
Pr. Leandro B. Peixoto 
SIBGO 09/01/2016

O pastor que eu quero ser para a SIBGO 
1Timóteo 5.17-18

O pastor que eu quero ser para a SIBGO 

1Timóteo 5.17-18 
17 Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente 
aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, 18 pois a Escritura diz: “Não amordace o 
boi enquanto está debulhando o cereal”, e “o trabalhador merece o seu salário”. 

 Calma! Eu não vou começar pedindo aumento de salário. 

 Usarei a instrução de Paulo ao jovem pastor Timóteo para destacar algumas das 
características que eu procurarei cultivar durante o tempo que o Senhor tiver para nós 
aqui na SIBGO. Não é tudo, mas é o essencial, aquilo que jamais poderá faltar no Pr. 
Leandro. 

 Há pelo menos quatro características que podemos ver nesse texto e que eu 
pretendo abraçar para a minha vida: 

* A minha pessoa 

* O meu papel 

* O meu preparo 

* O meu privilégio 

1. A minha pessoa 

 Paulo diz que o pastor é um presbítero. 

 Presbítero é alguém maduro (em idade, mas principalmente em vida, em 
procedimentos, em atitudes). Espera-se do presbítero que ele seja como um pai; tanto que 
Paulo instrui a Timóteo com as seguintes palavras: 

1Tm 5.1 | Não repreenda asperamente o homem idoso [gr. presbítero], mas exorte-o 
como se ele fosse seu pai; 

 O pai exorta (encoraja) em amor. 

1Ts 2.11-12 | 11 Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus 
filhos, 12 exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira 
digna de Deus, que os chamou para o seu Reino e glória. 

 O pai também recebe exortação e encorajamento. 

1Tm 5.1 | Não repreenda asperamente o homem idoso [gr. presbítero], mas exorte-o 
como se ele fosse seu pai; 

 Eu quero ser assim: um presbítero. Como um pai para vocês. 
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2. O meu papel 

 Paulo aponta que o meu papel pode ser resumido de duas formas principais: 
governar e alimentar. Há mais, porém todas elas derivam desses dois papéis principais: 
governar e alimentar. Veja: 

1Tm 5.17-18 | 17 Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, 
especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, 18 pois a Escritura diz: “Não 
amordace o boi enquanto está debulhando o cereal”, e “o trabalhador merece o seu 
salário”. 

* Presidir/liderar - gr. proistemi 

- Exercer posição de liderança, governar, dirigir, ser cabeça. 

- Ter interesse, demonstrar preocupação, cuidar, socorrer. 
A Mensagem 1Ts 5.12 | Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham 
arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de [presidir, liderar, governar =] 
encorajar e orientar vocês na obediência. 

 Como é que se preside? Como é que se lidera ou se governa? 

 Pela pregação e pelo ensino. 

1Tm 5.17-18 | 17 Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, 
especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, (…) 

Esse será o meu papel: liderá-los, presidi-los, governá-los na e pela Palavra, edificando-os 
para que todos, individual e coletivamente, exerçam os seus ministérios. Tudo com 
cuidado e carinho. 

 A autoridade que Deus conferiu ao pastor para liderar, presidir ou governar tem 
como propósito a edificação do rebanho. O que passar disso não é do Senhor. 

2Co 10.8 | Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o 
Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los, e 
não para destruí-los. 

2Co 13.10 | Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que, quando eu for, não 
precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e 
não para destruí-los. 

* Alimentar 

 Além de governar, presidir ou liderar, o meu papel como pastor será o de alimentar. 

1Tm 5.17-18 | 17 Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, 
especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, 18 pois a Escritura diz: “Não 
amordace o boi enquanto está debulhando o cereal”, e “o trabalhador merece o seu 
salário”. 
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Pela graça de Deus, quero debulhar o trigo da Palavra de Deus para vocês. Pela graça de 
Deus, quero levá-los aos pastos verdejantes das Escrituras. Nas palavras de Chico 
Buarque e Milton Nascimento, na música “Cio da Terra”: 

Debulhar o trigo  
Recolher cada bago do trigo 
Forjar no trigo o milagre do pão  
E se fartar do pão 

Ovelha bem alimentada sossega a alma, tem saúde, reproduz e vive para a glória de Deus. 

 Eu quero ser assim: um pastor que governa e que alimenta. 

 3. O meu preparo 

 Para ser um pastor assim, eu vou precisar de preparo contínuo. 

 Paulo diz que para liderar bem a igreja e para debulhar o cereal, o pastor precisará 
trabalhar muito, trabalhar “feito um boi”. 

1Tm 5.17-18 | 17 Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, 
especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, 18 pois a Escritura diz: 
“Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal”, e “o trabalhador merece o 
seu salário”. 

* Trabalho = fadiga, exaustão, cansaço; esforçar-se física, mental e espiritualmente. 

* ARA traduziu assim: 

1Tm 5.17 | Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que 
presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. 

 Eu quero ser assim: um pastor que se prepara arduamente na Palavra e na oração 
(At 6.4). 

4. O meu privilégio 

 Falei da pessoa que eu quero ser, do papel que eu tenho para desempenhar e do 
preparo que eu preciso, continuamente, obter. Finalizo descrevendo o privilégio que eu 
terei como seu pastor: servi-los e ser servido por vocês. 

 * Servir-lhes a Palavra (com palavras e com posturas). 

 * Ser servido pelo fruto da Palavra na vida de vocês. É disso que Paulo está falando. 

1Tm 5.17-18 | 17 Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, 
especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, 18 pois a Escritura diz: 
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“Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal”, e “o trabalhador merece 
o seu salário”. 

Apesar de Paulo estar falando do dever da igreja de sustentar os seus obreiros, é preciso 
que se diga que Pastor não busca oferta. Ele se afadiga para creditar graça sobre graça 
na vida do povo de Deus. Foi isso que Paulo disse em Filipenses 4.17. Esse será o meu 
privilégio.  

A minha oração 

 A minha oração é que o Senhor nos conceda longos anos de frutífero ministério. 
Que eu seja bênção na vida de vocês e que vocês sejam bênção na minha vida. 

 Orem e me ajudem, para que eu jamais me esqueça: 

* De quem eu devo ser como pessoa; 

* De qual é o meu papel como pastor; 

* De quão importante é o meu infindável preparo; 

* De meu imenso privilégio. 

 Graça e paz a vós todos.
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