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“Tem cuidado de ti mesmo e 
da doutrina. Persevera nestas 

coisas; porque, fazendo isto, te 
salvarás, tanto a ti mesmo 
como aos que te ouvem

(1 Timóteo 4:16)



Palestra 1  

Os Bastidores
Ministeriais



Palestra 2  

O que está além
do ministério?



Pastores são 
seres humanos. 

Tem 
sentimentos, 
emoções... 

Pastores são 
GENTE.



Palestra 3  

Não represente
um papel. Seja
você mesmo!



Há muitos pastores 
(esposas e filhos) doentes 

emocionalmente.



Palestra 5  

Saúde emocional e 
maturidade

espiritual



Igrejas 
esperam um 
pastor que 
faça tudo e 

que não 
sinta nada



Palestra 7  

A coragem para 
abandonar o que

prejudica o ministério



“Tem cuidado de ti mesmo e 
da doutrina. Persevera nestas 

coisas; porque, fazendo isto, te 
salvarás, tanto a ti mesmo 
como aos que te ouvem

(1 Timóteo 4:16)



“Uma das piores prisões que
existe é a tradição e a
repetição. Nos acostumamos
com o sofrimento e paramos de
refletir sobre nossos atos.
Criamos um ciclo de
sofrimentos desnecessários em
nome da fé e da tradição”
(Jonh Stott em Pastoral Care).



Algumas igrejas foram
acostumadas com a ideia de
que o pastor é o funcionário da
igreja. Acham que por pagar o
salário do pastor ele deve se
submeter a caprichos que não
tem nada a ver com o
ministério.



Pastores não são funcionários
da igreja. Eles são servos de
Jesus Cristo, são ministros de
Deus e não empregados. É um
privilégio para igreja e pastor
trabalharem na igreja de
Jesus.



A. Pare de ter medo do que os outros pensam

B. Pare de mentir

C. Pare de morrer pelos motivos errados

D. Pare de negar a raiva, a tristeza e o medo

E. Pare de culpar-se e culpar os outros

F. Pare de sobrecarregar-se

G. Pare de ter pensamentos errados

H. Pare de viver a vida de outra pessoa

8 atitudes para você abandonar



Pare de ter medo do que 
os outros pensam



Pare de mentir



Pare de morrer pelos motivos errados



Pare de negar a raiva, a tristeza e o medo



Pare de culpar-se e 
culpar os outros



Pare de sobrecarregar-se



Pare de ter pensamentos errados



Pare de viver a vida de outra pessoa



MEDITE…

A. Pare de ter medo do que os outros 

pensam

B. Pare de mentir

C. Pare de morrer pelos motivos

errados

D. Pare de negar a raiva, a tristeza e o 

medo

E. Pare de culpar-se e culpar os

outros

F. Pare de sobrecarregar-se

G. Pare de ter pensamentos errados


