referir-se aos 

dons espirituais. Umas delas é a palavra domata (plural de doma), que, embora seja 

muito comum no Novo Testamento, é a menos usada com referência aos dons 

espirituais. Ao afirmar que Jesus “subindo ao alto… deu dons aos homens” (Ef 4:8), 

Paulo emprega esta palavra, ou seja, Cristo deu domata aos homens (ALAND, 1974, 

p. 671). Literalmente, esta palavra significa uma dádiva ou um presente, pois deriva 

do verbo didomi, que significa dar, presentear, suprir etc. (ZONDERVAN 

CORPORATION, 1975, p. 98). 

Outra palavra grega usada para referir-se aos dons espirituais é 

“pneumáticos”, significando mais literalmente “coisas espirituais”, já que pneuma é a 

palavra usada para indicar “um espírito” ou um “ser espiritual” (ZONDERVAN 

CORPORATION, 1975, p. 331). O próprio Paulo usa esta palavra em 1Coríntios 
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12:1 quando diz: “Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais 

ignorantes”, embora em todo o restante do capítulo 12, Paulo empregue uma 

terceira palavra para referir-se aos mesmos dons espirituais, ou seja, a palavra 

charismata (plural de charima). Em realidade, charisma é a palavra grega mais 

comum no Novo Testamento para “dom espiritual”, talvez porque esta palavra 

expresse um significado mais amplo e mais profundo, transmitindo uma ideia mais 

clara da verdadeira natureza do dom que o Espírito Santo distribui para equipar sua 

igreja. A palavra Karisma, deriva de charis, que em grego significa graça, denotando 

uma estreita relação entre os dons espirituais e a graça de Deus (WAGNER, 1979, 

p. 43). Portanto, cada dom espiritual é um charisma, ou seja, um dom oferecido de 

graça, proveniente da graça de Deus, e distribuído pelo Espírito Santo para equipar 

a igreja de Deus. Por esta razão é que charisma é a palavra clássica do Novo 

Testamento para designar os dons espirituais. Desta palavra provém também o 

termo “carismático”, tão usado entre os religiosos da atualidade.1 

Paulo é o escritor bíblico que mais fala dos dons espirituais, e o faz em várias 

de suas epístolas. Porém, é em Romanos, no capítulo 12 e versos de 1 a 8, que 

Paulo elabora uma verdadeira teologia dos dons espirituais. Nos três primeiros 

versos, Paulo usa algumas expressões, não tão claras a princípio, mas que 

receberam um brilho todo especial quando examinados no contexto dos dons 

espirituais, os quais são abobadados diretamente nos cinco versos subsequentes. 

Dentre as expressões usadas pelo apóstolo para desenvolver a teologia dos dons, 

destacam-se as seguintes:  

1. Sacrifício Vivo – Ao falar de sacrifício vivo, Paulo provavelmente tinha em mente 

os sacrifícios oferecidos no ritual do antigo testamento. Ele emprega o termo 

“vivo”, em “contraste com os sacrifícios antigos cuja vida era tirada antes de ser a 

oferenda apresentada sobre o altar” (ERDMAN, s.d., p. 141). Este sacrifício dos 

mártires e fiéis testemunhas que receberam a morte como preço de sua 

fidelidade naturalmente não se trata de sacrifício para obter a salvação, já que 

para se obter a salvação não há necessidade de nenhum sacrifício, pois esta é 

obtida gratuitamente pela fé (Ef 2:8). O único sacrifício aceitável pera a salvação 

foi o de Cristo, e este foi suficiente para toda a humanidade. Do homem Deus 

pede um sacrifício não para a salvação, mas para o serviço! O sacrifício será não 

                                                             
1 Os movimentos carismáticos não serão discutidos neste estudo porque fogem ao objetivo desta pesquisa. 
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um corpo morto, mas a própria vida, ou seja, um corpo vivo oferecido em ativo e 

abnegado serviço em prol do evangelho, e consequentemente da igreja. Este 

serviço ativo é impossível se não forem recebidos e usados os dons que o 

Espírito Santo concede a cada um. O pleno exercício dos dons espirituais, 

portanto, é a única maneira de apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus! Para tanto, é necessário que estes dons sejam dedicados sem 

reservas a serviço das necessidades da igreja e do mundo caído. 

2. Agradável Vontade de Deus – A vontade de Deus é que cada crente se dedique 

em sacrifício vivo ao Seu serviço. Este serviço de Deus pode parecer 

desagradável e incômodo por duas razoes principais:  primeiro, quando o crente 

ainda é dominado pelo egoísmo e sente-se incomodado em deixar de servir a si 

para usar seu tempo, capacidade e energias no serviço para o qual não foi 

dotado pelo Espírito Santo, e realiza algo sem se estar capacitado para tal, em 

geral é um prenúncio de fracasso, o qual é sempre indesejável. Se, por outro 

lado, o crente é transformado pela renovação da sua mente, substituindo, assim, 

o seu egoísmo pelo altruísmo, então ele encontrará deleite em dedicar sua vida, 

a exemplo de Cristo, ao serviço de Deus e do próximo. Este deleite será pleno se 

o crente desenvolver o seu serviço de Deus e do próximo. Este deleite será pleno 

se o crente desenvolver o seu serviço em atividades para as quais foi dotado de 

habilidade e de poder pelo Espírito Santo de Deus. Desta maneira, o crente 

experimentará quão agradável é a vontade de Deus para a sua vida. 

Provavelmente é neste sentido que Paulo emprega esta expressão. 

3. “Não pense de si mesmo, além do que convém” – O Novo Testamento Vivo 

traduz esta expressão da seguinte maneira: “sejam honestos na avaliação de si 

mesmos”, ou, em outras palavras, sejam realistas, e pensem “com moderação” e 

sem exaltação própria. Uma tal honestidade evitará todo o orgulho e preservará a 

necessária humildade. Ao se avaliar com honestidade o cristão reconhecerá que 

possui apenas alguns dons e não todos; ainda assim, se alguma eficiência há no 

exercício de seu dom e do seu serviço, a glória não é sua e sim do Espírito Santo 

que lhe concedeu estes dons. Portanto, não há nenhum motivo para orgulho ou 

para pensar de si mesmo além do que convém. Antes, há motivo para honestas 

e consciente humildade. 

4. “Medida da Fé” – A medida de fé é o limite da eficiência e utilidade de cada 

cristão. A implicação é que cada cristão pode receber uma medida diferente, o 
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que o tornará único e distinto em sua capacidade de servir. Esta medida de fé 

que faz a diferença entre a capacidade de um e a capacidade de outro é 

exatamente o dom espiritual, o qual determina que parte do corpo cada um é, 

qual a sua função e qual a tarefa especial que Deus tem dado a cada um para o 

resto da vida (WAGNER, 1979, p. 35, 37). É a fé que introduz o cristão em um 

novo padrão de medidas, de acordo com o qual ele determina a natureza e 

extensão de suas habilidades, e assim não pense de si mesmo além do que 

convém (NICHOL, 1980, v. 6, p. 618). 

A Analogia do Corpo Humano. Nas três ocasiões em que Paulo se detém a 

fazer uma explanação detalhada dos dons espirituais, ele usa como ilustração a 

conhecida analogia do corpo humano (Rm 12; 1Co 12; Ef 4). Em Romanos 12, ele a 

menciona imediatamente após falar sobre a “medida da fé”. Para demostrar o 

funcionamento dos dons espirituais na igreja, a ilustração do corpo humano é 

praticamente perfeita. A cabeça representa a Cristo; o corpo é a igreja; e os 

membros e os órgãos, com suas diferentes funções, representam os membros da 

igreja com seus diferentes dons. Pelo menos quatro características básicas são 

ensinadas por esta ilustração:  

1. Unidade – Assim como os órgãos e membros do corpo humano, sob o controle 

da cabeça, atuam em plena harmonia, cooperando juntos para o bom 

funcionamento e bem estar do corpo, assim também os diferentes dons, sob o 

comando de Cristo, devem atuar em conjunto, cooperando em suas diferentes 

funções para a plena harmonia e bem estar do todo que é a igreja. A unidade é 

perfeita, sem divisões ou rivalidades, e isto é o que Deus espera de sua igreja. 

2. Diversidade – Conquanto unido no todo, o corpo humano possui as mais 

acentuadas diferenças em suas diversas partes. Estas diferenças são essenciais 

à vida e à unidade do corpo. A vida e a atividade do corpo dependem da função 

específica de cada órgão. “Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o olfato?” 

(1Co 12:17). Com os dons a diversidade é a mesma, pois o Espírito Santo 

precisa de diferentes funções e atividades na igreja e as obtém através dos 

diferentes dons: “Porventura são todos apóstolos? (...)” (1Co 12:29). O propósito 

e a função de cada membro no corpo de Cristão são determinados pelo seu 

respectivo dom espiritual. 

3. Limitações – A utilidade de cada órgão e membro no corpo humano é limitada à 

sua função específica. Não há órgão polivalente que substitua a qualquer um 
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outro. Os olhos, por exemplo, não podem exercer a função dos ouvidos ou mão. 

Os membros do corpo humano são destinados para a sua função específica e 

nada mais! Igualmente cada membro do corpo de Cristo, por mais atuante que 

seja, está limitado aos dons que Deus lhe deu. Não há lugar para orgulho, pois 

haverá funções que outro terá que fazer. Por outro lado, é um erro esperar que 

alguém faça aquilo para o que não foi designado. Cada um tem a sua limitação. 

4. Interdependência – Os órgãos do corpo humano dependem um dos outros. O 

coração, por exemplo, depende dos pulmões para a sua sobrevivência, e os 

pulmões dependem do coração. O corpo pode até sobreviver sem as mãos, mas 

estará sempre incompleto e algumas atividades jamais serão executadas. Há 

uma interdependência de um para com o outro, exatamente como ocorre 

também no corpo de Cristo. Cada membro, por mais que não seja percebido, 

depende um do outro. Se um membro priva a igreja do exercício dos seus dons 

espirituais, a igreja sofrerá com isto. Se um membro se isola do restante do corpo 

de Cristo, a igreja sofrerá um prejuízo, mas este membro também terá 

prejudicado o seu desenvolvimento espiritual, pois deixará de usufruir a 

cooperação do restante do corpo. Se há uma coisa que não existe no corpo de 

Cristo é a independência absoluta. Todos dependem de Cristo e uns dos outros, 

pois Ele assim o determinou (WAGNER, 1979, p. 36). 

Finalmente, o que é um dom espiritual? Baseados na analogia do corpo 

humano, pode-se apropriadamente defini-lo como sendo um atributo especial dado 

pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, conforme a graça de Deus, 

para ser usado no contexto do corpo de Cristo (WAGNER, 1979, p. 42). 

O Propósito dos Dons. Em Efésios, capítulo quatro, o apóstolo Paulo 

apresenta os quatro propósitos fundamentais dos dons espirituais (Ef 4:12 e 13). 

São eles: 

1. O Aperfeiçoamento dos Santos – Os dons são outorgados para desenvolvimento, 

inclusive do caráter cristão. Esta ideia é ampliada no verso 13, onde o apóstolo 

estabelece o padrão e o elevado ideal deste aperfeiçoamento: “a varão perfeito, 

à medida da estatura completa de Cristo”. Nada menos que a semelhança com 

Cristo é o alvo do Espírito Santo. Afinal de contas, Sua obra na Terra consiste 

em glorificar a Cristo, conforme mencionado anteriormente, e o Espírito procura 

fazê-lo reproduzindo a Cristo em cada crente. Este alvo é simplesmente 

inatingível por qualquer outro meio que não seja a atuação do Espírito. 
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Aqui há um detalhe que merece destaque: visto que nenhum crente tem todos 

os dons, nenhum crente será aperfeiçoado sozinho, pois dependerá da 

cooperação dos outros membros do corpo de Cristo para desenvolver o seu 

aperfeiçoamento. Isto reforça a interdependência dos dons no contexto da igreja. 

2. A Obra do Ministério – Ou “o desempenho do seu serviço” (Versão Almeida, 

revista e atualizada).  Os dons espirituais não são concedidos para 

conveniências pessoais, nem mesmo para honrar ou distinguir o seu possuidor. 

Eles são conferidos para um serviço, para um ministério. Seu propósito é servir, 

ajudar, ministrar. É o dom espiritual que define a missão do crente neste mundo, 

e como cada crente tem pelo menos um dom, cada crente tem também uma 

missão neste mundo, a missão de servir numa função em que ele é divinamente 

capacitado. 

3. A Edificação do Corpo de Cristo – Usar os dons espirituais para proveito próprio 

ou para atingir objetivos materiais não faz sentido, pois seu propósito é a 

edificação da igreja, o corpo de Cristo. Isto confere aos dons um caráter coletivo 

e eclesiástico, o que, aliás, é enfatizado em cada propósito mencionado. 

 
É nestas coisas que se vê o propósito principal dos dons espirituais. Este 
propósito era o de uma habilidade espiritual, muito superior à mais fina 
capacidade natural; e, verdade ainda mais profunda, proviam a base 
sobrenatural para um ministério de ordem sobrenatural (GEE, 1966, p. 26). 

 

4. A Unidade da fé e do Conhecimento de Cristo – Os dons somente necessitam de 

unidade para o seu pleno exercício na igreja como eles próprios promovem esta 

unidade. Através do serviço mútuo e do ministério mútuo, os dons entrelaçam os 

membros do corpo de Cristo em unidade cada vez mais intensa, levando-os 

gradualmente a um conhecimento experimental do Filho de Deus, e a uma 

experiência cada vez mais profunda com Cristo. Paulo apresenta os dons como o 

meio pelo qual Deus assegura a unidade da igreja (WHITE, 1945, v. 3, p. 12). 

Todos estes dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos em 

unidade, conhecimento e espírito. Sob sua influência a igreja primitiva desfrutou 

por algum tempo desta unidade, pois “todos foram cheios do Espírito Santo… E 

era um coração e a alma da multidão dos que criam, e… todas as coisas lhes 

eram comuns.” (At 4:31, 32). Se os dons foram necessários para a unidade da 

igreja primitiva, muito mais necessários o são para restaurar a unidade da igreja 

agora! E é o propósito de Deus restaurar a unidade da igreja nestes últimos dias. 
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2.3 A Perpetuidade dos Dons 

 

A doutrina dos dons espirituais tem sido contestada por alguns que alegam 

que os dons foram uma manifestação especial apenas para a era apostólica. Por 

volta do século IXX, esta doutrina era definitivamente excluída da maioria dos credos 

das igrejas protestantes, tais como Batistas, Presbiteriana, Metodista, e as diversas 

igrejas reformadas. Entretanto, as evidências bíblicas a respeito da perpetuidade 

dos dons são incontestáveis. Além disto, a própria história eclesiástica acusa em 

seus registros a presença dos dons espirituais: 

 

Os dons nunca cessaram inteiramente. Irineu, Tertuliano, Crisóstomo, 
Agostinho, todos esses se referem a esses dons como existentes no seu 
próprio tempo. Mesmo durante as trevas da idade média aparecem entre os 
perseguidos Valdenses e Albigenses (WHITE, 1945, v. 1, p. 12, 13). 

 

Referências como estas são apenas um exemplo da presença dos dons 

espirituais, em maior ou menor escala, ao longo da história eclesiástica. Contudo, o 

argumento mais convincente é oferecido pelas declarações bíblicas. 

As evidências são claras e abundantes. Dentre elas destaca-se a comissão 

evangélica: “batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.” (Mat. 

28:19). Na ausência de provas de que os dons não foram restritos a qualquer época 

particular da Igreja Cristã, esta comissão sozinha é suficiente evidência de sua 

perpetuidade. A graciosa promessa do Senhor nesta comissão, quando disse “Eis 

que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos”, é a mais forte 

prova da perpetuidade dos dons (WHITE, 1945, v. 1, p. 800). 

No evangelho de Marcos, a comissão evangélica inclui uma referência direta 

à perpetuidade dos dons espirituais ao afirmar: “E estes sinais seguirão aos que 

creram…” (Mc 16:17), indicando assim a presença dos dons espirituais entre os 

crentes de todas as épocas. Embora os doze últimos versos do evangelho de 

Marcos tenham sua autenticidade questionada, por não contarem nos manuscritos 

mais antigos (CHAMPLIN, 1982, v. 1, p. 800), esta menção não deixa de ser uma 

evidência adicional.  

Se os dons fossem destinados apenas para os primeiros cristãos, como 

alguns supõem, necessariamente deveria haver uma clara menção a este respeito 
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no Novo Testamento, ou, pelo menos, nas epístolas paulinas, o que, porém, não 

acontece. Pelo contrário, Paulo aponta claramente para o tempo em que os dons 

deixarão de existir, como sendo por ocasião da volta de Jesus: “mas havendo 

profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão… quando vier o que é 

perfeito, então o que é em parte será aniquilado.” (1Co 13: 8-10). Se os dons seriam 

extintos somente por ocasião da volta de Cristo, é evidente que estariam em ação 

durante toda a era cristã e enquanto existir a igreja militante. Isto é óbvio do próprio 

propósito para o qual existem os dons, conforme já mencionado. Se os dons foram 

outorgados para o aperfeiçoamento, unidade e edificação da igreja, é óbvio que 

enquanto existir a igreja militante aqui na Terra, os dons serão não somente 

necessários como indispensáveis, pois para isto eles foram designados pelo Senhor 

Jesus. 

 

2.3.1 Os Dons como um Sinal da Volta de Jesus 

 

Em contraste com a ideia mantida por alguns de que os dons pertenciam 

apenas à era apostólica, o contexto bíblico indica que quanto mais o tempo 

avançasse, mais intensa seria a presença dos dons na igreja. Com efeito, a 

plenitude dos dons é apontada como sendo um dos sinais da aproximação da vinda 

de Cristo, ou seja, do grande e terrível dia do Senhor. Isto foi profetizado já no Velho 

Testamento, nas palavras do profeta Joel:  

 

E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e 
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os 
vossos mancebos terão visões… E mostrarei prodígios no céu, e na terra, 
(...) O sol converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o 
grande e terrível dia do Senhor (JOEL 2:28-31). 

 

Em Atos 2:16-31 o apóstolo Pedro faz uma aplicação desta profecia de Joel 

aos seus dias, ou seja, à descida do Espírito no Pentecoste. Diante disto, há quem 

argumente que o Pentecoste foi o único e total cumprimento desta profecia, e que 

Joel não estaria se referindo aos dons espirituais no final da era cristã. Entretanto, a 

profecia de Joel é claramente aplicável aos últimos dias da história, como pode ser 

deduzido dos seguintes fatos: 
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1. Já se passaram dezoito séculos desde os “últimos dias” que falou o 

apóstolo Pedro. É evidente que os “últimos dias” dos quais falou Joel não 

se limitavam apenas ao Pentecoste. 

2. O único dom que foi exercido no dia de Pentecoste foi o dom de línguas, 

quando Joel fala de profecias, sonhos e visões. 

3. Joel fala dos dons em conexão com o escurecimento do sol e da lua, e de 

outros sinais no céu e na terra, o que não aconteceu por ocasião do 

Pentecoste. Os dons de que fala Joel estão, portanto, ligados intimamente 

com os sinais da volta de Jesus. 

4. Os dons mencionados por Joel precederiam o “grande e terrível dia do 

Senhor”, o qual, evidentemente, não pode ter disso o dia de Pentecoste. 

Este dia não é outro senão o dia da volta de Jesus. 

5. Os últimos dias de que fala Joel devem necessariamente incluir o último 

dia, o dia final. 

O que aconteceu no Pentecoste, portanto, não passou de um cumprimento da 

profecia de Joel, e pode ser identificado com a primeira chuva do Espírito Santo. A 

última e final manifestação do Espírito está ligada à segunda vinda de Cristo e 

constitui a chamada chuva serôdia (WHITE 1945, v. 3, p. 23-25). 

 

2.3.2 Os Dons: uma Característica do Remanescente 

 

Em Apocalipse 12:17, a profecia descreve o dragão irado contra os 

remanescentes da igreja evangélica por duas razões: a guarda dos mandamentos 

de Deus e o Testemunho de Jesus, o qual é indicado como sendo o espírito de 

profecia (Ap. 19:10). “Mas o testemunho de Jesus inclui todos os dons do Espírito” 

(WHITE, 1945, v. 1, p. 15, 16).2 Escrevendo aos crentes de Corinto, Paulo afirma 

que o testemunho de Jesus fora confirmado entre eles pelo fato de não lhes faltar 

nenhum dom “esperando a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo” (1Co 1:6-

7). 

A conclusão é óbvia: a igreja remanescente da profecia bíblica deveria ter 

duas características distintivas, que são a observância dos mandamentos e a 

presença de todos os dons espirituais em seu seio, os quais são identificados como 

                                                             
2 Traduzindo do inglês: “But the testimony of Jesus includes all the gifts of that one Spirit.” 
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sendo o testemunho de Jesus. Os dons, portanto, são, ao mesmo tempo, o 

testemunho dado por Jesus à Sua igreja, bem como o testemunho dado a respeito 

de Jesus pelo Espírito Santo, através da igreja devidamente capacitada para isto. 

Considerando que os dons espirituais são uma das características da igreja 

até a volta de Jesus (1Co 1:7), torna-se evidente que jamais serão extintos antes 

que finde a história do pecado. Pelo contrário, a igreja da profecia para ser 

possuidora do testemunho de Jesus, deve buscar, através de profunda comunhão 

com o Espírito, uma maior compreensão dos dons espirituais e uma maior 

manifestação e aproveitamento dos mesmos em suas atividades e ministério. Eis aí 

a importância deste estudo e a razão pela qual a igreja deve preocupar-se em 

conhecer, propagar e receber a plenitude dos dons espirituais em cada setor de 

suas atividades e, particularmente, em seu corpo de ministros.  

A perpetuidade dos dons espirituais, portanto, é não só evidente em todo o 

contexto bíblico, mas é também de importância fundamental para o desenvolvimento 

de um ministério eficiente e à altura da missão profética da igreja. 

 

2.4 Lista Bíblica dos Dons Espirituais 

 

A Bíblia não apresenta uma lista única e completa dos dons espirituais. Em 

diferentes livros do Novo Testamento aparecem listas também diferentes de diversos 

dons. Alguns dons aparecem em várias listas, outros aparecem apenas em uma 

destas listas, o que leva a concluir que nenhuma destas listas é completa ou 

exclusiva, mas cada lista cita apenas alguns exemplos de multiplicidade de dons que 

o Espírito distribui. É possível até que alguns dos do Espírito nem mesmo tenham 

sido citados na bíblia. Afinal de contas, o Espírito os distribui “a cada um como quer” 

(1Co 12:11). 

Embora o apóstolo Pedro faça referência aos dons, conforme será visto mais 

abaixo, foi o apóstolo Paulo quem mais escreveu sobre o assunto. São dele as três 

maiores listas mencionadas na Bíblia, e ainda algumas outras listas menores. 

Começando com as três listas principais de Paulo, pode-se tentar fazer uma 

compilação dos diversos dons mencionados na Bíblia. A primeira lista está em 

Romanos 12:6-8, e menciona os seguintes dons: 

1. Profecia 

2. Serviço 
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3. Ensino 

4. Exortação 

5. Liberalidade 

6. Liderança 

7. Misericórdia (conforto, simpatia, etc.) 

 

Em I Coríntios 12:8-10 e 28 aparecem duas listas, que repetem alguns dons 

mencionados em Romanos e acrescentam mais os seguintes: 

8. Sabedoria 

9. Conhecimento 

10. Fé 

11. Curas 

12. Milagres 

13. Discernimento de espíritos 

14. Línguas 

15. Interpretação de línguas 

16. Apóstolos 

17. Socorros 

18. Administração (Governos) 

 

Em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo se dirige aos crentes de Éfeso abordando 

o mesmo assunto dos dons espirituais. A fim de orientá-los sobre o assunto, Paulo 

cita como exemplo uma outra lista, na qual repete alguns dons já mencionados nas 

listas anteriores e acrescenta mais os seguintes:  

19. Evangelistas 

20. Pastores 

21. Doutores (alguns o consideram o mesmo que “ensinar”) (CRAME, s.d., p. 

70). 

O apóstolo Pedro também fala sobre os dons espirituais, e acrescenta os 

seguintes dons em I Pe. 4:9-11: 

22. Hospitalidade 

23. Falar (fluente e convincentemente) (NICHOL, 1980, v. 7, p. 581). 



23 
 

 

Na comissão evangélica, relatada em Marcos 16:15-20, o Senhor Jesus 

menciona entre os sinais que “seguirão aos que crerem” mais um dom:  

24. Expulsão de demônios.  

Alguns fazem referência à lista de Paulo em 1Co 13:1-3, de onde 

acrescentam os dons de martírio e pobreza voluntária (WAGNER, 1979, p. 62, 63). 

O autor deste trabalho, porém, é da opinião de que martírio não é propriamente um 

dom, e, sim, um ato de fidelidade e obediência pela fé, o qual pode ser a sorte de 

qualquer cristão fiel e não apenas de alguns. Por outro lado, distribuir os bens com 

os pobres tem mais a ver com o dom de socorros, por exemplo, do que com o que 

se chamaria de pobreza voluntária. Pobreza é mais uma circunstância do que 

propriamente um dom. 

Concluindo esta compilação sumária dos dons mencionados no Novo 

Testamento, pode-se acrescentar uma atividade que Paulo diz ser o resultado de 

estar cheio do Espírito – “salmos e hinos e cânticos espirituais…” (Ef 5:18,19), o que 

sem dúvida alguma representa mais um dom do Espírito:  

25. Música e canto 

Evidentemente esta lista pode ser ampliada por muitas referências indiretas 

aos dons espirituais. Entretanto, é possível que estes vinte e cinco dons 

representem uma síntese satisfatória da multiplicidade de dons distribuídos pelo 

divino Consolador. 

 

2.5 Classificando os Dons 

 

Os estudos dos dons espirituais têm sugerido diversas maneiras diferentes de 

classificar os dons. Cada classificação, naturalmente, se adapta ao propósito que 

cada autor tem em mente ao abordar o assunto. Algumas destas classificações, por 

exemplo, são dignas de menção: 

1. R. Bennet (BENNET, 1973, p. 105) faz a seguinte classificação: 

a. O poder de dizer (inspiração) - línguas, interpretação e profecia. 

b. O poder de fazer – curas, milagres e fé. 

c. O poder de Conhecer (revelação) – discernimento de espíritos, 

conhecimento e sabedoria. 
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2. The Interpreter’s Dictionary of the Bible menciona:  

a. Dons litúrgicos – profecia, ensinar, etc. 

b. Dons ministeriais – curas, administração, serviços etc. (BUTTRICK, 

s.d., p. 435). 

3. Bill Gothard assim os divide: 

a. Motivações 

b. Ministérios 

c. Manifestações 

4. David Hocking: 

a. Dons de falar 

b. Dons de servir 

c. Dons sobrenaturais 

5. Kenneth Kinghorn:  

a. Dons de capacitação 

b. Dons de serviços 

c. Dons de línguas e interpretações 

6. Willian Baird: 

a. Dons pedagógicos  

b. Dons sobrenaturais 

c. Dons de comunicação especial 

7. Jack MacGorman’s: 

a. Dons de poder 

b. Dons de discernimento espiritual 

c. Dons de expressão inteligível 

d. Dons de expressão em êxtase (WAGNER, 1979, p. 78, 79). 

Tudo isto é apenas um exemplo da diversidade de classificação que se pode 

fazer. Para o propósito deste trabalho, o autor preferiu sugerir uma classificação 

diferente de todas estas, já que o enfoque deste trabalho é sobre o uso dos dons 

dentro do ministério adventista. Assim sendo, uma maneira eficiente de classifica-los 

seria fazê-lo de acordo com as características ou o tipo de ministério a que se 

destina cada dom. Tal classificação poderia ser: (1) Dons para o ministério 

ocasional; (2) Dons para o ministério informal; (3) Dons para o ministério formal. 

O ministério Ocasional. O ministério ocasional é aquele que é exercido 

apenas em ocasiões especiais, ou seja, ocasiões de necessidades especiais em que 
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Deus resolve manifestar-se concedendo determinados dons, geralmente de caráter 

sobrenatural, para entender a estas necessidades específicas. É o caso, por 

exemplo, do chamado para o dom de profecia, isto é, para ofício profético 

propriamente dito. Deus chama alguém para o ofício profético nas ocasiões em que 

Ele julga necessário fazê-lo, para atender necessidades específicas de Seu povo em 

determinadas épocas e lugares a Seu critério. A história da igreja tem revelado que 

há ocasiões em que Deus precisou de um grande número de profetas, às vezes 

simultaneamente, no seio do Seu povo, enquanto que, em outras ocasiões, eles 

estiveram totalmente ausentes do ministério eclesiástico. Vale ressaltar aqui a 

diferença que existe entre o ofício profético e a pregação profética, que alguns 

pretendem seja a mesma coisa. A pregação profética é um dom não ocasional que 

sempre existiu e existirá na igreja, e equivale à proclamação da mensagem dos 

profetas, a qual é uma parte vital na liturgia e evangelismo da igreja. Por outro lado, 

por ofício profético se entende a separação de um indivíduo, por intervenção 

sobrenatural de Deus, para dedicação de sua vida ao ministério profético. 

Algo semelhante ocorre com diversos outros dons, que são manifestados 

quando Deus julga necessário, apenas para atender a necessidades ocasionais da 

igreja. Este ministério, aqui chamado de ocasional, pode a seguinte lista de dons:  

1. Profecia 

2. Curas 

3. Milagres 

4. Falar em línguas 

5. Interpretação de línguas 

6. Exorcismo (expulsão de demônios) 

Na atividade dos apóstolos tem-se um bom exemplo deste tipo de ministério. 

As línguas estranhas, por exemplo, foram necessárias para dar impulso inicial à 

pregação do evangelho numa ocasião especial em que habitavam em Jerusalém 

“homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu” (At 2:5). Este mesmo dom 

voltou a manifestar-se em outras ocasiões na vida da igreja primitiva. Entretanto, 

não conta nos registros sagrados que este dom fosse uma rotina permanente no 

ministério dos apóstolos, o que indica que este dom era usado para o exercício de 

um ministério ocasional, o mesmo acontecendo com os dons de cura, milagres e 

outros. 
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O Ministério Formal. O ministério formal é aquele que é exercido em caráter 

permanente na igreja e através de atividades formais, tais como um cargo ou função 

da igreja, ou mesmo uma ocupação profissional de tempo integral ou parcial. Este 

ministério representa o serviço cristão em favor do próximo por via institucional. É o 

caso, por exemplo, do pastor da igreja, do médico missionário, da obra de educação 

cristã e, a nível de igreja, dos diretores dos diversos departamentos, do professor da 

escola sabatina, etc. 

Este ministério formal encontra seu equivalente no Novo Testamento através 

das instituições da igreja primitiva. Um bom exemplo disto é a instituição dos 

diáconos, quando estes foram escolhidos para coordenar a administração material 

da igreja enquanto os apóstolos se consagrariam “à oração e ao ministério da 

palavra” (At 6:4). Aqui se vê pelo menos duas funções da igreja primitiva 

formalmente instituídas: diáconos e apóstolos, cada qual tendo o seu ministério 

formal a exercer. 

Todos os dons podem contribuir para o exercício de um bom ministério 

formal, mas há alguns que se prestam mais especificamente a funções definidas, no 

contexto atual da igreja Adventista do Sétimo Dia. O dom de ensinar, por exemplo, 

será essencial para um professor da escola sabatina, para um instrutor bíblico, para 

um evangelista e para um professor de educação religiosa. O dom de liderar será 

essencial para um diretor de jovens e para um primeiro ancião, e assim por diante. 

Nesta perspectiva, o ministério formal poderia incluir a seguinte lista de dons: 

1. Ensino 

2. Liderança 

3. Conhecimento 

4. Apóstolo (missionários) 

5. Socorros 

6. Administração 

7. Evangelismo 

8. Pastorado 

9. Pregação (falar) 

10. Música 

As funções em que se pode exercer cada um destes dons serão discutidas 

mais detidamente em capítulo posterior. 
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O Ministério Informal. O ministério informal é aquele que é exercido também 

em caráter permanente, porém independente de qualquer função, cargo ou 

ocupação da igreja. Representa o serviço cristão de cada crente em favor do 

próximo, não por via institucional, mas de maneira espontâneo, pessoal e informal. É 

o caso, por exemplo, do dom da liberalidade, em que dificilmente alguém poderia ter 

a função ou cargo de ser um contribuinte liberal para a causa de Deus. Embora este 

dom seja útil e sublime em qualquer função, ele sempre será exercido de maneira 

espontânea e informal. O mesmo ocorre com o dom da hospitalidade e outros. 

Um exemplo típico deste ministério informal no Novo Testamento seria, entre 

outros, o de Lídia, que “constrangeu” os apóstolos a se hospedarem em sua casa 

(At 16:15), ou ainda o de Dorcas, que era “notável pelas boas obras e esmolas que 

fazia” (At 9:36), embora hoje o seu dom de socorrer possa ser exercido também 

através de uma atividade formal da Igreja, ou seja, o departamento de assistência 

social. 

Convém ressaltar que, embora alguns dons tenham sido classificados aqui 

como pertencendo ao ministério formal, todos eles podem e devem ser exercidos 

também de maneira informal e espontânea. O professor de escola sabatina, por 

exemplo, pode também exercer o seu dom de ensinar para ajudar os seus 

correligionários, amigos e vizinhos de maneira informal e pessoal. Entretanto, 

excluindo-se os dons aqui classificados para o ministério formal, o ministério informal 

poderia apresentar a seguinte lista de dons: 

1. Serviço 

2. Exortação 

3. Liberalidade 

4. Misericórdia 

5. Sabedoria 

6. Fé 

7. Discernimento de espíritos 

8. Hospitalidade 

Embora esta classificação não seja perfeita, como nenhuma outra seria, ela é 

eficaz para o propósito deste trabalho. Deste ponto em diante, os dons que serão 

abordados com maior frequência serão aqueles que se destinam definidamente ao 

ministério formal e institucional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, os dons 
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que podem ser exercidos em forma de uma vocação formal como a vocação 

pastoral, por exemplo. 
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3 DOM, TALENTO E VOCAÇÃO 

 

3.1 Dons e Talentos 

 

Para que se tenha melhor compreensão deste estudo, é necessário que fique 

clara a diferença entre os dons espirituais e os talentos naturais. Cada ser humano, 

em virtude de ter sido criado à imagem de Deus, possui certos talentos naturais, os 

quais dão a cada indivíduo uma personalidade única (WAGNER, 1979, p. 85, 86). 

Os talentos, portanto, formam parte da personalidade humana desde o nascimento, 

e são desenvolvidos de acordo com o ambiente e a formação cultural que a pessoa 

recebe. 

Os dons espirituais, por outro lado, são reservados exclusivamente para 

cristãos. Nenhum descrente jamais os terá, e todo verdadeiro crente em Jesus 

seguramente os possuirá (WAGNER, 1979, p. 86). Enquanto que os talentos 

naturais são concedidos como aptidões naturais por ocasião do nascimento, os dons 

são outorgados como capacidades espirituais por ocasião do novo nascimento! E 

por novo nascimento se entende aqui o nascimento do Espírito, ou seja, um 

relacionamento pessoal com Deus e o Espírito Santo. Somente em um 

relacionamento como este é que Deus propõe capacitar Seus servos para o Seu 

serviço. 

Os talentos naturais podem ser usados para qualquer finalidade a critério do 

seu possuidor. Os dons espirituais, porém, só podem ser usados para uma 

finalidade genuína: “a edificação do corpo de Cristo”. 

Na hora de escolher uma ocupação para a vida profissional, tanto os talentos 

como os dons podem ser usados como base desta escolha, com uma diferença 

essencial: os talentos naturais são a base para o exercício de qualquer vocação 

profissional secular, enquanto que os dons espirituais são a base unicamente para o 

exercício das vocações religiosas ou espirituais. Outra diferença digna de menção é 

que na vocação secular a escolha parte do indivíduo, enquanto que na vocação 

religiosa a escolha parte de Deus: o indivíduo apenas responde positiva ou 

negativamente. Isto é uma outra dimensão da vocação religiosa que será abordada 

no tópico seguinte. 
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3.2 Vocação e Chamado 

 

A esta altura convém destacar o fato de que há uma diferença fundamental 

entra uma vocação, religiosa ou secular, e uma ocupação ou profissão, religiosa ou 

secular. Uma ocupação religiosa pode ser uma mera profissão ou ofício, tal qual 

pode ocorrer também com qualquer ocupação secular. 

 
No dizer de Paul Johnson, ‘o senso de vocação aparece quando as 
relações básicas da pessoa dão nova profundidade de significação à sua 
ocupação. Uma ocupação é qualquer atividade que conserve alguém 
ocupado no espaço e no tempo, como o indica a significação básica da 
palavra. Uma vocação, contudo, significa literalmente uma chamada, que 
implica em comunicação e resposta. Ter uma vocação é sentir-se chamado 
a fazer uma obra e aceitar essa chamada (ROSA, 1979, p. 209-210). 

 

O conceito expresso acima encontra fundamento na própria etimologia da 

palavra vocação, conforme o esclarece o famoso psicólogo Mira Y Lopez: 

 

O termo ‘vocação’ deriva da palavra latina vocatio que significa convite, quer 
dizer, chamada ou convocação. 
A raiz da palavra vocação é vox, isto é, voz. Essa voz nos chama, porém de 
maneira tão suave, com uma intensidade tão leve – às vezes – que 
podemos deixar de ouvi-la, imersos no imenso oceano das vozes e dos 
barulhos exteriores. Daí deriva o triste fato de vocação latentes, que 
acabam se perdendo, por falta de oportunidades ou recursos para serem 
seguidas e desenvolvidas (LOPEZ, s.d., p. 15). 

 

Vocação e chamado, portanto, são duas palavras equivalentes e de 

significado semelhante. Contudo, enquanto que o termo vocação é usado de 

maneira generalizada para qualquer ramo de atividade, o termo ‘chamado’ é usado 

com mais frequência em relação às vocações religiosas. Chamada é uma palavra 

que já faz parte do vocabulário cristão. E é exatamente no contexto dos dons 

espirituais que a palavra ‘chamado’ encontra o seu sentido mais profundo, pois o 

chamado de uma pessoa e o seu conjunto de dons espirituais estão intimamente 

associados. É exatamente o dom espiritual que define a obra para a qual Deus está 

chamando, e imprime na pessoa a convicção de estar capacitada por Deus para 

esta obra. De fato, Deus não outorga dons sem ‘chamar’ o seu recebedor para usá-

los na Sua causa, nem tampouco Deus chama uma pessoa para realizar algo sem 

equipá-lo com os dons necessários para isto. Em outras palavras, Deus não confere 

dons para a inatividade, ou meramente para enriquecer personalidade de alguém. 
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Ele os confere para “o desempenho do Seu serviço” (Ef 4:12), ao qual Ele chama a 

pessoa dotada (WAGNER, 1979, p. 41-42). 

O chamado de Deus é muito amplo e abrangente. Todas as relações do 

homem com Deus envolvem um chamado, desde o jardim do Éden em seu 

relacionamento com o primeiro homem: “E chamou o Senhor Deus ao homem…” 

(Gn 3:9). Aqui há necessidade de se fazer uma distinção: existe o chamado geral de 

Deus para a Salvação, e o chamado específico para a realização de uma tarefa 

(VIERTEL, 2000, p. 29-31). Nesse sentido, apenas o segundo caso está relacionado 

com os dons espirituais, ou seja, o chamado para a realização de uma tarefa. Sobre 

este chamado convém tecer alguns comentários. 

O chamado de Deus sempre é imperativo, pois Deus deseja e espera ser 

atendido. Isto também não quer dizer que todo o que é chamado tem que escolher 

entre pregar o evangelho ou aceitar a condenação eterna como sua porção 

particular. Porém, só os que tem recebido uma convicção profunda em sua alma de 

que a pregação é a primeira escolha de Deus para a sua vida possuirão as 

qualidades necessárias para um ministério que cumpre com o ideal de Deus 

(WILLIAMSON, s.d., p. 11). “A ausência do senso de vocação tirará a 

responsabilidade da pessoa e tenderá a secularizar completamente o seu ministério” 

(JOWETT, 1969, p. 16). 

Ao receber os dons espirituais, a pessoa sente-se chamada por Deus. 

Spurgeon enumera pelo menos quatro sinais pelos quais a pessoa pode identificar o 

chamado celestial para exercer o ministério pastoral, por exemplo: 

1. Um intenso, irresistível e todo-absorvente desejo de trabalhar para Deus. 

2. Um senso de aptidão para ensinar e alguma medida das outras qualidades 

necessárias ao ofício de um instrutor público. 

3. Um resultado razoável para os seus esforços na conquista de almas, após 

um pequeno exercício de seus dons. 

4. Sua pregação deve ser aceitável ao povo de Deus, como uma prova de 

sua vocação (FULLER, 1979). 

Naturalmente, Spurgeon estava se referindo especificamente ao ministério 

pastoral, que é apenas uma das muitas funções para as quais Deus chama. Embora 

todos os cristãos sejam chamados para servir a Cristo, nem todos são chamados à 

mesma vocação. O corpo de Cristo está formado por diversos grupos ocupacionais 

e nada há na Bíblia que sugira que os obreiros cristãos de tempo integral sejam de 
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algum modo mais espirituais em virtude de ocupações relacionadas com a igreja. 

Não há dúvida de que Deus quer que alguns sejam homens de negócios, 

secretárias, agricultores, funcionários, etc. Estas pessoas são um testemunho em 

esferas que poderiam ser inacessíveis ao eclesiástico profissional (COLLINS, 1979, 

p. 133-134). 

Seja como for, ao lado de seu ofício, o profissional cristão é também chamado 

por Deus para exercer os seus dons espirituais, tanto na sua igreja local como em 

seu testemunho pessoal onde quer que esteja. Isto independe do chamado para o 

ministério pastoral. 

 

3.3 Descobrindo os Dons 

 

Como uma pessoa pode saber com certeza quais os dons espirituais que 

possui? Esta é uma pergunta que inquieta especialmente aos mais jovens. Para o 

cristão amadurecido e habituado ao serviço missionário, a resposta a esta pergunta 

não é difícil. Mesmo assim, é importante estar informado a este respeito. Alguns 

estudiosos têm se preocupado com este assunto e tem sugerido alguns passos na 

descoberta dos dons espirituais. Peter Wagner, por exemplo, sugere cinco passos 

para descobrir os dons espirituais:  

1. Explorar as possibilidades, lendo e estudando ao máximo o assunto na 

Bíblia e na literatura denominacional, bem como conversando a este 

respeito com outras pessoas, inclusive com pessoas de experiência na 

igreja. 

2. Experimentar tanto quanto possível, procurando exercer todas as 

atividades de que tiver oportunidade. 

3. Considerar os sentimentos pessoais, observando as atividades nas quais 

se sente bem, e as quais tem desejo de realizar. 

4. Avaliar sua própria eficiência, observando as atividades nas quais 

consegue obter resultados satisfatórios. 

5. Esperar a confirmação do Corpo de Cristo. Já que os dons foram 

concedidos para a edificação da igreja, é importante que a igreja sinta e 

reconheça quando uma pessoa é ou não eficiente em determinada área 

de atividades. A igreja tem a palavra final (WAGNER, 1979, p. 116-130). 
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A Divisão Interamericana da Igreja Adventista do Sétimo Dia também 

preparou um manual para orientar na descoberta dos dons espirituais, o qual 

recomenda os seguintes passos (DIVISÃO INTER-AMERICANA DA IASD, s.d., p. 9-

12): 

1. Responder a um questionário atribuindo notas a cada atividade (ver 

Apêndice). 

2. Orar, com confiança de que Deus vai continuar revelando os dons que Ele 

outorgou. 

3. Estudar as passagens bíblicas que tratam especificamente deste tema, 

meditando também nas histórias bíblicas de homens e mulheres que 

utilizaram seus dons para Deus. 

4. Experimentar pouco a pouco, utilizando os dons recentemente 

descobertos. À medida que se começa a trabalhar para Deus os dons se 

desenvolverão em forma emocionante. 

5. Confirmar os dons de outros cristãos, expressando apreciação quando 

eles utilizarem com eficiência os seus dons. 

6. Contar com a confirmação de outros membros da igreja. Outras 

orientações sobre a descoberta dos dons estão no Apêndice. 

 

3.4 Ellen G. White, a Vocação e os Dons 

 

A correta escolha da vocação é uma das supremas decisões da vida, porém 

em muitos casos esta decisão se faz com muito pouco conhecimento dos fatores 

que a afetam. Deve se levar em conta as características do indivíduo. Cada um deve 

avaliar suas características do indivíduo. Cada um deve avaliar suas características 

individuais ao escolher uma vocação. A felicidade e o êxito de alguém dependem em 

tal grau de uma escolha correta que esta deve fazer-se sóbria e conscientemente 

(ASSOCIAÇÃO GERAL DA IASD, 1966, p. 68). 

As citações abaixo refletem o pensamento do Espírito de Profecia sobre a 

importância da decisão vocacional, bem como sobre os talentos e dons espirituais: 

 

Não que todos sejam chamados para serem ministros ou missionários no 
sentido comum do termo; mas todos podem ser coobreiros de Cristo, dando 
as ‘boas novas’ a seus semelhantes (WHITE, 1968, p. 264). 
A vida é por demais considerada como constituída de dois períodos 
distintos: o período da aprendizagem e o da vida prática – o preparo e a 
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consecução… Separados das responsabilidades da vida diária, absorvem-
se no estudo, e muitas vezes perdem de vista o propósito deste (ibid., p. 
265). 
O lugar específico que nos é designado na vida, é determinado por nossas 
capacidades. Nem todos atingem o mesmo desenvolvimento ou fazem com 
igual eficiência o mesmo trabalho (ibid., p. 267). 
Muitos se desviam da lida em que poderiam alcançar o mais verdadeiro 
êxito. À procura de maior honra, ou de um trabalho mais agradável, tentam 
algo para que não são talhados. Nutrem a ambição de entrar para alguma 
profissão, muitos homens cujos talentos são adaptados a alguma outra 
vocação; e os que poderiam ter sido bem sucedidos como fazendeiros, 
artífices, enfermeiros, ocupam impropriamente os cargos de ministros, 
advogados ou médicos (ibid., p. 267). 
Precisamos seguir mais de perto o plano de Deus relativo à vida. Fazer o 
melhor que pudermos no trabalho que se acha mais perto, entregar nossos 
caminhos a Deus, e observar as indicações de sua providência - eis as 
regras que asseguram orientação certa na escolha de uma ocupação (ibid., 
p. 267, 268). 
Os talentos que Cristo confiou a Sua igreja representam especialmente os 
dons e bênçãos conferidos pelo Espírito Santo… Nem todos os homens 
recebem os mesmos dons, porém a cada servo do Mestre é prometido 
algum dom do Espírito… Estes dons já são nossos em Cristo, mas a posse 
real depende de nossa recepção do Espírito de Deus (WHITE, 1979, p. 
327). 
A ausência do Espírito é que torna tão impotente o ministério evangélico. 
Pode-se possuir erudição, talentos, eloquência ou qualquer dote natural ou 
adquirido; mas sem a presença do Espírito de Deus não se tocará nenhum 
coração, nem se ganhará pecador algum para Cristo (ibid., p. 328). 
Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na 
parábola. Esta inclui todos os dons e dotes, originais ou adquiridos, naturais 
ou espirituais. Todos devem ser empregados no serviço de Cristo (ibid., p. 
328). 
O Senhor deseja que utilizemos todos os dons que possuímos; e se assim 
fizermos teremos maiores dons para empregar (ibid., 1979, p. 353). 
Por menos que seja o vosso talento, Deus tem para ele um lugar. Este 
único talento, usado sabiamente, cumprirá a obra designada… estas 
minúcias tornar-se-ão então as mais preciosas influências na obra (ibid., p. 
360). 
Mesmo que não percamos a salvação, reconheceremos na eternidade a 
consequência de não empregarmos nossos talentos. Haverá eterna perda 
por todo conhecimento e capacidade não alcançados, que poderíamos ter 
ganho (ibid., p. 364). 
Deus tem posto na igreja vários dons. Estes são preciosos, em seu devido 
lugar, e a todos é dado ter uma parte na obra de preparar um povo para a 
próxima vinda de Cristo. (...) Os homens têm dons vários, e uns são mais 
aptos para um ramo da obra do que para outro. Aquilo que um pode ser 
incapaz de realizar, seu colega de ministério pode estar apto a fazer. A obra 
de cada um é importante em sua posição (WHITE, 1969, p. 481). 

 

As citações acima deixam claro que sobre cada crente repousa a solene 

responsabilidade de usar e desenvolver os dons que Deus lhe deu, quer em forma 

de uma atividade missionário-voluntária, ou em forma de uma vocação vitalícia de 

tempo integral. Deixando de lado os demais usos dos dons espirituais, os capítulos 

que se seguem estão voltados para o estudo dos dons como um equipamento 
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especial para a vocação ministerial, ou seja, para o sagrado ofício do ministério 

evangélico e para o papel do pastor distrital diante dos ministérios da igreja. 
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4 OS DONS ESPIRITUAIS E O MINISTÉRIO ESPECIALIZADO 

 

4.1 A Bíblia e o Ministério Especializado 

 

Após a ascensão de Jesus, os discípulos foram confrontados com a 

necessidade de levar avante os vários ministérios de Jesus. Ele tinha sido o 

Verdadeiro Pastor atendendo às necessidades dos pecadores com o perdão, dos 

oprimidos e turbados com compaixão e graça, dos doentes e sofredores com cura, 

dos famintos com alimento, dos moribundos prestes a morrer com vida. A prioridade 

em Seu ministério tinha sido Sua pregação e ensino. Para continuar estas funções 

ou ministérios, os membros da igreja primitiva não estavam cientes, inicialmente, dos 

diferentes cargos e funções necessários, mas sim, estavam cientes do poder de 

Deus através da presença do Espírito Santo. A igreja primitiva, como refletida em 

Atos, continuou as funções do ministério de Cristo, através dos dons com os quais o 

Espírito Santo capacitou os discípulos (VIERTEL, s/d., p. 20). 

Conforme a igreja se movia da Judéia e Galileia para regiões mais distantes, 

alguns problemas iam surgindo. As igrejas gentílicas eram compostas na sua 

maioria de membros que conheciam pouco a respeito das normas morais do Velho 

Testamento, e o desenvolvimento das igrejas não contou com a influência direta do 

ministério de Jesus, conforme ocorrera com a igreja de Jerusalém. O resultado foi 

uma crescente necessidade de líderes qualificados, que conhecessem a revelação 

de Deus no Velho Testamento e pudessem ensinar obediência aos membros, e que 

também conhecessem os ensinos e obras de Jesus. Durante a primeira geração, os 

apóstolos foram reconhecidos por sua vantagem ímpar como ensinadores do que 

Jesus disse e fez. Eles tinham ouvido Seus ensinos e testemunhado Sua 

ressurreição; assim eles desempenhavam uma função única na igreja primitiva. 

Conforme o tempo ia passando e o evangelho se espalhando, nem todas as igrejas 

tinham a vagagem de ouvir o testemunho de primeira mão daqueles que tinham 

estado com Jesus. O testemunho foi registrado nos evangelhos e explanado nas 

epístolas enviadas às igrejas. 

Ao se se tornarem mais remotas em sua relação para com o Jesus histórico, 

as igrejas se tornaram mais dependentes dos escritos do Novo Testamento e de 

pastores e professores para explanar o significado dos escritos. As boas novas do 

evangelho continuaram a se espalhar, e os diversos ministros das igrejas tornaram-
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se mais especializados nas funções que eles desempenhavam na edificação da 

igreja. Aqueles que continuaram a se estender com o evangelho para novas áreas 

tornaram-se conhecidos como evangelistas. Aqueles que se tornaram hábeis na 

exortação e transmissão de mensagens de Deus foram conhecidos como profetas. 

Aqueles que labutaram com a igreja, provendo liderança e assistência para as 

necessidades físicas e espirituais dos membros e ensinado as Escrituras, foram 

algumas vezes chamados “anciãos”, “bispos”, e outras vezes “pastores”, 

dependendo talvez da ênfase partícula de seu serviço. Todos, porém, eram servos 

chamados por Deus para edificar a igreja. 

Os diversos ministérios desenvolveram-se em diferentes igrejas de acordo 

com as necessidades particulares. Nenhum modelo universal e oficial foi adotado e 

estabelecido durante o tempo em que o Novo Testamento estava sendo escrito. Os 

termos “ancião”, “sacerdote” e “bispo” não tinham assumido o status de um oficial 

autoritário, mas foram usados para descrever as funções de vários líderes. Estes 

líderes foram reconhecidos e respeitados pelo serviço que eles prestavam e não 

pelo título ou posição que eles ostentavam. Eles foram frequentemente selecionados 

pelo povo entre suas próprias fileiras. Em algumas ocasiões, parece que Paulo 

tomou a iniciativa de selecionar e apontar alguns deles (ibid., p. 20, 21). 

 
É importante observar que o Espírito concede dons destinados a capacitar 
as pessoas para diversos ministérios de tal maneira que estes ministérios, 
em última análise, são, de fato, dados pelo Espírito. Em outras palavras, 
Aquele que comissiona a igreja para a missão, dá também o ministério a 
muitos para que assim edifiquem a igreja para ministrar a outros 
(MARASCHIN, 1979, p. 29). 

 

Este ministério especializado em diferentes funções não é uma novidade do 

Novo Testamento. Deus já usara este sistema lá no Velho Testamento, e um 

exemplo claro deste fato se encontra nos ministérios levítico e sacerdotal. No tempo 

de Davi uma grande reorganização do pessoal eclesiástico foi levada a efeito, e os 

levitas foram divididos em quatro classes, representando cada classe uma diferente 

função do ministério. São elas: 

1. Assistentes dos sacerdotes em sua obra no santuário 

2. Cantores e músicos 

3. Porteiros 

4. Juízes e escribas 
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Cada uma das três primeiras classes, e talvez também a quarta, era dividida 

em vinte e quatro turmas para exercerem o seu serviço em rodízio (1Cr 24 e 26) 

(HORN, 1979, p. 670). Um estudo mais minucioso poderia, talvez, acrescentar uma 

quinta função ao ministério levítico: os tesoureiros e administradores das finanças do 

santuário (1Co 26:20-28).  

Por outro lado, os sacerdotes em seu ministério tinham pelo menos três 

funções específicas: (1) Ministrar o ritual do Santuário; (2) ensinar o povo; e (3) 

revelar a vontade de Deus, especialmente através de Urim e Tumim, no caso do 

sumo sacerdote (WATSON, 1974, p. 161). 

No caso dos levitas, cada levita exercia o seu ministério exclusivamente na 

função para a qual fora designado, e isto durante a vida inteira. É de se esperar, 

pois, que cada um se tornasse um verdadeiro especialista em sua função. Portanto, 

já desde os primórdios se percebe que um ministério especializado sempre foi o 

melhor caminho para a eficiência no ofício sagrado. 

Foi exatamente por esta razão que o Espírito Santo, ao instituir o ministério 

cristão, estabeleceu na igreja uma diversidade de dons, uma diversidade de 

ministérios e uma diversidade de operações (1Co 12:4-6). 

 

4.2 Uma Filosofia de Ministério 

 

Este ministério especializado que a Bíblia apresenta tem recebido um maior 

reconhecimento por parte dos teólogos nos últimos anos. Aliás, no contexto de uma 

igreja local com os seus oficiais, este conceito de ministério sempre foi 

compreendido e defendido. O problema, entretanto, está com a vocação pastoral 

propriamente dita, ou seja, não com o ministério voluntário dos leigos, mas com o 

ministério pastoral de tempo integral, e com o papel a ser desempenhado pelo 

pastor em sua igreja local. Com a passar do tempo, a vocação pastoral tem se 

tornado cada vez mais complexa em decorrência das demandas de uma sociedade 

cada vez mais exigente e em constantes mutações. O pastor que outrora restringia a 

maior parte de suas atividades e seu tempo ao púlpito e a visitação dos fiéis e 

interessados, hoje se vê forçado a elaborar um programa de trabalho que atenda 

satisfatoriamente às múltiplas facetas de seu ofício, o qual inclui além da pregação e 

visitação, os empreendimentos evangelísticos, construção de igrejas, relações 

públicas, campanhas para aquisição de donativos, cursos de treinamento, 
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presidência de comissões, e ainda o suprimento com material e orientações as 

atividades dos diversos departamentos da igreja. Diante de uma tal avalanche de 

atividades, onde fica o ministério especializado do pastor? Como poderá ele 

especializar-se numa destas funções? Poderá ele optar por uma ou outra destas 

funções e, então, especializar-se nesta função? Este assunto tem sido discutido por 

alguns eruditos da área de teologia aplicada e crescimento de igreja. 

Um dos teólogos que tem abordado este assunto é o já citado Peter Wagner. 

Ele associa o ministério especializado a alguns fatores, e chama isto de “filosofia de 

ministério”. Na sua opinião, leva tempo para se estabelecer liderança em uma igreja, 

mas o pastor deve fazê-lo de tal maneira que, conhecendo os seus próprios dons 

espirituais, venha a escolher a função para a qual se sente melhor dotado pelo 

Espírito Santo e, especializando-se nela, delegue e transfira o peso das outras 

responsabilidades aos membros da igreja que possuam, igualmente, os dons 

espirituais necessários para assumi-las. Segundo ele, esta é a principal razão pela 

qual a permanência prolongada de um pastor em uma igreja, ao que ele chama de 

“longevidade pastoral”, deve ser incentivada, pois está diretamente relacionada com 

o crescimento da igreja. Um testemunho comum aos pastores de igrejas que 

apresentam um excelente crescimento é que eles têm recebido um chamado 

vitalício para aquela igreja. Nem o pastor nem os seus membros estão apreensivos 

quanto ao local em que o pastor poderá estar daqui a cinco anos, por exemplo. Nas 

palavras de Lyle Schaller, um dos meios de reduzir o positivo impacto da liderança 

pastoral é mudar os ministros a cada poucos anos. Para Schaller, os mais 

produtivos anos de um pastor geralmente começam após o quarto ano da gestão 

pastoral (WAGNER, 1979). 

A transferência de pastores com acentuada frequência priva a igreja de 

estabelecer uma firme filosofia de ministério, agora reconhecida como um importante 

fato de crescimento e saúde da igreja. Cada igreja dentro de uma mesmo 

denominação ou de uma mesma área deve definir em que sentido ela 

desempenhará um papel diferente das demais, ou seja, qual será o ministério em 

que ela haverá de se especializar. Poucas igrejas, porém, estão em condições de 

estabelecer a sua filosofia de ministério porque carecem de liderança pastoral 

suficiente para fazê-lo com eficiência. Quando os pastores vão e vem com 

frequência, a filosofia de ministério vai e vem igualmente. 
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Quando há um compromisso pastoral a longo prazo, a filosofia de ministério 

pode e deve ser constituída em torno dos dons espirituais do pastor. Algumas igrejas 

de grande crescimento estão fazendo isto. Na área de Los Angeles, por exemplo, os 

pastores John MacArthur e Charles Swindoll tem o dom de ensinar. Suas igrejas, 

Grace Community (Panorama City) e Evangelical Free (Fullerton), tem uma filosofia 

de ministro chamada “Igreja Escola”. Pastor Ralph Wilkerson, por outro lado, tem o 

dom de evangelista e assim o seu Melodyland Christian Center está edificado como 

um centro evangelístico, bem diferente de uma igreja escola (WAGNER, 1979, p. 

163, 164). 

Em outras palavras, a igreja escola mencionada por Peter Wagner seria nada 

mais nada menos que uma igreja que, baseada no dom espiritual de seu pastor, se 

especializou no ministério do ensino, e nem por isso deixou de crescer tanto quanto 

uma igreja especializada no ministério evangelístico. 

É claro que, aplicando estes conceitos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

algumas adaptações serão necessárias. O crescimento da Igreja Adventista, por 

exemplo, está estruturado muito mais em forma de extensão ou multiplicação de 

congregações, como ocorre com algumas denominações. Outro aspecto a ponderar 

é a recomendação de Peter Wagner de uma gestão pastoral vitalícia para uma 

mesma igreja. A Igreja Adventista entende que é importante que as igrejas sejam 

beneficiadas com os dons espirituais de outros pastores. Entretanto, é muito 

oportuno aqui a advertência contra a excessiva frequência com que são transferidos, 

algumas vezes, os pastores adventistas, impedindo-os assim de desenvolverem um 

ministério especializado. 

 

4.3 Um Ministério Intencional 

 

Dentro do mesmo contexto de ministério especializado, e tentando ampliar um 

pouco mais os horizontes, John E. Biersdorf (1976) fala de um “novo modelo de 

ministério” que, segundo ele, envolve o que ele chama de intencionalidade e 

negociação no ministério. Este novo modelo de ministério seria um princípio 

organizacional capaz de fazer face às implicações e descobertas de pesquisas 

recentes levadas a efeito no campo ministerial, especialmente estudos recentes de 

stress no ministério, e as experiências clínicas relatadas nos centros de 

aconselhamento profissional para clérigos, nos Estados Unidos. Diante da grande 
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diversidade de possíveis atividades profissionais no ministério, e das mutáveis e 

flutuantes forças culturais e organizacionais que afetam estas atividades, o pastor, 

para ser eficiente, deve conscienciosamente escolher uma imagem vocacional de 

forma a dar coerência e direção ao seu trabalho profissional. O ministério intencional 

seria por um modelo particularmente apropriado para as necessidades e desafios da 

situação contemporânea.  

A necessidade de um ministério intencional é demostrada pela descoberta, 

entre outras, de que em 1969, por exemplo, cinquenta e oito por cento dos ministros 

protestantes expressaram o sentimento de que o trabalho da igreja parecia fútil e 

ineficaz; este sentimento foi relatado como um sério problema para um terço deles, 

dados estes extraídos de uma amostra de 4.665 ministros protestantes dos Estados 

Unidos. 

No ano seguinte, trinta por cento de uma amostra nacional de 1.774 clérigos 

católicos romanos relataram séria frustração em seu trabalho, e doze por cento 

consideraram um sério problema a sua convicção de que eles poderiam realizar 

mais fora do que dentro da igreja organizada (BIERSDORF, 1976, p. 15, 16, 132). 

Estes sentimentos de futilidade, frustração e impotência não são unicamente 

para o ministério. De fato, muitas pessoas conhecem a experiência de ter sua vida 

diária determinada mais pelas pressões de seu meio ambiente que pelo seu próprio 

propósito. Para alguns, a consciência de estar limitado por circunstâncias internas e 

externas é causa de uma frustração ocasional, enquanto que para outros é uma 

opressiva realidade. 

Diante deste fato, a intencionalidade no ministério funcionará também como 

uma defesa contra os sentimentos de futilidade, frustração e falta de poder do 

ministro. 

Intencionalidade tem significado em três diferentes níveis para os ministros, 

os quais poderão se reconhecer a si mesmos em um ou mais destes níveis. São 

eles: 

1. Intenções - O mais óbvio significado de “intencionalidade" é que alguém tem 

intenções, planos definidos, propósitos, metas para as quais energia e 

recursos são mobilizados. Em certo sentido, todo mundo tem intenções, 

muitas das quais nunca são concretizadas. Porém, o ministro intencional toma 

decisões acerca de metas específicas e começa por executar aquelas que ele 

considera prioritárias. Naturalmente, estas metas ou intenções incluem o 
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ministério especializado do pastor, que será estruturado de acordo com os 

seus dons espirituais. Uma pergunta muito útil que o pastor poderia fazer a si 

mesmo em forma de diagnóstico seria a seguinte: estarei eu satisfeito daqui a 

vinte anos com aquilo que realizei no ministério em todos estes anos? Esta 

pergunta o ajudará a ponderar as intenções do seu ministério. Há um outro 

aspecto da intencional idade sem o qual as meras intenções terão pouco 

valor: vocação e uma consciência de que é possível mudar a rotina das 

coisas (ibid., p. 24, 25). 

2. Vocação - Um nível mais profundo de intencionalidade na vida de um pastor é 

geralmente expresso como um senso de vocação. Embora o seu mais comum 

uso se refira a uma convicção inerente específica de que Deus está 

chamando alguém para o ministério, o maior significado de "vocação", como 

já foi dito, é uma intimação a participar em um propósito maior que os próprios 

interesses pessoais. Vocação é uma expressão de intencional idade muito 

mais profunda do que as conscientes intenções. Vocação, neste sentido, 

inclui uma vasta lista de desejos e até fantasias daquilo que se pode chegar a 

realizar, bem como um sentimento de que a própria vida faz parte de um 

grande movimento da história da humanidade. Alguns ministros têm 

estabelecido a sua intencionalidade em defesa das mudanças sociais. Na 

década de sessenta a lacuna entre as pretensões e as realidades dos valores 

ocidentais tornaram-se altamente visíveis e inescapáveis para aqueles que 

creem que a fé cristã tem que contender por uma ordem social mais justa e 

mais humana. Mas como Jeffrey Hadden documentou no seu livro The 

Gathering Storm in the Churches, muitos ministros têm desenvolvido um 

ministério de mudança social em parte com um resultado da incerteza acerca 

das crenças tradicionais. Este ministério de mudança social faz sentido 

apenas como uma alternativa mesquinha da intencional idade destes 

ministros (ibid., p. 26-31). 

3. Profissão - O modelo profissional de ministério pode ser visto como uma outra 

alternativa menos nobre de intencionalidade. James Glasse, em seu livro 

Profession: Minister, sugere que o ministro reafirma sua identidade vocacional 

como um profissional. 

Recorrendo à literatura sociológica, Glasse afirma que um profissional é 

identificado por cinco características: (1) Ele é um homem graduado, formado em um 
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determinado curso de estudos acessíveis a alunos de uma instituição de ensino; (2) 

ele é um perito, e domina uma determinada série de habilidades; (3) ele é um 

homem institucional, prestando seus serviços à sociedade através de uma 

instituição social histórica da qual ele é parcialmente servo e parcialmente líder; (4) 

ele é uma pessoa responsável, que professa ser capaz de agir competentemente em 

situações que requerem seus serviços. Ele tem o compromisso de praticar sua 

profissão de acordo com elevados padrões de competência e ética; e, finalmente, (5) 

ele é uma pessoa dedicada. O profissional caracteristicamente "professa" algum 

valor para a sociedade. Sua dedicação aos valores da profissão é a base para a 

avaliação de seus serviços.  

O modelo do ministro como um profissional oferece tanto oportunidades como 

limitações para aqueles que procuram uma vocação coerente. Cada ser humano tem 

uma necessidade essencial e legítima de ser competente - fazer algo bem feito e 

saber que o faz. Paralelamente à necessidade de ser amado e aceito 

incondicionalmente, bem como de amar e aceitar a outros sem reservas, cada 

pessoa tem a necessidade fundamental de se tornar um "ator" eficaz no mundo, e 

ser julgado por rigorosos padrões de avaliação. Entretanto, o ministro não é igual a 

outros profissionais que habilidosa e autoritariamente aplicam conhecimentos 

impessoais a pacientes e clientes individuais. O ministro é fundamentalmente urna 

pessoa de fé, envolvida no conhecimento do amor de Deus e que procura fazer este 

amor conhecido através do seu trabalho. A intencionalidade no ministério é 

atenuada se sua única base for a habilidade técnica sem a intervenção da fé.  

Todavia, depois de toda esta abordagem, como pode o pastor, na prática, ser 

mais intencional em seu ministério? Biersdorf (1976) apresenta uma lista de 

perguntas para auto avaliação pastoral que ajudam a orientar a intencionalidade do 

ministério:  

1.  O que é mais importante em meu ministério? (Qual é minha vocação e 

minha missão?)  

2. Qual é minha maneira peculiar de fazer as coisas, meu estilo de trabalho? 

(Nem sempre estamos cônscios de nosso estilo característico; os outros 

podem vê-lo melhor que nós). 

3. No ministério e na vida pessoal, quais são minhas metas e prioridades? 

4. Em que sou mais eficiente? (Grandes ou pequenos sucessos no passado, 

habilidades apreciadas, etc.). 
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5. Qual é a minha capacidade de relacionamento com outros, e como uso isto 

intencionalmente? 

6. Que realidades devo eu aceitar como limitações em minha situação 

presente? (Saúde, idade, ambiente de trabalho, circunstâncias familiares, 

etc.) 

7. Diante de minha vocação, estilo, metas, relacionamento e limitações, que 

espécie ou modelo de ministério devo eu conduzir?  

Como se vê, as seis primeiras perguntas levam à sétima, a qual em outras 

palavras seria o seguinte: primariamente, o que você é em seu presente ministério? 

Está você acima de tudo tentando ser um instrutor de leigos, um evangelista, um 

defensor dos opressos, um instrumento de cura para as doenças, ou o seu é 

primariamente um ministério de reconciliação ou de organização? Segundo a Bíblia, 

há não somente "variedades de dons", mas também "variedades de ministérios", os 

quais podem ser escolhidos e realizados intencionalmente. 

 

4.4 Negociação Ministerial 

 

Segundo Biersdorf (1976), para se poder falar em ministério intencional tem-

se que necessariamente falar também no que ele considera o polo oposto, e a que 

ele chama de “negociação”. Negociação refere-se à qualidade das relações entre o 

ministro e as pessoas e grupos com os quais ele conduz e seu trabalho profissional. 

Negociação é a maneira em que o trabalho em conjunto leva o possível a tornar-se 

realidade. 

Isto significa ter a visão proporcionada pela intencionalidade profissional, e ter 

também a eficácia em realizar esta intenção. Isto requer um estilo que é aberto e 

que confia que o parceiro da negociação, no caso, os oficiais da igreja, darão a sua 

contribuição ímpar para as realidades que emergirão da negociação. Isto significa 

identificar os fins que são importantes e significativos para a igreja e desenvolver 

um consenso acerca da mais eficaz estratégia para alcançar estes fins.  

Em geral, os ministros não são muito inclinados a negociar, uma vez que isto 

pode implicar em um questionamento de sua autoridade "dada por Deus", ou seja, 

quebrar a imagem de que ele tem a última palavra. No entanto, esta visão doentia 

do ministério deve ser corrigida. O conceito de negociação também oferece uma 

alternativa para a simplista e geralmente frustrante visão do ministério como uma 
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carreira profissional, já que esta carreira passa, então, a ser partilhada com toda a 

igreja.  

O processo de negociação também requer que o ministro conheça com 

clareza as suas próprias habilidades, competência, preferências e metas. É um fato 

incontestável que as congregações respondem mais afirmativamente aos ministros 

que tem este tipo de visão clara do que aos ministros que estão tentando fazer tudo 

que aparece, em virtude de estarem eles mesmos confusos quanto ao que podem e 

quanto ao que querem fazer. 

Ninguém pode ser tudo para todas as pessoas em todo o tempo. 

Finalmente o conceito de ministério como um processo de negociação requer 

oportunidade regulares para ministros e congregações conversarem sobre o que 

estão fazendo, bem como para manterem um intercâmbio de comportamento em 

relação à missão da igreja e suas metas ministeriais, negociando, assim, novas 

metas e expectativas (ibid., p. 16-22).  

 

 

4.5 Um Novo Modelo de Ministério 

 

Biersdorf (1976) apresenta a negociação de um ministério intencional como 

sendo um novo modelo de ministério, e Stephen Charles Mott, professor assistente 

no Gordon-Conwell Theological Seminary, em Massachusetts, é quem mostra como 

este novo modelo de ministério depende diretamente do conhecimento dos dons 

espirituais. Segundo ele, negociação e intencionalidade são princípios 

organizacionais. Através da negociação, o pastor organiza sua lista de 

necessidades, recursos e prioridades que estão diante dele. Intencionalidade é uma 

organização na esfera dos valores e metas básicas do ministério.  

Ambos os conceitos indicam um controle racional das metas e métodos de 

alguém no serviço da igreja. Para alguns leitores, isto levanta o velho problema do 

relacionamento entre o Espírito Santo e a organização institucional. Alguns podem 

sentir isto que a razão e decisões humanas estão sendo impostas sobre o livre 

exercício dos dons do Espírito Santo.  

Em resposta a esta importante preocupação, especialmente por parte dos 

modernos movimentos carismáticos, pode-se demonstrar facilmente que o exemplo 

e ensino da Bíblia aplicam razão e organização aos poderes distribuídos pelo 
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Espírito de Deus, e que intencionalidade e negociação, quando usados 

corretamente, se harmonizam perfeitamente com o padrão de vida da igreja do 

Novo Testamento. Aliás, a ordem era levada muito a sério na igreja primitiva. Paulo 

sempre se preocupava em organizar as igrejas dos seus conversos (At 14:23). 

Paulo deixou claro também que Deus não é Deus de desordem (1Co 14:33, 40). 

Além disto, está claro que entre os dons espirituais estão incluídas as habilidades 

para presidentes, administradores e líderes, por exemplo, o que indica uma 

organização a ser administrada.  

Intencionalidade reflete a natureza da vocação cristã. Se uma vocação 

significa participar em um propósito superior aos interesses pessoais, a vocação 

cristã significa ser impelido pela convicção única de que Deus está chamando para 

a "comunhão de seu Filho Jesus Cristo" (1Co 1:9). O chamado para o ministério é 

uma expressão particular do chamado para o evangelho a todas as pessoas. 

Intencionalidade no ministério inclui uma consciência da exclusividade desta 

vocação em Cristo Jesus. 

Os conceitos de intencionalidade e negociação são uma ajuda ao ministro em 

sua responsabilidade para com os seus dons espirituais. Negociação requer, e 

encoraja o pastor a ter um respeito por seus próprios dons e habilidades naturais. 

Por ser intencional a respeito do seu ministério, ele é forçado a reconhecer os seus 

dons e assim estabelece prioridades de acordo com eles. A falta desta auto direção 

no ministério afeta não somente o bem-estar da comunidade eclesiástica, a qual 

depende, em certo sentido, do funcionamento dos seus dons espirituais. 

Cristãos comprometidos com a missão cristã, à semelhança de Paulo, devem 

prestar atenção ao fato de que intencionalidade e a negociação podem fazê-los 

mais produtivos nos deveres do ministério. A intencionalidade levá-los-á a uma 

melhor compreensão de suas metas, bem como a identificar os fins que são mais 

decisivos para o seu ministério os torne mais responsáveis ante os desafios de sua 

missão (ibid., p. 219-230). 

 

4.6 O Ministério Especializado na Organização Adventista do Brasil 

 

A expressão “ministério especializado”, no sentido em que é empregada 

neste estudo, resume e inclui tudo o que foi dito acima sobre “filosofia de ministério”, 

“ministério intencional” e “negociação ministerial”. Aliás, a mesma ideia encerrada na 
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palavra “negociação” já tem sido discutida por autores adventistas, embora a 

terminologia empregada seja diferente. Richard Morris (1984), por exemplo, fala de 

“pensamento público” referindo-se a uma forma eficaz de motivar a sua igreja: 

 

Por ‘pensamento público’ quero dizer que para o nosso povo ser dedicado à 
igreja e seu trabalho, os processos de idear, planejar e estabelecer os alvos 
que formam a base desse trabalho precisam ser completamente 
desalojados dos escritórios dos diretores departamentais e do gabinete do 
pastor. Eles devem efetuar-se à plena luz pública do debate e da decisão 
pelos leigos (MORRIS, 1984, p. 6). 

  

O mesmo autor amplia esta ideia, acrescentando um segundo conceito de 

motivação, a que ele chama de “liderança partilhada”: 

 
‘Liderança partilhada’ – significa escolher um estilo de liderança entre todos 
os membros de um grupo de trabalho, segundo as aptidões, capacidade e a 
boa vontade de cada pessoa para participar. Assim o grupo se concentra 
não somente na realização da tarefa, mas também no desenvolvimento de 
meio individuais e do grupo para assumir os papéis de liderança 
necessários para uma congregação eficiente (ibid., p. 7). 

  

Morris (1984) salienta ainda que este modelo de liderança partilhada faz com 

que o pastor deixe de ser a única fonte de motivação planos e alvos para a igreja, 

envolvendo, assim, os próprios membros nesta motivação e liderança. 

Em outras palavras, partilhando a liderança da igreja com diversos membros 

dotados pelo Espírito Santo, e distribuindo entre eles as diversas funções, 

especializar-se em uma delas, escolhendo intencionalmente a função que 

corresponde aos seus dons espirituais, e assim desenvolver o seu ministério 

especializado. 

Este conceito não é uma novidade absoluta no ministério. Já há muito tempo 

Ellen G. White (1969) respaldou este conceito, reconhecendo diferenças de 

especialidades dentro do mesmo ministério pastoral. 

 

Deus tem maneiras várias de operar, e possui obreiros diversos, aos quais 
confia diferentes dons. Um obreiro pode ser bom orador, outro bom escritor, 
outro ainda pode possuir o dom da oração sincera, fervorosa, outro de 
cantar, e ainda outro a capacidade de expor com clareza a Palavra de 
Deus. E cada um desses dons se deve tornar uma força em favor de Deus, 
pois Ele opera por meio do obreiro (WHITE, 1969, p. 463). 

 

 É claro que o resultado em termos de eficiência e conquista de almas será 
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muito maior se cada obreiro explorar e se dedicar com afinco àquilo que sabe e 

gosta de fazer, ou seja, ao exercício pleno dos seus dons espirituais. É por isto que 

Ellen White afirma, na citação acima, que “cada um desses dons se deve tornar 

uma força em favor de Deus”, e a melhor maneira de um dom se tornar uma força 

para Deus é o seu exercício pleno em forma de um ministério especializado. Raoul 

Dederen (1985), professor no seminário teológico da Andrews University, também 

fala sobre este assunto, ao considerar a multiplicidade de funções exigidas pelo 

ministério moderno: 

 

O ministério moderno está sendo, porém, cada vez mais considerado uma 
profissão bem como um chamado. Requer geralmente conhecimento 
especializado e longo preparo… Conquanto a pregação continue sendo o 
meio mais comum de transmitir o evangelho, também se espera que os 
ministros hodiernos sejam mestres, dirigentes de culto e peritos na arte do 
cuidado pastoral. 
O múltiplo conjunto de oficias na igreja local está em harmonia com o 
conceito do Novo Testamento sobre o ministério, bem como com a nossa 
época de especialização. E esta última não é incompatível com o chamado 
cristão ao ministério pastoral, contanto que concorra para o desempenho de 
sua vocação primordial: a proclamação de Jesus Cristo e a comunicação do 
evangelho. Mesmo assim, todos são ministros na verdadeira acepção da 
palavra. Podemos falar, portanto, de ministros da música, da educação 
religiosa, dos jovens, da obra social, do cuidado e conselho pastoral. Não 
conviria que todos eles fossem devidamente reconhecidos pela ordenação 
ao ministério cristão? (Ou não seria melhor falar em ‘ministério’?) 

(DEDEREN, 1985, p. 19, 20, grifos inseridos). 
 

 Evidentemente, Dederen está falando dentro do contexto eclesiástico norte 

americano em que cada igreja, na maioria dos casos, possui vários pastores sendo 

cada um deles especializado dentro da sua função. Neste caso, o ministério 

especializado já é uma realidade indiscutível. No entanto, o objetivo desta pesquisa 

é aplicar o conceito de um ministério especializado ao contexto da organização 

adventista do Brasil, onde a realidade é exatamente o oposto do que ocorre na 

América do Norte, ou seja, cada igreja tem apenas um pastor e, na grande maioria 

dos casos, este único pastor cuida de várias igrejas ao mesmo tempo. Num tal caso, 

o que fará o pastor com as diversas funções do seu ministério? Especializar-se-á em 

todas elas? Obviamente isto é impossível. Desempenhará ele todas estas funções 

sem alcançar eficiência plena em nenhuma delas? Isto seria, e tem sido em muitos 

casos, frustrante e improdutivo. Qual será, então, o papel do pastor, diante dos 

diversos ministérios da Igreja? Qual será a solução para este pastor sobrecarregado 

com múltiplas funções em múltiplas igrejas? A esta altura do estudo o autor entende 
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que a resposta a esta pergunta é inequívoca: a solução está em que o pastor 

conheça os seus dons espirituais e especialize-se na função que corresponde a 

estes dons, partilhando então a liderança plena das demais funções do seu 

ministério com os dons espirituais dos diversos membros de suas igrejas. Mas, quais 

podem ser estas especialidades? A seguir serão sugeridas algumas alternativas 

entre as muitas possíveis ao ministério especializado. 

 Especialidades Pastorais Sugestivas. Cada especialidade pastoral, conforme 

já foi mencionado, se baseia em um ou mais dons espirituais, particularmente 

naqueles dons que foram classificados neste estudo como destinados ao ministério 

formal ou institucional. A título de sugestão podem ser citadas as seguintes 

especialidade: 

1. O ministério evangelístico – Esta talvez seja a especialidade pastoral mais 

comum, especialmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia, já que 

evangelismo e conquista de almas são duas expressões usadas quase como 

se fossem sinônimas, e ambas traduzem a própria razão da existência e 

missão da igreja. O fato, porém, é que evangelismo é apenas um dos muitos 

dons do Espírito Santo e, portanto, não é a única forma de se conquistar 

almas para Cristo, e muitos pastores tentam desesperadamente, às vezes, 

exercer um ministério evangelístico, quando o seu dom espiritual é outro 

através do qual poderiam, com mais eficiência e satisfação, conquistar almas 

perdidas para o Salvador Jesus. 

Por outro lado, poucas coisas produzem mais vibração do que 

contemplar um pastor que possui o verdadeiro dom do evangelismo. Ele se 

sente à vontade ao fazer o seu evangelismo, e os seus ouvintes também se 

sentem à vontade. Este pastor tem tudo para especializar-se no ministério 

evangelístico. Cada programa da sua igreja possuirá um cunho visivelmente 

evangelístico com atrações naturais para os visitantes desde a Escola 

Sabatina ao culto de oração na quarta-feira à noite. Além de contagiar todos 

os programas da igreja com o seu ardor evangelístico, ele sempre incluirá em 

seu programa anual uma ou mais séries completas de conferências públicas. 

Com toda a facilidade ele descobrirá outros na igreja que tem o mesmo dom, 

e com eles formará a sua equipe de apoio. Poderá também fundar na igreja 

uma escola permanente de evangelistas leigos, treinando-os nos pontos 

permanentes de pregação evangelísticas para sua igreja. Para isto, ele estará 
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sempre se atualizando em literatura especializada sobre evangelismo, bem 

como acompanhará com interesse as notícias de grandes empreendimentos 

evangelísticos em outros lugares, observando os novos métodos empregados 

a seus respectivos resultados. É óbvio que para se dedicar desta maneira a 

uma só área do ministério ele terá que confiar as demais reponsabilidades a 

leigos competentes e habilitados. Com o tempo, e em contínua dependência 

do Espírito Santo, este pastor se tornará um especialista em evangelismo, e 

que poder não terá o seu ministério! E que benção não será ele para a Causa 

de Deus e para a humanidade! Ele não precisará ser um departamental de 

evangelismo para ser um especialista em evangelismo, pois ele poderá 

exercer a mesma função dentro do seu distrito, com a vantagem da 

permanência junto aos conversos, o que é praticamente impossível ao 

departamental. Somente um ministério especializado poderá atingir o máximo 

em eficiência pastoral. 

2. O ministério pastoral – Embora a palavra “pastoral” seja usada com 

frequência para designar todas as atividades ministeriais, ela tem também o 

seu sentido mais específico. O pastorado, propriamente dito, difere do 

evangelismo em um sentido: o dom do evangelismo foi conferido pelo Espírito 

Santo para expandir o rebanho, enquanto que o dom de “pastor”, como o 

próprio termo o denota, foi conferido para apascentar e alimentar o rebanho. 

Enquanto o evangelista vai em busca das ovelhas perdidas, o pastor se 

esforça para que não se percam as ovelhas já pertencentes ao rebanho. 

Embora estas duas funções sejam atividades paralelas, a especialização em 

cada uma delas permitirá a obtenção de maiores resultados. Aquele que tem 

o dom de pastorear se sentirá realizado em nutrir a sua igreja em todos os 

sentidos, e isto se refletirá nos seus sermões, nas atividades devocionais e 

sociais que ele programará para a sua igreja e, acima de tudo, na visitação 

frequente e nutritiva que fará a todos os membros de sua igreja. Este pastor 

facilmente montará uma equipe de anciãos que possuam o mesmo dom para 

juntos levarem a efeito um intenso programa de visitação, a qual poderá ser 

criteriosamente controlada por um fichário das famílias da igreja com 

anotações referentes a cada visita feita. Ele também estará sempre bem 

informado para o desenvolvimento de seu ministério especializado. Claro que 

as demais funções do seu ministério serão partilhadas com leigos capazes, e 
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particularmente o setor evangelístico de sua igreja deverá ser esforçado por 

uma forte equipe de obreiros voluntários, para que esteja sempre ativa esta 

parte vital das atividades da igreja. Um pastor assim, especialista na arte de 

pastorear, será um tesouro para qualquer igreja, e seu ministério 

proporcionará um maravilhoso crescimento espiritual para a igreja. 

3. O ministério didático - Esta especialidade é possível àqueles que possuem o 

dom de ensinar ou mesmo o do conhecimento, embora este seja útil em 

muitas outras funções. O ministério didático possui amplas possiblidades. 

Delegando a outros as demais funções do ministério, o pastor que possui o 

dom de ensinar pode estruturar todo o seu trabalho em forma de cursos de 

instrução para a sua igreja. Não há nada mais substancial que oferecer à 

igreja, por exemplo, curso nas áreas de doutrinas e profecias, princípios de 

saúde, lar e família, capacitação de leigos, administração de igreja e assim 

por diante. Até mesmo o evangelismo feito por este pastor poderá ser através 

de aulas doutrinárias e seminários de profecias como as do Apocalipse, por 

exemplo. As classes bíblicas serão verdadeiramente classes de instrução e 

diálogo sobre a Bíblia. Descobrindo na igreja outros que também possuam o 

dom de ensinar, o pastor poderá organizar uma equipe de instrutores em 

áreas diferentes, incluindo os departamentos jovens e infantis, e então 

transformar a igreja em uma verdadeira escola para membros e amigo da 

igreja, efetuando, desta maneira, o seu evangelismo e a sua nutrição 

espiritual da igreja. É claro que este pastor precisará conhecer o máximo 

possível sobre didática e arte de ensinar, precisando, portanto, estar sempre 

se atualizando. Este ministério especializado no ensino, com o tempo, levará 

toda a igreja a um tal nível de instrução que tornará o seu testemunho em 

favor do evangelho, sob o poder do Espírito, quase irresistível; sem dúvida, 

está precisando de mais pastores capacitados com o dom de ensinar. 

4.  O ministério Social. Esta é talvez a especialidade ministerial que possui o 

campo mais fecundo e possivelmente o menos explorado. Mudança social é 

uma expressão que está na moda no momento em que este trabalho está 

sendo escrito, especialmente nos arraiais teológicos e eclesiásticos, e 

principalmente na América Latina. A Teologia da Libertação está cada vez 

ganhando mais terreno no pensamento religioso desta época. Este é, pois, 

um momento estratégico para o ministério adventista atingir as massas. Só 
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que, ao invés de atingi-las pela tão falada revolução social, a Igreja Adventista 

deveria atacar o mundo com a beneficência social! Para isto, o ministério 

precisa de mais pastores que possuam o dom de socorrer e ajudar para que 

se especializem no ministério social. O programa de trabalho e as orientações 

a Igreja já possui, através do departamento de assistência social, ADRA 

(Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais), 

Sociedade Beneficente Senhoras Dorcas, e uma série de outros. Além destes 

programas, inúmeras outras iniciativas podem ser criadas a nível de igreja 

local, mas somente o verdadeiro dom espiritual de socorrer dará vida a estes 

programas e fará com que deixem de ser meras deliberações administrativas. 

Com este dom o pastor poderia transformar a própria igreja em um centro de 

assistência social, conseguindo e providenciando alimentos para carentes, 

roupas, atendimento médico e dentário, cursos de arte culinária, cursos de 

formação profissionalizante para pessoas carentes e inúmeras outras 

atividades possíveis, através das quais se transmitisse o conhecimento do 

amor de Deus. Este pastor poderia ser assessorado por uma equipe de leigos 

com o mesmo dom de socorrer e multiplicar assim a eficiência do ministério 

social. As outras atividades da igreja seguiriam seu curso normal nas mãos de 

leigos eficientes e espiritualmente dotados. Este ministério social será, sem 

dúvida, um instrumento poderoso nas mãos de Deus para aliviar os 

sofrimentos da humanidade e encaminhá-las aos pés do Salvador. 

5. O ministério administrativo – Esta especialidade também tem o seu lugar. O 

pastor que possui o dom da administração dedicará maior parte de seu tempo 

aos aspectos administrativos do distrito. Ele será um especialista em 

organizar e dirigir as comissões da igreja; dará cuidadosa atenção às 

comissões das diversas igrejas e grupos do distrito; acompanhará bem de 

perto o movimento financeiro de cada tesouraria das igrejas do distrito 

controlando cuidadosamente as despesas, receitas e remessas; organizará 

também detalhadamente as listas de membros e outros aspectos de cada 

secretaria de igreja, providenciando também arquivos e fichários para 

atividades burocráticas do distrito. Além disto, ele terá muita facilidade em 

administrar os empreendimentos materiais do distrito, como, por exemplo, as 

construções de igrejas ou salas, bem como a aquisição de móveis e 

equipamentos. Em sua visitação, embora atenda todo o distrito como se 



53 
 

 

espera de todo ministro, suas visitas mais frequentes serão aos tesoureiros, 

secretários e anciãos, pois são estes que detém o controle administrativo das 

igrejas. Sua especialidade, ao contrário do que ocorre frequentemente neste 

setor, também exige constante atualização, particularmente em literatura 

sobre administração eclesiástica e liderança. Há, porém, um perigo contra o 

qual deve estar advertido todo pastor que possui o dom da administração: é 

que, embora delegue a outros as muitas funções diferentes do seu ministério, 

ele jamais poderá negligenciar ou mesmo delegar um aspecto fundamental do 

seu ministério, isto é, a pregação da palavra. A pregação bíblica é 

responsabilidade intransferível de todo pastor, seja qual for a sua 

especialidade. Ele pode fazê-lo de diferentes maneiras, de acordo com o seu 

estilo pessoal, e pode também não ser o mais eloquente em sua pregação, 

mas o imperativo bíblico é: “que pregues a palavra” (2Tm 4:2). Os dons 

espirituais alteram a maneira de pregar e não o dever de pregar. O ministério 

administrativo que não olvida a pregação bíblica será, em sua organização, 

uma benção para o desenvolvimento da igreja local e da Organização 

Superior. 

6. O ministério musical – Esta é uma especialidade pastoral que ainda está por 

ser explorada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se a música é de origem 

divina e celestial, por que não poderia ser usada em forma de um ministério 

oficial para a conquista de almas? Ao invés de ser usada apenas como uma 

pequena parte do serviço religioso, a música poderia ser usada como o 

próprio veículo de um ministério especial. Ellen G. White (1978) tem muito a 

dizer sobre o poder da música para o ministério. Ela afirma, por exemplo, que 

“a melodia do canto, derramando-se dos corações num tom de voz claro e 

distinto, representa um dos instrumentos divinos na conversão de almas 

(WHITE, 1978, p. 496)”. Veja-se também as seguintes citações: 

 

O canto é um dos meios mais eficazes para gravar a verdade espiritual no 
coração. Muitas vezes se tem descerrado pelas palavras do canto sagrado, 
as fontes do arrependimento e da fé (ibid., p. 500). 
Os alunos que tem aprendido a cantar os suaves hinos do evangelho com 
melodia e clareza, podem fazer muito bem como cantores evangelistas. 
Eles encontrarão muito ensejo de empregar o talento que Deus lhes deu 
(ibid., p. 504). 

 

Baseado no fato de que a música é um poderoso instrumento evangelístico, o 
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pastor que possui o dom do canto da música poderia desenvolver um ministério 

especializado no evangelismo musical. Sua igreja poderia ter um acentuado número 

de grupos musicais, incluindo, quem sabe, trios, quartetos, conjuntos e corais, os 

quais poderiam ser escalados alternadamente para as diversas programações das 

igrejas. Com esforço, esta igreja poderia organizar até mesmo uma pequena 

orquestra, enriquecendo, assim, com aprimorado acompanhamento, as 

apresentações cantadas. Os programas evangelísticos da igreja, como no domingo 

à noite por exemplo, poderiam ser feitos em forma de apresentações musicais ou 

recitais de música sacra, complementados com pequenas mensagens faladas. 

Havendo um número suficiente de grupos musicais, ao final dos recitais se poderia 

tomar os endereços dos visitantes que desejassem receber em sua casa a visita de 

um daqueles grupos musicais, criando-se, assim, uma excelente oportunidade de 

iniciar uma série de estudos bíblicos. Este tipo de atividade já foi defendido por Ellen 

G. White (1978) quando, falando daqueles que tem o dom de cantar, ela afirma que 

eles poderiam levar “melodia e claridade a muito lugar solitário entenebrecido pelo 

pecado e a dor e aflição, cantando para aqueles que raramente têm os privilégios da 

igreja” (p. 504). 

Este ministério musical tem produzido grandes resultados em outros níveis 

como, por exemplo, o ministério do quarteto “Arautos do Rei” do programa 

radiofônico “A Voz da Profecia”. Se um tal ministério produz grandes resultados para 

Deus, por que não explorá-lo a nível de igreja local? Por que não desenvolver o 

potencial de uma igreja, estruturando toda a sua programação em torno de um 

ministério musical? Eis aí um desafio de um vasto campo de trabalho para os 

pastores que possuem o dom espiritual da música. Paralelamente a este ministério, 

a igreja poderia manter também uma boa escola de música e canto sacro onde, 

inclusive, prepararia o seu próprio exército de músicos e cantores. 

1. Outras especialidades – Esta lista naturalmente poderá ser ampliada tanto 

quanto permita a diversidade dos dons espirituais. Muitas outras 

especialidades poderiam ser sugeridas como, por exemplo, o ministério das 

comunicações, em que se explore os meios de comunicação de massa; 

poder-se-ia pensar também em algo como um ministério literário, o qual 

estruturaria todo o trabalho da igreja em torno da venda e distribuição ou 

mesmo produção de literatura sacra, o que poderia ser feito através do 

trabalho da colportagem (vendas domiciliares), instalação de livrarias e 
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também a distribuição gratuita. Esta lista sucinta, representa apenas um 

exemplo das múltiplas especialidades em que o ministério Adventista do 

Sétimo Dia pode ser exercido no Brasil, a nível de igreja local, de acordo com 

os dons e a vocação específica de cada pastor. 

O Ministério Especializado a Nível Administrativo e Departamental.  Tudo o 

que foi pesquisado e discutido nesta dissertação constitui uma argumentação no 

sentido de aplicar ao ministério pastoral o que já existe em outros níveis do 

ministério Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Na própria igreja local, as funções são 

distribuídas entre os membros da igreja, os quais atuam como diretores dos 

diferentes departamentos. O mesmo acontece com a administração superior do 

ministério adventista. Existem os administradores de campo, os tesoureiros, 

secretários, e os líderes regionais para as áreas de evangelismo, ação missionária, 

escola sabatina, jovens, educação, lar e família, e assim por diante. Cada um deste 

tende a tornar-se especialista em sua própria área. Isto foi expresso da seguinte 

maneira nas palavras do Dr. Dederen (1985): 

 

Há algum tempo, sob a premência da necessidade, mas creio que também 
sob o impulso de Espírito, nós, como igreja passamos a reconhecer e a 
instituir outros ministérios, isto é, ministérios além dos de pastor, ancião e 
diácono. Gradualmente passamos a reconhecer os que desempenham tais 
funções como ministros de administração, tesoureiros, revisores de contas, 
para não mencionar o ministério médico. Por um lado, surgiram novas 
necessidades, e, por outro lado, homens e mulheres ouviram o chamado de 
Deus para dedicarem a vida ao serviço da igreja, a fim de exercer um 
ministério diferente, por exemplo, do ministério estritamente pastoral, mas 
que lhe sirva de complemento… A principal diferença entre estes ministérios 
e o ministério pastoral encontra-se no tipo de responsabilidade que lhes é 
confiada e na competência que lhes é atribuída (DEDEREN, 1985, p. 18). 

 

É óbvio que se a especialização em ministérios diferentes funciona a nível 

administrativo e departamental, é de se esperar que também funcione com eficiência 

a nível pastoral local. Se a especialização é a melhor alternativa para os diversos 

níveis do ministério adventista, incluindo o ministério leigo da igreja local, 

provavelmente será também a melhor alternativa para o ministério pastoral, desde 

que sejam feitas as devidas adaptações, como por exemplo, a coordenação das 

demais atividades do ministério pastoral. 

O Departamento dos Ministérios da Igreja. Recentemente, mais precisamente 

em 1985, a Igreja Adventista criou o novo Departamento de ministério da Igreja, o 

qual engloba as funções dos cinco departamentos anteriores mais diretamente 
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ligados com as atividades da igreja, ou seja, escola sabatina, ação missionária, 

jovens, mordomia, lar e família. É interessante que, embora englobando cinco 

funções diferentes, o departamento dos ministérios da igreja reconhece a existência 

e necessidade dos ministérios especializados, conforme se percebe nas palavras do 

Dr. Holbrook (1986), titular deste departamento na Associação Geral da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia: 

 

A verdade é que não temos os mesmos departamentos. Os departamentos 
não mais existem. Isolamos cerca de 30 funções que foram divididas de 
modo diferente daquele em que se achavam nos antigos departamentos. 
Por exemplo, uma pessoa especializada em crianças, se nos 
Desbravadores ou na Escola Sabatina, ou onde quer que seja, esse é o 
especialista que procuramos para aconselhar e orientar crianças. Agora, 
com relação a jovens. Temos especialistas em grandes áreas que se 
distribuíam nos antigos departamentos. As funções são deslocadas de 
modo diferente e redivididas de modo diferente. Assim, em vez de termos 
cinco departamentos isolados, temos agora um entrelaçamento de funções 
(HOLBROOK, 1986, p. 8). 

 

O departamento dos ministérios da igreja, como o próprio nome o indica, 

coordena as diversas especialidades ministeriais da igreja. Seu objetivo é estruturar 

um só programa de ação que inclua todos os ministérios da igreja (ibid., p. 7). 

Convém ressaltar que a ideia subtende “um só programa” e não “uma só pessoa”. O 

conceito de especialização, portanto, é plenamente cabível. Jamais se deve esperar 

que o diretor do departamento dos ministérios da igreja seja um “polivalente” em 

todas as áreas. Ele será, isto sim, o coordenador de um programa para todos as 

áreas, sendo assessorado por especialistas para cada área e tendo, ele mesmo, a 

sua própria especialidade. Na realidade, a grande diferença entre a estrutura 

anterior e a atual é que agora a equipe dos ministérios da igreja atua em forma de 

um time, sendo coordenado de tal maneira que cada parte do time sabe exatamente 

o que a outra parte do time está fazendo e irá fazer (BASCOM, s/d., p. 5). 

Transferindo este conceito de ministérios da igreja para a esfera e o papel do 

pastor distrital, observa-se que o pastor distrital atua como um coordenador dos 

ministérios da igreja para a sua congregação, partilhando com os membros da igreja 

a liderança dos diversos ministérios e especializando-se, ele próprio, em um destes 

ministérios, conforme os dons espirituais que ele possua. O papel do pastor é, 

portanto, duplo: ao mesmo tempo que exerce o seu ministério especializado, 

também coordena a liderança dos diversos ministérios da igreja. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A igreja que Cristo fundou aqui na Terra recebeu de Seu fundador uma 

missão única: ser um instrumento para a salvação dos pecadores. Esse é o único 

objetivo para o qual a igreja existe. Para o cumprimento desta missão grandiosa, o 

Espírito Santo instituiu os “ministérios da igreja”, os quais são apresentados na 

Bíblia como sendo um grande “diversidade de ministérios” (1Co 12:4). Através 

destes ministérios, o Espírito Santo Se propõe levar a efeito o cumprimento da 

missão da igreja. Entretanto, para o exercício pleno destes ministérios da igreja, o 

Espírito Santo capacitou aos membros da igreja com uma não menos “diversidade 

de dons” (1Co 12:3). A intenção do Espírito, portanto, aparece claramente: dons 

diferentes para o exercício de ministérios também diferentes. 

Coordenar o exercício destes ministérios numa igreja local não é tarefa fácil 

para o pastor distrital, particularmente levando-se em conta a realidade brasileira 

vivida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que um único pastor é responsável 

por um grande número de congregações, ao contrário do que ocorre em outras 

regiões do mundo onde uma só igreja possui vários pastores especializados em 

ministérios diferentes. Na maioria dos casos, diante da necessidade de coordenar 

todos estes ministérios, o pastor distrital no Brasil tem procurado realizar um pouco 

de cada um destes ministérios, correndo atrás de todos eles, atuando assim, na 

melhor das hipóteses, como um coordenador destes ministérios mas atingindo um 

volume de consecuções relativamente limitado. Seria este esquema tradicional o 

melhor plano de ação para o pastor distrital do Brasil? 

Após todo este estudo o autor chegou à conclusão de que o pastor distrital da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil pode ser mais que um coordenador dos 

ministérios da igreja. Ele pode fazer isto muito bem e, além disto, ser ainda um 

verdadeiro especialista em um destes ministérios. Para conseguir este objetivo, o 

pastor precisa levar em conta os seguintes fatores: 

1. Conhecer os seus próprios dons espirituais – É preciso conhecer a si 

próprio, seus dons, capacidades e preferências a fim de identificar sua 

vocação ministerial. 

2. Negociar e partilhar com os membros a liderança e exercício dos diversos 

ministérios da igreja. É preciso descobrir membros capacitados, ouvir-

lhes, e confiar neles e a eles estes ministérios, os quais, juntamente com 
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o ministério do pastor, formarão um só programa, globalizando toda a 

igreja. Será o mesmo programa atuando em diferentes áreas. 

3. Escolher consciente e intencionalmente a sua especialidade ministerial de 

acordo com os seus dons espirituais. Ao escolher um dentre os 

ministérios da igreja e especializar-se nele, o pastor poderá oferecer a 

Deus um serviço mais fecundo, mais prático e mais feliz. 

Por outro lado o autor chegou à conclusão de que o exercício de um 

ministério especializado com base nos dons espirituais é uma responsabilidade que 

possui duas dimensões. São elas: 

1. A responsabilidade pessoal do pastor – Esta é uma obra que ninguém poderá 

fazer pelo pastor. Ele próprio deve se interessar pelo assunto, estudar o assunto, 

conhecer os dons espirituais e, então, desenvolver o seu ministério 

especializado. Afinal de contas, é do seu mais alto interesse espiritual o cultivo 

dos seus próprios dons. “Não desprezes o dom que há em ti” (1Tm 4:14), é a 

advertência do apóstolo. É também do interesse de cada pastor o estar 

envolvido em atividades para as quais foi dotado pelo Espírito Santo. 

 

Uma pessoa que reconhece claramente seus dons de pregação, e deixa de 
exercer essa atividade para se dedicar ao ensino, torna-se infiel. Aquele que 
possui dons pastorais, ao se dedicar, por exemplo à evangelização, não 
está agindo responsavelmente diante de Deus, que não lhe concedeu esse 
dom (MARASCHIN, 1979, p. 30). 

 

Que cada homem esteja onde deve estar. Às vezes parece que cada um 

prefere estar onde não deve. Que cada um descubra o que Deus quer que ele faça, 

e então, que o faça, ou que morra na tentativa de fazê-lo! (SPURGEON, 1975, p. 

180). 

2. A responsabilidade institucional da Organização Adventista – Cabe à 

Organização a responsabilidade de apoiar e incentivar o pastor no 

desenvolvimento de seu ministério especializado, provendo-lhe as condições 

para isto, caso tal programa de ação seja aceito pela Organização, 

evidentemente. Algumas sugestões e recomendações à Organização Superior 

serão mencionadas no tópico seguinte. 
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5.1 Sugestões e Recomendações 

 

O ministério é dinâmico e como tal está sempre apresentando novas 

situações e exigindo novas estratégias.  

 

Devemos procurar entender que assim como o Espírito Santo não atua 
exatamente da mesma maneira em todas as épocas e lugares, o ministério 
da igreja será também diferente em lugares e tempos diferentes. Não existe 
um modelo fixo para o ministério. Cabe a nós usar criativamente o ministério 
recebido, em cada nova situação (MARASCHIN, 1979, p. 30). 

 

Em virtude desta dinâmica nos ministérios da igreja, a Organização será 

muito sábia se incentivar os seus pastores a experimentar novas estratégias e 

alternativas ministeriais, como, por exemplo, o ministério especializado. A fim de 

fomentar o desenvolvimento de ministérios especializados, a Organização poderia 

adotar, entre outras, as seguintes medidas: 

1. Incentivar o exercício de todos os dons – “A liderança deve promover 

meios de criar condições para o desenvolvimento de todos os… dons a fim 

de estar em completa cooperação com o Espírito Santo” (BRESSE, 1986, 

p. 16). 

2. Provisão de material – “Há uma grande necessidade de a liderança 

estudar os dons do Espírito e então preparar material para a conquista de 

almas mediante o uso de todos os dons” (id.). 

3. Aproveitar ao máximo possível o potencial de cada obreiro – Dentro de 

seu dom e de sua capacidade, cada obreiro possui um grande potencial 

para oferecer ao ministério, potencial este que deve ser aproveitado. As 

pessoas não são apenas boas, porém muito boas, quando estão em seu 

devido lugar cumprindo a função que lhes é própria. Fora deste lugar 

podem tornar-se um verdadeiro obstáculo ao progresso (SPURGEON, 

1975, p. 179). 

4. Levar em conta os dons espirituais nas comissões de nomeações – Na 

medida do possível, a Organização deve ter o cuidado de fazer 

nomeações de acordo com os dons espirituais. “Quando uma igreja, por 

exemplo, toma um homem que tem o dom do apostolado e o leva para 

trabalhos administrativos, está sendo infiel” (MARASCHIN, 1979, p. 29). 

5. Conhecer os dons espirituais de cada pastor – Os pastores poderiam 
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indicar seus dons através do preenchimento de questionários especiais, os 

quais seriam arquivados pela Organização. Este assunto poderia ser 

discutido abertamente também por ocasião do ingresso no ministério bem 

como por ocasião do exame de ordenação. 

6. Seminários de conscientização – Os concílios de obreiros poderiam incluir 

em seu programa alguns seminários sobre os dons espirituais, podendo o 

assunto ser discutido em conjunto com todos os pastores. 

7. Orientação nas Faculdades de Teologia -  Esta orientação seria de grande 

utilidade para o futuro exército de pastores e poderia ser efetuada em dois 

aspectos. Primeiro, poder-se-ia ministrar orientação vocacional em seus 

aspectos psicológicos, e, segundo, a orientação bíblica sobre os dons 

espirituais. 

 

5.2 Conclusão Geral 

 

O conhecimento e exercício dos dons espirituais, e o desenvolvimento de 

ministérios especializados não constituem a causa, mas apenas o efeito produzido 

pela presença interior do Espírito Santo na vida do pastor. Esta é a verdadeira causa 

sem a qual não existirão e nem funcionarão os ministérios da igreja. Sem o Espírito 

de Deus não haverá dons e jamais haverá ministério especializado.  

 

O lugar para começar a finalização da obra não é o planejamento de 
programas. Devemos começar com a posse do Espírito Santo. Quando os 
líderes estiverem cheios do Espírito, estabelecerão planos e programas que 
se ajustem a todo dom confiado pelo Espírito Santo à igreja (BRESSE, 
1986, p. 16). 

 

 Antes de procurar desenvolver o seu ministério especializado, o verdadeiro 

papel do pastor nos ministérios da igreja será buscar uma experiência íntima e real 

com o Espírito de Deus. Somente assim o seu ministério poderá ser eficiente e 

aceitável a Deus. Somente quando o pastor experimentar verdadeira comunhão com 

o Espírito Santo é que virá a chuva serôdia, a chuva do Espírito e o desempenho de 

um ministério poderoso será a consequência inevitável. Que cada pastor adventista 

receba o Espírito Santo e se torne um instrumento especializado e poderoso em 

Suas mãos. 
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