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MINISTÉRIO DE TUTORIA

Uma bênção para os que se deixam ajudar!
O ministério pastoral acontece numa relação direta entre dois universos. O mundo do próprio
Pastor e o mundo do rebanho por ele pastoreado. As vezes há incompatibilidade entre as partes
envolvidas. Face a uma crise instalada, atitudes radicais e insensíveis podem quebrar relacionamentos
antes tidos como ideais e producentes. Ministérios que deveriam promover a paz entre os homens
acabam em desordem.
Entende-se que ministérios profícuos dependem de uma política eclesiástica, e muitas vezes, ela
só é eficaz quando há um elemento “intermediário”, um conciliador de fora.
O ministério pastoral pode ser mais vulnerável quando exercido por um obreiro de menor
tarimba, faltando em certas situações o tirocínio pastoral. Há uma gama de princípios e cuidados
pastorais que somente o tempo pode ensinar. Porém, necessariamente, isto não precisa ser assim. Não
se espera que o novel obreiro comece errando e consequentemente com um ministério esfacelado. Há
bons ministérios, não obstante tratar-se de um obreiro principiante. O que está bem, porque está sendo
bem feito, não se constitui em preocupação. A nossa inquietação é outra.
Notemos que a Bíblia vai além de uma eclesiologia normativa, ou seja, ela não somente oferece
um manual de comportamento para os remidos, mas também é descritiva. Geo W. Mac
Daniel fez um estudo das Igrejas do Novo Testamento, e segundo o autor, há elementos bem positivos a
respeito das igrejas do princípio do cristianismo, mas há também confissões bem negativas em alguns
casos. Esta constatação levou B. P. Bittencourt, no início dos anos sessenta a escrever o livro:
“Problemas de uma Igreja Local - A igreja de Corinto em minha Congregação”. Mesmo o experiente
Paulo escreveu a Tito, meados da década de 60, que ele o havia deixado em Creta para que pusesse em
boa ordem o que ainda não estava (1:5). Da mesma forma como o Novo Testamento revela igrejas
vulneráveis, também não deixa de dar bons conselhos aos seus ministros (II Tim. 2:15,16; I Pd. 5: 1-3),
ainda que quando se sabe que maus obreiros espreitam a causa de Cristo (At. 20:28-31; II Pd. 2:1ss.).
Cristo é a palavra e o modelo para todos, igreja constituída e seu respectivo pastor, ou obreiro. E
Cristo, essencialmente, é o agente intermediário. Ele é o Mediador como ninguém pode ser (I Tm. 2:5).
Nesta qualidade incomparável Ele torna em realidade todos os propósitos salvadores de Deus para os
homens. A Sua missão inteira foi realizada dentro do âmbito dessa mediação. Além disto, nos céus,
Cristo continua ocupando a posição de mediador (Rm. 8:34). E o Espírito Santo intercede por nós, em
nome de Cristo, e isso propicia o progresso espiritual e o suprimento das necessidades da Igreja (Hb.
8:6; 9:15; 12:24; Rm 8:34; e principalmente v. 27).
Todavia, os ministros do Evangelho, a começar pelos apóstolos, mas incluindo também profetas,
evangelistas pastores e mestres são mediadores (mais ou menos no sentido que foram Moisés e os
sacerdotes levíticos no Antigo Testamento). Naturalmente os representantes de Deus aqui na terra são
mediadores num sentido secundário. Somente por vias secundárias que os “apóstolos e profetas” são o
fundamento da Igreja, enquanto que Cristo é o alicerce insubstituível (Ef. 2:20).

Conforme o testemunho das Escrituras, há base para a elaboração de uma teologia que
apresente um ministério com funções “mediatórias”, desde que esteja tão somente fundamentado na
grandeza mediatória de Cristo. Timóteo e Tito trabalharam respectivamente em Éfeso e Creta. Ambos
receberam total apoio do experimentado apóstolo Paulo. Timóteo, por exemplo, foi companheiro
constante de Paulo, e cooperou com ele em várias das suas cartas (I e II Tessalonicenses, II Coríntios,
Filipenses, Colossenses e Filemon), e foi encarregado de várias missões importantes, como em
Tessalônica e Corinto. Uma vez em Éfeso, Paulo deu cobertura ao novel Pastor, eis a razão principal das
suas cartas a ele enviadas (I Tm. 1:1,2 e II Tm. 1:1,2).
Gene A. Getz num de seus comentários, no livro: Igreja: forma e essência - elucida o que
estamos querendo dizer sobre o caso de Timóteo. “...Timóteo provavelmente tinha pelo menos 30 anos
de idade quando iniciou seu ministério. Nesse sentido, era mais velho e tinha mais experiência do que
muitos homens que se tornam líderes em nossas Igrejas nos dias de hoje. Além disso, ele colocou-se sob
a autoridade do apóstolo Paulo, que pôde orientá-lo e guiá-lo nos aspectos difíceis do ministério. ...
Ademais, Paulo construiu pontes para Timóteo. Ele não apenas incentivou Timóteo a viver uma vida que
conquistaria o respeito dos outros, mas também incentivou os cristãos de várias igrejas a aceitar
Timóteo, mesmo sendo ele jovem (I Co. 16:10,11).” O autor arremata afirmando: “nesse sentido,
Timóteo serve de excelente modelo para os jovens que estão entrando no ministério.” (p.192). O caso
de Tito é semelhante. Ele também por um certo tempo (embora tempo menor) esteve com o apóstolo
Paulo. Quando Paulo o deixou em Creta com a tarefa de estabelecer um ministério apropriadamente
ordenado em todas cidades da ilha, e também de pôr fim aos falsos ensinos que se generalizavam, o
apóstolo não o deixou sozinho, mas prestou-lhe orientação e ajuda (veja carta à Tito).
Finalidade deste artigo
O presente artigo visa mostrar a importância de um tutor a serviço do ministério e das igrejas.
Tutor é aquela pessoa que tem a tarefa de proteger, aconselhar e ajudar nas dificuldades ministeriais,
tanto por parte do pastor/obreiro como por parte das Igrejas. É o elemento conciliador para o bem
comum de todos, e, principalmente para o progresso do Reino de Deus. O assunto deve ser estudado,
doravante, com carinho, sem interesses particularizados, e acima de tudo sob as luzes da Palavra de
Deus.
TUTORIA NA PIONEIRA
Já há um projeto em estudo para a Tutoria na PIONEIRA que está sendo cuidadosamente
elaborado por uma Comissão Mista, composta por membros da JEM e da Diretoria da Ordem dos
Pastores. Devemos orar sobre o assunto e reunir esforços para o bem de todos, afinal, isto deve
interessar a todos que labutam pela causa de Cristo.
Pr. Martin G. Landenberger

MINISTÉRIO DE TUTORIA

Uma bênção para os que se deixam ajudar
2ª. parte
No primeiro artigo sob o mesmo título “Ministério de Tutoria...” (conf. Edição de Dezembro de
97) foi apresentado para o leitor d’O Batista Pioneiro que existe uma comissão mista formada pela JEM
e Diretoria da Ordem dos Pastores que está elaborando um projeto de tutoria na Pioneira.
O referido artigo teve como alvo:
1 - Mostrar que devido a fraqueza humana pode haver crise no relacionamento entre um Pastor
e uma Igreja.
2 - Mostrar que, fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, existe um ministério de ajuda à
outras pessoas ou grupos distintos. Há a função mediatória, onde uma pessoa (no nosso caso o tutor)
revestida da autoridade de Cristo pode intermediar em momentos de dificuldades.
3 - Mostrar que o tutor tem, antes de tudo, um papel essencialmente positivo. Ou seja, ele não é
um “bombeiro” para somente ser acionado em tempo de “fogo”, mas ele é um amigo que está ao lado
da Igreja e do respectivo pastor, para: proteger, aconselhar, ajudar e intermediar sempre em prol do
bem estar de todos.
4 - Mostrar que novos obreiros ou pastores podem se beneficiar com o companheirismo do
irmão pastor-tutor.
Para que todos estes pontos se tornassem claros e evidentes, recorreu-se ao magnífico exemplo
de Paulo em relação a Timóteo e Tito. O apóstolo Paulo com sua própria experiência ministerial prestou
excelente ajuda aos novos obreiros. Serviu-lhes como orientador e fez a ponte entre eles e seus
ministérios. Por sua vez, tanto no caso de Timóteo quanto no de Tito as boas palavras do amigo Paulo
foram devidamente acatadas. Assim, esse tratamento cordial, de altíssimo padrão ético, moral e
espiritual torna-se para nós o modelo de uma tutoria funcional.
HOMENS DE PÓ E IGREJAS DE BARRO
Como homens, o que podemos dizer e afirmar a respeito de nós mesmos? O que somos? A
palavra declara que viemos do pó, e na morte, voltaremos ao pó (Gn. 2:7; 3:19, 23; cf. Ec. 3:20) Deste
mesmo pó (terra da campo) provém a subsistência do homem (Gn. 3:23). Quando Baasa reinava em
Israel, Deus lhe disse: “...portanto te exaltei do pó”, isto equivale a: “você não era ninguém, mas eu fiz
que você se tornasse o chefe do meu povo” (Bíblia Linguagem de Hoje). Abraão orou a Deus a favor de
Sodoma, mas ele o fez na convicção de ser pó: “... ainda que sou pó e cinza...” (Gn. 18:27). Jesus
advertiu severamente que o homem que não se converte será reduzido ao “pó” (Lc. 20:18).
Neste misto de linguagem convencional e pitoresca pode-se ver que o homem para todos os
efeitos é “pó”. Tanto assim que o salmista ora: “pois ele (o Senhor) conhece a nossa estrutura; lembrate de que somos pó” (Sl 103:14).

Uma outra realidade que cabe à realidade humana é o uso do termo “barro”. Nos discursos de
Isaías e Jeremias o homem é “barro” nas mãos do oleiro (Is. 45:9; 64:8; Jr. 18:4, 6). Na linguagem cristã,
Paulo usa a analogia do barro. Talvez seja a comparação mais expressiva e exata quanto a natureza
vulnerável dos homens. Enquanto que o Evangelho é o poder de Deus (Rm.1:16), a Igreja que prega este
evangelho é contrastada com a fraqueza: “...temos, porém, este tesouro (o evangelho) em vasos de
barro...” (II Co. 4:7).
Jó tem uma confissão que sintetiza a natureza humana: “Lembra-te, pois, que do barro me
formaste; e queres fazer-me tornar ao pó” (Jó 10:9).
Esta maneira da Bíblia descrever o homem nos deve levar a uma reflexão o quanto dependemos
do Senhor e uns dos outros. Tendo um coração humilde e uma vida de comunhão, certamente, seremos
todos abençoados pelo nosso Senhor.
ABRINDO OS NOSSOS OLHOS
Devemos ter nossos olhos bem abertos quanto a duas constatações bíblicas. Elas sinalizam a
necessidade do ministério de tutoria (trabalho de ajuda, orientação e assim por diante).
Consideremos o texto de Mateus 4: 1-11. O próprio Senhor Jesus, logo no início do Seu
ministério, como Filho de Deus, foi ostensivamente tentado pelo Diabo. (Mateus com mais precisão
situa a tentação de Jesus quanto ao tempo: tote - “então”, e lugar: eis ten eremon - “no deserto” - a
mesma região geral onde João Batista estava pregando).
Não é surpreendente que Jesus foi tentado pelo Diabo imediatamente depois de Seu batismo
que significa Sua entrada formal na obra messiânica. Archibal Thomas Robertson exorta que esta é uma
experiência normal para os ministros que dão um passo adiante em público. Nenhum servo do Altíssimo
está fora de perigo quanto as investidas de Satanás, e isto logo no início, quando o obreiro começa a
esboçar um ministério inerentemente público com proporções bem abrangentes. A nota exortativa aqui
configura-se no seguinte princípio: Se o Mestre sofreu uma prova (gr. Peirazo - “ensaio”) no início, qual
o servo de Cristo que não deve também esperar um tempo de amarga tentação? (cf. Jo. 15:20; Lc. 6:40).
Mas como os pastores estão sujeitos a tentações, as Igrejas igualmente sofrem ataques do
inimigo (vamos para a segunda constatação bíblica - Mt. 16:13-23).
Uma vez que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra Sua Igreja, temos
como pressuposto as terríveis tentativas de Satanás em destruí-la. A proteção de Jesus está em antítese
ao poder destruidor do Diabo (como a própria existência do anticristo; ele só existe porque Cristo
existe). É preciso saber em que consiste a promessa de Jesus, uma vez que todos sabem que a Igreja é
passível de tentações.
Não há dúvida que a Igreja de Cristo somente é indestrutível, porque Cristo veio para criar uma
Igreja sob o reinado de Deus. A Igreja poderia existir sem Pedro (que ostenta sinais visíveis de
fragilidade, veja vv. 22,23), sem João, sem fulano, sem beltrano, mas não haveria nenhuma Igreja
vitoriosa sem Cristo. É a Igreja sob Cristo que vence e caminha para frente. Porém, a Igreja que se
sustenta sob “os Pedros”, essa vegeta e morre. Aqui entra a segunda exortação: Nenhum pastor ou
obreiro, ou um membro da Igreja pode atrair sobre si o senhorio da Igreja. Lembremos que comandar é
fácil, liderar é outra coisa. Uma Igreja que tem “donos’ e não vive debaixo do senhorio pleno de Cristo com
certeza arranja tremendas complicações. Segundo as Escrituras a Igreja de Cristo tem um curso livre.
Existem mandamentos e diretrizes para todas as situações de crise, a começar pelos mandamentos

recíprocos: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai-vos uns
aos outros, etc.
Todavia, a exemplo de Pedro, às vezes nós metemos a nossa “colher” e achamos que do nosso
modo a Igreja vai ser melhor. Será que é mesmo assim? Melhor mesmo, é quando abrimos nosso
horizonte. Entendamos a lição: Jesus ajudou a Pedro, sempre que foi necessário, até mesmo diante do
capítulo da traição. Mais tarde, quando Pedro já exercia o seu apostolado, ainda assim ele fez coisas
erradas, porém, mais uma vez Jesus o socorreu, desta vez mediante a palavra de Paulo. Jesus, o cabeça
da Igreja, não queria que Pedro permanecesse exposto ao ridículo, ensinando como judeu mas vivendo
como gentio, então Paulo foi seu tutor e o ajudou (Gl. 2:11-14).
É gratificante o ministério de ajuda mútua, pois quem de nós não tem carências? Talvez hoje
ajudamos a um dos nossos irmãos, amanhã, quem sabe, precisamos de ajuda.
Amados irmãos, a proposta do ministério de tutoria caminha unicamente nesta direção oferecer ajuda. Não se tira a liberdade de ninguém nem se esvazia a Igreja de sua autonomia, mas
revestidos do Poder do Espírito Santo, queremos observar as ordenanças do Senhor: “Quanto ao mais,
irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o
que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O
que também aprendeste, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o Deus de paz será
convosco”.
Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ajude a vivermos assim, ainda que somos pó e barro!
Pr. Martin G. Landenberger
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Uma benção para os que se deixam ajudar (3ª. parte)

Procurando no companheirismo um
modelo eficaz para o projeto de tutoria
Seguramente não existe ninguém que não necessite de um bom amigo.

A Bíblia enaltece o bom amigo, chama-o “mais chegado que um irmão” (Pr.18:24b).
Este artigo pretende sublinhar que no projeto “tutoria” o pastor tutor é amigo do colega e amigo da
igreja de Cristo. É um relacionamento entre irmãos em Cristo. Aqui vale salientar uma inquieta
afirmação do pastor Oswaldo Mancebo Reis. Ele diz: “É normal ser amigo sem ser irmão, mas não é
certo ser irmão e não ser amigo”. Em seguida o autor comenta: “O amigo está acima do irmão que não é
amigo”.
Há situações na vida da igreja, em geral, onde a intervenção de um amigo tem um enorme peso.
Salomão escreveu: “O homem alegra-se em dar uma resposta adequada; e a palavra a seu tempo quão
boa é” (Pv.15:23). Esta palavra amiga e oportuna pode produzir efeitos encantadores. Salomão segue
dizendo: “Um irmão ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada; é forte como os ferrolhos dum
castelo” (Pv.18:19).
O projeto de tutoria, como se está pensando para a nossa Convenção, tem como principal alvo o
exercício do “companheirismo”. Este companheirismo deverá ser eficaz, que apresente resultados
salutares à igreja de Cristo. Este projeto precisa antes de tudo ser funcional. Para tanto, resgatemos
alguns valores à luz do Novo Testamento.
O primeiro elemento que transparece no projeto de tutoria é o próprio “tutor”; aquele que vai se
colocar ao lado do seu colega e da igreja, respectivamente. Para isto, devemos tirar da Bíblia um modelo
para o tutor.
O biblicista Gene A. Getz no livro: Igreja: forma e essência, trabalha com detalhes a questão da
liderança espiritual na igreja. Ele afirma que é um tanto obscuro chegar a conclusões mais precisas
quanto as formas e padrões exatos das igrejas no N.T. Por exemplo, é difícil fazer uma afirmação
dogmática sobre como os presbíteros desempenhavam as suas funções. A pesquisa de Getz, no entanto,
aponta para o modelo múltiplo de presbíteros, pois há “presbíteros que governam” e “presbíteros que
ensinam” (pp. 160, 161). O pesquisador Celso Aloisio S. Barbosa ao biografar a vida de Pedro de
Betsaida, faz uma referência introdutória muito próxima a tudo, talvez, que queiramos concluir a

respeito de liderança na igreja. Na sua análise o fenômeno liderança deve pautar-se na informalidade e
naturalidade. O líder não o é por sua habilidade, originalidade, inteligência, ou capacidade criativa. Ele
deve suplantar suas próprias características e formas pessoais. O líder só é líder se sua habilidade,
originalidade, inteligência e capacidade estiverem voltadas intensamente para os interesses do grupo
que ele representa. Assim, os objetivos do líder são os objetivos do grupo. Igualmente as preocupações,
as vitórias, as derrotas do líder são também experiências do grupo. Até mesmo as palavras ou o silêncio
do líder, são as palavras ou o silêncio do grupo. Com este modelo de liderança, trabalha-se “lado a lado”
e não “de cima para baixo”. O preço desta forma de liderança é: rejubilar-se na vitória do grupo e chorar
nas derrotas do grupo, que também são do líder. Intensamente suas. (pp. 36-38).
Exemplos de um companheirismo com resultados eficazes
Mais uma frase deveria mexer com a gente. Esta vem de fora, do pedagogo brasileiro, Hamilton
José Werneck Mouta: “Ser bom não é ser melhor que o pior”. O ministério de tutoria exige o melhor.
Exige que o tutor seja um companheiro que abra a visão do Reino de Deus na terra. Exige muita
solidariedade na hora de oferecer uma medida menos suave. Exige sempre amor que leva a algum tipo
de sacrifício pessoal. Para ilustrar, citaremos três gestos distintos de um companheirismo real e eficaz.
Lucas, o amigo de Teófilo
(veja Lucas 1:1-3 e Atos1:1).
Não é muito simples mostrar a identidade de Teófilo. As opiniões variam. Independente deste
pormenor, fica saliente que Lucas era amigo de Teófilo. E esta amizade rendeu e está ainda rendendo
lucros incalculáveis. Teófilo tinha um certo conhecimento a respeito de Jesus, mas Lucas quis dar mais
suporte ao seu amigo. E ele fez o melhor. Diz o texto que Lucas investigou acuradamente, desde o
começo, e escreveu uma narração em ordem da vida e obra de Jesus. O propósito ficou claro; “para que
conheças plenamente a verdade das coisas em que fostes instruído” (v. 4). Teófilo (que significa “amigo
de Deus”) mediante o esforço de Lucas podia aprofundar o seu amor pelo Deus verdadeiro. Depois
Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos para mostrar que Cristo está agindo por meio do Espírito
Santo no mundo. Mais uma vez abre-se o horizonte para Teófilo. O que nos surpreende é que esta
atitude de Lucas alcançou, não apenas ao amigo imediato, mas fala a muitos, sempre que esta porção
das Escrituras é lida (Lucas-Atos).
O companheiro de Paulo
(veja Filipenses 4:2, 3).
Havia na igreja de Filipos uma certa animosidade entre irmãos. Paulo exorta: “Fazei as coisas
sem murmurações nem contendas” (2:14). No quarto capítulo da carta, Paulo cita nominalmente Evódia
e Síntique. Não há menção do problema em si, como no contexto do capítulo dois, mas o texto revela
que havia uma crise no relacionamento entre estas irmãs. A recomendação do apóstolo foi: “Rogo a
Evódia, e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor” (4:2). O conselho foi um paralelo ao que
Paulo já havia dito no capítulo dois “completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar,
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa” (v.2). Porém, Paulo não podia estar
naquele tempo pessoalmente em Filipos, estava preso (1:7), ele então encarrega um companheiro para
ajudar naquela situação. O texto versa: “E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as
ajudes, porque trabalharam comigo no evangelho...” (v. 3). O detalhe subliminar (que no seu bojo trás
luz para o projeto de tutoria) está no tratamento empregado aqui. Paulo denomina seu colega de
jornada de “companheiro de jugo”; este é o sentido literal de gnësie sunzuge. Seguindo separadamente

os vocábulos temos a ideia de “nascido legítimo, genuíno, verdadeiro” e “companheiro de jugo”. Uma
amizade que se estabelece na verdade e no real companheirismo faz a diferença no ministério prático
da igreja de Cristo. Os abalos vêm sobre a igreja, mas o ministério de reconciliação, perdão e
restauração, provida por uma pessoa (as pessoas) alcança resultados extraordinários. Vale a pena ouvir
mais uma vez a palavra de Salomão: “ O que perdoa a transgressão busca a amizade, mas o que renova
a questão, afasta amigos íntimos” (Pv. 17:9). O amigo tutor pode estabelecer “pontes” num
relacionamento “quebrado”, e isto é uma grande benção.
O companheiro Paulo
(Veja I Coríntios 13 e II Coríntios 12:14-17).
O escritor Ed Wheat tece uma relação íntima entre estes dois textos paulinos. Em I Coríntios 13
temos um hino de louvor ao amor, é “o caminho sobremodo excelente” (I Co.12:31), é o amor supremo.
No capítulo 12 de II Coríntios encontramos um dos exemplos clássicos do amor de Paulo. É o amor de
Paulo na prática ministerial. O paralelo é fantástico, vejamos:
(1) O amor de I Coríntios 13 é um amor supremo, de ação. Paulo escreveu em Segunda Coríntios: “Estou
pronto a ir Ter convosco”. (2) O amor supremo é generoso – pouco exigente e compassivo. Paulo disse:
“Não vos serei pesado”. (3) O amor supremo valoriza o próximo. Paulo esclareceu: “Não vou atrás dos
vossos bens, mas procuro a vós outros”. (4) O amor supremo assume livremente a responsabilidade
pelo bem-estar do próximo. Paulo declara: “Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais
para os filhos”. Ou seja: “Sou responsável por vocês”. (5) O amor supremo dá tudo sem pensar no custo.
Paulo exclama: “Eu de muita boa vontade me gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas”. (6) O
amor supremo aumenta em sua manifestação em lugar de diminuir, qualquer que seja a natureza da
resposta. Diz Paulo: “Mais vos amo”. (7) O amor supremo é puro em motivo e ação, incontaminado por
considerações egoístas. Paulo assevera: “Porventura vos explorei” (adaptado do livro: Como salvar
sozinho o seu casamento, p. 58, do Dr. Ed Wheat).
Este exemplo ganha mais brilho ainda quando lemos o versículo 18 de II Coríntios 12. O que está
aí testificado se encaixa no projeto de tutoria. “Exortei a Tito, e enviei com ele o irmão. Porventura Tito
vos explorou? Não andamos porventura no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pegadas?”. Não
se pode esconder. Paulo foi tão companheiro de Tito, que o mesmo se deixou moldar mediante seus
entranháveis afetos. O amor de Paulo era do tipo que levava a um sacrifício pessoal, e isto fazia
diferença sobre os quais e com os quais ele ministrava a palavra.
Conclusão
A Igreja de Cristo urge por ministérios eficazes. Olhando para o exemplo de líderes na igreja primitiva,
surge o modelo do companheirismo- um excelente caminho para a tutoria. Este modelo abre a visão dos
companheiros, como fez Lucas, auxilia nas horas de crise, na semelhança do companheiro de jugo do
apóstolo Paulo, exercita o amor sacrificial, no exemplo do próprio apóstolo. Li certa vez de um autor:
“Se eu fosse o autor do livro dos Atos dos Apóstolos eu diria: ‘A hospedagem e a camaradagem da igreja
primitiva vai muito bem, obrigado”. Amados, que o ministério das nossas igrejas e que o projeto da
tutoria, se for implantado em nossa Convenção, sigam o primado do COMPANHEIRISMO, Amém.
Pr. Martin G. Landenberger

A IMPORTÂNCIA DA TUTORIA
1. Há base bíblica para acompanhamento de obreiros novos nas igrejas - Ex.: Tito e
Timóteo,
2. Há evidência que obreiros em início de ministério têm dificuldades de liderar o
rebanho,
3. Há evidência que igrejas têm dificuldades com os obreiros,
4. A experiência em outros campos tem demonstrado a sua eficácia,
5. Às vezes há incompatibilidade entre características da igreja e o estilo do obreiro,
6. Deve haver apoio ao obreiro no início do seu ministério,
7. Haverá ajuda para o obreiro amadurecer com maior segurança,
8. A igreja terá ajuda em compreender melhor o novo obreiro,
9. Haverá alguém experiente disponível para ajudar a investir na liderança dos novos.

OBJETIVOS DA TUTORIA
1. Acompanhar o obreiro em seu início de ministério, tendo em vista o seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento e adequação ao ministério pastoral,
2. Intermediar em situações de crise entre o obreiro e a Igreja,
3. Auxiliar no encaminhamento da ordenação.

ABRANGÊNCIA DA TUTORIA
1. A tutoria envolverá todos os obreiros, que assumam uma igreja, congregação ou
outra atividade na Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil,
2. Para pastores vindos de outras denominações, será oferecido um acompanhamento
para sua integração na Convenção Batista Pioneira,

3. Para os pastores vindos de outros campos, será facultado um acompanhamento
para uma melhor integração na Convenção.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE TUTORIA
1. 2 Indicados pela diretoria da Ordem dos Pastores,
2. 1 Indicado pela JEM,
3. 2 Indicados pelo C.P.C.,
4. Total de 5 - Não mais de 1 leigo e os pastores deverão ser membros da Ordem
(Pioneira)
•

O mandato dos membros é de tempo indeterminado, devendo, cada parte,

renovar sua indicação, quando necessário.

FUNÇÕES DO CONSELHO DE TUTORIA
1. Definir o seu presidente dentre seus membros,
2. Definir as diretrizes e o currículo da tutoria,
3. Coordenar o encaminhamento e execução da tutoria aos obreiros,
4. Definir data, local e currículo de um encontro anual com os tutelados,
5. Supervisionar as atividades do tutor,
6. Promover o programa de tutoria junto aos estudantes da FBP e às igrejas da
Convenção,
7. Nomear subcomissões para casos específicos e/ou localizados, que envolvem
conflitos na tutoria ou no ministério pastoral,
8. Exercer o papel de conciliador e/ou conselheiro em conflitos entre obreiro & igreja,
entre tutelado & tutor, ou mesmo entre pastor & igreja,
9. Oferecer assessoria às Igrejas quando da troca de pastores/obreiros, inclusive
aqueles oriundos de outros campos e denominações.

CURRÍCULO BÁSICO DA TUTORIA

1. Participar, sempre que possível, dos eventos da Convenção (assembleia,
treinamentos, congressos, etc.) e da Ordem dos Pastores (Congresso, encontros
regionais, etc.),
2. Participar do encontro anual com todos os novos tutelados,
3. Receber do tutor orientação para o exercício do ministério,
4. Familiarizar-se com a visão/missão da Convenção,
5. Receber orientação na busca de solução em problemas,
6. Seguir o plano dos Encontros entre Tutelado e Tutor, conforme abaixo.

DESAFIOS
1. Falta de tutoria à demanda para a boa formação de um Pastor.
2. Falta de disponibilidade de Tutores, devido à sobrecarga ministerial e as distâncias.
3. Ausência de uma visão clara de Discipulado e investimento na formação de novos
pastores.
4. Dificuldade pelas distâncias e finanças envolvidas.
5. Visão clara das igrejas em investir no Reino de Deus e não apenas no seu contexto
local.

PROPOSIÇÕES
1. Tutoria a todos os Obreiros em atividade na Convenção Batista Pioneira do Sul do
Brasil até sua Ordenação.
2. Ter um Projeto de Tutoria claro, eficiente e funcional.
3. O Conselho de Tutoria juntamente com os Coordenadores de Tutoria viabilizarem a
tutoria através dos Líderes Regionais e Secretaria da Ordem dos Pastores/Pioneira.
4. A partir da Tutoria criar o Pastoreio de todos os Pastores Ordenados.

PLANO
PRIMEIRA FASE:
a. Criar um Plano de Tutoria
b. Regionalizar a Tutoria
SEGUNDA FASE:
a. Ter um Tutor para cada Tutelado
b. Coordenar e consolidar o Projeto de Tutoria
TERCEIRA FASE:
a. Implantar o Projeto de Tutoria
b. Consolidar o Projeto de Tutoria
c. Criar um Plano de Mentoria de Pastores Regionalizada
d. Estabelecer um Conselho e Coordenadores de Mentoria

ENCONTROS
1. Quatro encontros anuais – Podendo ser no mesmo dia dos Encontros Regionais de
Pastores e/ou 1 no Congresso de Pastores
2. Duração de 1:30h a 2h.
3. Os encontros não são um fim em si, mas um meio e estímulo para uma tutoria
relacional, onde se estabelece um vínculo de afinidade, com crescimento espiritual e
ministerial por troca.
4. O Tutelado será estimulado e desafiado a se desenvolver através de compromissos
e exercícios correspondentes à maturidade requeridos de um Obreiro.
5. É indispensável que o Tutelado tenha convicção e demonstre sua necessidade de
tutoria, e também se sujeite com humildade e desejo de aprendizagem à tutoria e ao
Tutor.

PRIMEIRO ENCONTRO – Janeiro - Abril:

a. Oração
b. Orientação e troca Ministerial
c. Preenchimento do Questionário 1 – Convicção de Chamado Ministerial
(Anexo)
d. Recomendação de Leitura do Livro 1 (Sugestão do Tutor)
e. Relatório do 1º Encontro à Secretaria da Ordem – Tutor e Tutelado (Anexo)

SEGUNDO ENCONTRO – Maio - Agosto:
a. Oração
b. Orientação e troca Ministerial
c. Resenha da Leitura do Livro 1 (Enviar com Relatório)
d. Preenchimento do Questionário 2 – Vida Devocional e vida familiar (Anexo)
e. Recomendação de Leitura do Livro 2 pelo casal (Sugestão do Tutor – Vida
Familiar)
f. Relatório do 2º Encontro à Secretaria da Ordem – Tutor e Tutelado (Anexo)

TERCEIRO ENCONTRO – Setembro – Dezembro / Pode ser no Congresso de
Pastores:
a. Oração
b. Orientação e troca Ministerial
c. Resenha da Leitura do Livro 2 (Enviar com Relatório)
d. Preenchimento do Questionário 3 – Projeto de Vida e de Ministério (Anexo)
e. Recomendação da Leitura do Novo Testamento
f. Relatório do 3º Encontro à Secretaria da Ordem – Tutor e Tutelado (Anexo)

QUARTO ENCONTRO – Janeiro - Abril:
a. Oração
b. Orientação e troca Ministerial
c. Relatório da Leitura do Novo Testamento (Enviar com Relatório)
d. Preenchimento do Questionário 4 – O Desafio diante das Crises e da
Contextualização com a igreja (Anexo)
e. Recomendação da Leitura do Novo Testamento
f. Relatório do 4º Encontro à Secretaria da Ordem – Tutor e Tutelado (Anexo)

QUINTO ENCONTRO – Maio - Agosto:
a. Oração
b. Orientação e troca Ministerial
c. Relatório da Leitura do Novo Testamento (Enviar com Relatório)
d. Preenchimento do Questionário 5 – O Desafio da ??? (Anexo)
e. Responder questionário sobre meus pontos fortes e fracos, e potencialidades
e limitações no ministério onde atua
f. Relatório do 5º Encontro à Secretaria da Ordem – Tutor e Tutelado (Anexo)

SEXTO ENCONTRO – Setembro - Dezembro:
a. Oração
b. Orientação e troca Ministerial
c. Relatório do questionário sobre pontos fortes e fracos, e potencialidades e
limitações no ministério onde atua
d. Preenchimento do Questionário 6 – Envolvimento Denominacional (Anexo)
e. Relatório conjunto dos Encontros à Secretaria da Ordem – Tutor e Tutelado
(Anexo)

TUTORES
1. Para a dinamizar o Programa será adotado a Tutoria Regionalizada, conforme a
divisão adotada pela Convenção Batista Pioneira, e contará com uma lista atualizada
de Tutores, em concordância entre o Líder Regional e o Coordenador, sendo no
mínimo 3 nomes por Regional.
2. Precisam ser Pastores maduros, que possam trazer boa orientação e bom
desenvolvimento ao processo de tutoria.

Critérios Básicos Para o Tutor
1. Preferencialmente ter proximidade geográfica,
2. Ser diplomático, negociador, conciliador, construtor de pontes e fomentar o bom
relacionamento,

3. Preferencialmente não ser pastor na mesma igreja ou instituição,
4. Estar afinado com a Visão e Missão da Convenção Batista Pioneira,
5. Ser preferencialmente ordenado há pelo menos 10 anos e não ser mais novo que o
obreiro,
6. Contar com a confiança do Conselho de Tutoria, do tutelado e da igreja.

PROGRAMA DE TUTORIA
MÓDULO I – SEMESTRAL
INFORMAÇÕES GERAIS:

Prezado tutor, é importante que você
no seu encontro com o tutelado
relembre algumas diretrizes:
A tutoria tem prazo de 2 anos para
acontecer. Após este período, o
processo é encerrado podendo ou
não ter continuidade a partir do
pastoreio de pastores.
- Neste tempo, existe orientações
para um conteúdo específico a ser
trabalhado.
- É imprescindível que o tutelado
tenha
iniciativa
para
compartilhamento e aprendizagem.
- O projeto prevê formas de avaliação
e um relatório do tutor que irá
compor o processo de ordenação.
ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA A
TUTORIA:

O tutor irá determinar com o tutelado
um período para encontros de
compartilhamento de acordo com a
disponibilidade de ambos. Porém é
fundamental
estes
encontros
aconteçam com certa periodicidade.
Como sugestão queremos incentivar o
aproveitamento de eventos da própria
Convenção e da Ordem de Pastores
para servirem de espaço para a tutoria.
Por exemplo, o congresso de pastores
contém espaços que poderiam ser
aproveitados para o tutor dedicar um
tempo específico com o tutelado.
É importante ainda que o tutor
mantenha outros contatos, como
telefonemas e envio de e-mails.
ORIENTAÇÃO DE CONTEÚDO:

Será importante manter pelo menos
três momentos nos encontros de
tutoria: um para compartilhamento
pessoal, outro para trabalhar o
conteúdo indicado pelo programa de
tutoria e outro para oração.
Através do programa de tutoria o tutor
estará recebendo a indicação de
conteúdos a serem trabalhados através
de módulos semestrais. Este é o
Módulo I e tem como enfoque o
desenvolvimento
na
área
dos
relacionamentos.
Para isto, os seguintes tópicos deverão
ser considerados nas conversas com o

tutelado durante
semestre:

este

primeiro

Fatores importantes para uma boa
comunicação

Comunicação envolve tanto o falar
como o ouvir. No início do ministério
muitos líderes têm muita disposição
para falar e ensinar o que aprenderam,
mas a sensibilidade para ouvir ainda
não
está
desenvolvida
adequadamente. As pessoas falam de
maneira diferente, não apenas através
de suas palavras, mas também de suas
atitudes e é importante estar atento
aos comunicados não verbais.
O princípio da Empatia

Uma das grandes habilidades dos
cuidadores é reconhecida pelo fato
deles conseguirem se colocar no lugar
dos outros para reconhecer e entender
o que se passa na vida das pessoas
com que se relaciona.
Para isso, é preciso primeiramente
desenvolver
a
capacidade
de
comunicação
para
adquirir
informações que ajude o líder a
entender e colocar-se no lugar do
outro.
Esse exercício é algo muito importante
na vida de um líder espiritual o qual
para comunicar o que de fato seus
liderados estão precisando ouvir, terá
que primeiro compreendê-los.
Resolução de Conflitos

Dentro dos relacionamentos uma
grande vitória é reconhecer que
sempre existem conflitos, por exemplo,
dificilmente em um grupo de pessoas
teremos todos com as mesmas ideias,
no mesmo estágio de crescimento, etc.
Por isso, os conflitos surgem e para
resolvê-los é necessário habilidade.
Inicialmente é preciso reconhecê-los
logo no início, todo conflito também
precisará de um agente que irá
orientar a superação do mesmo,
alguém que ensine as verdades de
Deus, que saiba estimular a paz e a
unidade sem tomar partido à não ser a
verdade de Deus.
Existem conflitos entre os membros da
igreja, mas também existem conflitos
entre membros e a liderança, ou líder
específico, e ainda existem conflitos
entre a igreja e o próprio pastor.
Quando se percebe dificuldade na

resolução de um conflito, a melhor
opção é solicitar o apoio de uma ou
mais
pessoas
experientes,
de
preferência alguém que esteja fora do
próprio ambiente de conflito. Neste
sentido, um tutor poderá ser de grande
valia para o novo líder.
Visão de time na liderança

A verdadeira liderança é estabelecida a
partir de relacionamentos, e pode
acontecer que alguns líderes novos
tenham não uma visão de time, mas
acabem por exercer uma liderança
autocrática. Neste sentido precisam
ser orientados para que tenham
relacionamentos saudáveis com os
líderes reconhecendo que Deus irá
usar além do pastor outras pessoas no
Corpo de Cristo para fazer sua obra.
O valor de um bom testemunho

Relacionamentos são construídos com
o tempo, crescem com a confiança, a
qual se estabelece pelo bom
testemunho de um líder. Minha
maneira de viver irá afetar diretamente
meus relacionamentos.
Relacionamento: família, igreja,
colegas, sociedade, Convenção

Por fim, precisamos lembrar que
nossos relacionamentos são amplos e
se
expressam
com
realidade
diferentes, entre elas: a família, a
igreja, os colegas, a sociedade, a
Convenção, etc...
Será sempre saudável avaliar meus
relacionamentos não apenas em uma
esfera, mas em todas elas para crescer.
PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO
DO MÓDULO I:

No final do semestre, o tutor irá
requisitar do tutelado um texto escrito
sobre os aspectos compartilhados e
uma avaliação do semestre de tutoria.
É importante que o tutor solicite que
neste texto o tutelado se posicione em
relação aos assuntos. Assim, tanto o
tutor quanto o programa de tutoria
terão condições de reconhecer
inclinações do futuro pastor.
Em anexo a esta orientação do módulo
está o formulário de avaliação do
mesmo.
Qualquer dúvida ou necessidade de
orientação, entre em contato com a
Coordenação do Programa de Tutoria.

www.pioneira.org.br - www.ordem.pioneira.org.br
Este material pertence ao programa de tutoria da Convenção Batista Pioneira e Ordem dos Pastores - Seção Pioneira. Sua
utilização é restrita ao programa de tutoria, devendo aqueles que desejarem utilizar, fazer a solicitação do mesmo.

Para outras informações e orientações quanto ao projeto acesse nossos sites acima indicados.

PROGRAMA DE TUTORIA
MÓDULO II – SEMESTRAL
INFORMAÇÕES GERAIS:
Prezado tutor, é importante que você
no seu encontro com o tutelado
relembre algumas diretrizes:
- A tutoria tem prazo de 2 anos para
acontecer. Após este período, o
processo é encerrado podendo ou não
ter continuidade a partir do pastoreio
de pastores.
- Neste tempo, existe orientações para
um conteúdo específico a ser
trabalhado.
- É imprescindível que o tutelado tenha
iniciativa para compartilhamento e
aprendizagem.
- O projeto prevê formas de avaliação e
um relatório do tutor que irá compor o
processo de ordenação.
ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA A
TUTORIA:
O tutor irá determinar com o tutelado
um período para encontros de
compartilhamento de acordo com a
disponibilidade de ambos. Porém é
fundamental
estes
encontros
aconteçam com certa periodicidade.
Como sugestão queremos incentivar o
aproveitamento de eventos da própria
Convenção e da Ordem de Pastores
para servirem de espaço para a tutoria.
Por exemplo, o congresso de pastores
contém espaços que poderiam ser
aproveitados para o tutor dedicar um
tempo específico com o tutelado.
É importante ainda que o tutor
mantenha outros contatos, como
telefonemas e envio de e-mails.
ORIENTAÇÃO DE CONTEÚDO:
Será importante manter pelo menos
três momentos nos encontros de
tutoria: um para compartilhamento
pessoal, outro para trabalhar o
conteúdo indicado pelo programa de
tutoria e outro para oração.
Através do programa de tutoria o tutor
estará recebendo a indicação de
conteúdos a serem trabalhados através
de módulos semestrais. Este é o
Módulo II e tem como enfoque a
compreensão e integração com o
trabalho Convencional.
Para isto, os seguintes tópicos deverão
ser considerados nas conversas com o
tutelado durante este semestre:

- A visão da Convenção
Juntos, façamos mais e melhor!
Inspirados no Salmo 133: 1, que diz:
“Oh! Quão bom e quão suave é que os
irmãos vivam em união” e respaldados
pela oração sacerdotal de Jesus,
quando rogou ao Pai: “Eu neles, e Tu
em mim, a fim de que sejam
aperfeiçoados na unidade, para que o
mundo conheça que tu me enviaste e
os amaste...” João 17.23, o slogan
acima reflete a percepção de que a
obra do Senhor não é propriedade de
pessoas, e que isoladamente o trabalho
fica incompleto. Portanto, a visão de
conjunto reflete que as individualidades
devem promover o coletivo, tanto no
aspecto pessoal como institucional, ou
seja, pessoas unidas e igrejas
associadas formam um todo maior do
que a simples soma das partes. O
trabalho feito a partir dessa visão
glorifica a Deus e produz resultados
mais abundantes e mais profundos nas
vidas, nas igrejas e nas comunidades
onde estamos inseridos.
- A Missão
Promover a comunhão e a cooperação
entre as Igrejas em ações missionárias e
sociais. As igrejas associadas à CBPSB,
além
do
seu
trabalho
local,
desenvolvem o trabalho cooperativo
com compromisso de participação,
presencial e/ou representativa, pessoal
e através dos recursos humanos e
financeiros, nas atividades de formação
das novas gerações, no fortalecimento
das igrejas e seus relacionamentos, nas
ações desenvolvidas pelas instituições
sociais, na obra da evangelização,
crescimento e formação de novas
igrejas, e desenvolvimento das novas
lideranças, sob a visão da Teologia da
Missão Integral.
- Valores
Ao subscrever a Declaração Doutrinária
da CBB, a CBPSB reafirma que são
valores fundamentais para o trabalho
convencional:

• O Ser Humano, feito à imagem e
semelhança de Deus, caiu em pecado e
carece da graça divina;
• A Salvação vem pela graça mediante a
fé, conforme ensino da Bíblia Sagrada;
• Igrejas são formadas em torno da fé
comum em Jesus Cristo como Salvador
e Senhor;
• A cooperação entre as igrejas irmãs é
privilégio e desafio;
• Parceria com instituições missionárias
e sociais, privadas e/ou públicas,
nacionais e internacionais, com valores
semelhantes,
são
desejadas
e
incentivadas;
•
Ética
cristã
pautando
relacionamentos internos e externos;
• Missão social, inspirada nos princípios
da Teologia da Missão Integral da
igreja.
- Ações e ministérios da Convenção
Acesse o site da Convenção e
compartilhe sobre as ações e ministério
da Convenção.
- O precioso princípio da “cooperação”
Compartilhamento sobre a importância
da cooperação, de vencer o obstáculo
de ministério individualista.
- A importância da Ordem dos Pastores
Acesse o site da Ordem dos Pastores
para explicar a abrangência e
importância de se estar integrado.
- Implicações práticas para a vida e
ministério
PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DO
MÓDULO II:
No final do semestre, o tutor irá
requisitar do tutelado um texto escrito
sobre os aspectos compartilhados e
uma avaliação do semestre de tutoria.
É importante que o tutor solicite que
neste texto o tutelado se posicione em
relação aos assuntos. Assim, tanto o
tutor quanto o programa de tutoria
terão condições de reconhecer
inclinações do futuro pastor.
Em anexo a esta orientação do módulo
está o formulário de avaliação do
mesmo.
Qualquer dúvida ou necessidade de
orientação, entre em contato com a
Coordenação do Programa de Tutoria.

www.pioneira.org.br - www.ordem.pioneira.org.b r
Este material pertence ao programa de tutoria da Convenção Batista Pioneira e Ordem dos Pastores - Seção Pioneira. Sua
utilização é restrita ao programa de tutoria, devendo aqueles que desejarem utilizar, fazer a solicitação do mesmo.
Para outras informações e orientações quanto ao projeto acesse nossos sites acima indicados.

PROGRAMA DE TUTORIA
MÓDULO III – SEMESTRAL
INFORMAÇÕES GERAIS:
Prezado tutor, é importante que você
no seu encontro com o tutelado
relembre algumas diretrizes:
- A tutoria tem prazo de 2 anos para
acontecer. Após este período, o
processo é encerrado podendo ou não
ter continuidade a partir do pastoreio
de pastores.
- Neste tempo, existe orientações para
um conteúdo específico a ser
trabalhado.
- É imprescindível que o tutelado tenha
iniciativa para compartilhamento e
aprendizagem.
- O projeto prevê formas de avaliação e
um relatório do tutor que irá compor o
processo de ordenação.
ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA A
TUTORIA:
O tutor irá determinar com o tutelado
um período para encontros de
compartilhamento de acordo com a
disponibilidade de ambos. Porém é
fundamental que estes encontros
aconteçam com certa periodicidade.
Como sugestão queremos incentivar o
aproveitamento de eventos da própria
Convenção e da Ordem de Pastores
para servirem de espaço para a tutoria.
Por exemplo, o congresso de pastores
contém espaços que poderiam ser
aproveitados para o tutor dedicar um
tempo específico com o tutelado.
É importante ainda que o tutor
mantenha outros contatos, como
telefonemas e envio de e-mails.
ORIENTAÇÃO DE CONTEÚDO:
Será importante manter pelo menos
três momentos nos encontros de
tutoria: um para compartilhamento
pessoal, outro para trabalhar o
conteúdo indicado pelo programa de
tutoria e outro para oração.
Através do programa de tutoria o tutor
estará recebendo a indicação de
conteúdos a serem trabalhados através
de módulos semestrais. Este é o
Módulo III e tem como enfoque o
desenvolvimento na área da ação e
disciplina para exercício do ministério.
Para isto, os seguintes tópicos deverão
ser considerados nas conversas com o
tutelado durante este semestre:

- Sobre a necessidade de ser pró-ativo
Alguém já disse que no mundo existem
pelo menos três tipos de pessoas: a)
aquelas que não sabem o que está
acontecendo, b) aquelas que olham o
que está acontecendo, c) e aquelas que
fazem as coisas acontecerem. Quando
se fala em alguém pró-ativo está em
foco uma pessoa de iniciativa e esperase isso de alguém que é líder. Mas ser
pró-ativo não significa passar por cima
dos outros. É buscar informação,
incentivar a reflexão e a atividade,
desejar que as coisas andem.
- Sobre a pontualidade
Não são poucas as vezes que ouvimos
pessoas queixando-se do horário das
programações na igreja quando não são
respeitados, pior ainda quando
rotineiramente não se cumpre os
horários para serem atendidas. Por
outro lado há muitos elogios aos líderes
que administram adequadamente o
tempo em sua vida e onde estão
atuando ministerialmente.
- Sobre a iniciativa na solução de
problemas
O ministério não se resume aos
problemas, porém evidentemente é um
campo em que problemas diversos são
evidenciados.
Diante de problemas algumas atitudes
são possíveis com suas próprias
consequências:
a) ignorá-los, b) adiá-los “ir levando”, c)
ou enfrentá-los. Deve-se reconhecer
que todo problema carrega consigo os
elementos “crise e oportunidade”. A
partir do momento em que isso é
reconhecido haverá mais ânimo no
tratamento dos mesmos.
Espera-se que um líder não apenas
tenha iniciativa para a resolução de
problemas, mas que saiba como e para
onde conduzir cada situação.
- Sobre o cumprimento de metas
Todo ministério é exercido a partir de
uma visão, uma missão e um
planejamento. Não é realizado sozinho,
por isso existem expectativas e metas a
serem alcançadas. As metas fazem
parte da nossa vida espiritual pessoal,
familiar, mas também do ministério.
Quais são suas metas? O que está

fazendo para alcançá-las? Você é
dedicado aos alvos e metas da Palavra,
do ministério, da igreja, da Convenção?
- Sobre a organização
Muitas pessoas têm sérias dificuldades
na organização do seu tempo, suas
atividades, consequentemente sua
vida. Algumas pessoas reconhecem
áreas de sua vida e necessidades que
precisam ser atendidas, porém não
conseguem colocar isso de maneira a
realizar por meio de ações os alvos e
metas. Elas sonham com algo, mas não
conseguem estabelecer e cumprir os
passos a serem dados. Quando a
desorganização toma conta da vida, a
improdutividade
também
a
acompanha.
- Sobre a persistência
A própria Bíblia tem um chamado para
todo cristão acerca do permanecer,
perseverar/persistir.
Diferente
da
teimosia,
a
persistência
é
a
característica de alguém corajoso, que
não desiste diante do primeiro
obstáculo. Que procura respostas e
novas possibilidades para alcançar
aquilo que deseja. A pessoa persistente
carrega consigo aquilo que é
denominado de “resiliência”, ou seja, a
capacidade de diante de momentos
difíceis
avançar,
tirar
proveito.
Normalmente é aquela pessoa que diz
“não foi fácil, mas venci porque não
desisti”.
PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DO
MÓDULO III:
No final do semestre, o tutor irá
requisitar do tutelado um texto escrito
sobre os aspectos compartilhados e
uma avaliação do semestre de tutoria.
É importante que o tutor solicite que
neste texto o tutelado se posicione em
relação aos assuntos. Assim, tanto o
tutor quanto o programa de tutoria
terão condições de reconhecer
inclinações do futuro pastor.
Em anexo a esta orientação do módulo
está o formulário de avaliação do
mesmo.
Qualquer dúvida ou necessidade de
orientação, entre em contato com a
coordenação do Programa de Tutoria.

www.pioneira.org.br - www.ordem.pioneira.org.b r
Este material pertence ao programa de tutoria da Convenção Batista Pioneira e Ordem dos Pastores - Seção Pioneira. Sua
utilização é restrita ao programa de tutoria, devendo aqueles que desejarem utilizar, fazer a solicitação do mesmo.
Para outras informações e orientações quanto ao projeto acesse nossos sites acima indicados.

PROGRAMA DE TUTORIA
MÓDULO IV – SEMESTRAL
INFORMAÇÕES GERAIS:
Prezado tutor, é importante que você
no seu encontro com o tutelado
relembre algumas diretrizes:
- A tutoria tem prazo de 2 anos para
acontecer. Após este período, o
processo é encerrado podendo ou não
ter continuidade a partir do pastoreio
de pastores.
- Neste tempo, existe orientações para
um conteúdo específico a ser
trabalhado.
- É imprescindível que o tutelado tenha
iniciativa para compartilhamento e
aprendizagem.
- O projeto prevê formas de avaliação e
um relatório do tutor que irá compor o
processo de ordenação.
ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA A
TUTORIA:
O tutor irá determinar com o tutelado
um período para encontros de
compartilhamento de acordo com a
disponibilidade de ambos. Porém é
fundamental que estes encontros
aconteçam com certa periodicidade.
Como sugestão queremos incentivar o
aproveitamento de eventos da própria
Convenção e da Ordem de Pastores
para servirem de espaço para a tutoria.
Por exemplo, o congresso de pastores
contém espaços que poderiam ser
aproveitados para o tutor dedicar um
tempo específico com o tutelado.
É importante ainda que o tutor
mantenha outros contatos, como
telefonemas e envio de e-mails.
ORIENTAÇÃO DE CONTEÚDO:
Será importante manter pelo menos
três momentos nos encontros de
tutoria: um para compartilhamento
pessoal, outro para trabalhar o
conteúdo indicado pelo programa de
tutoria e outro para oração.
Através do programa de tutoria o tutor
estará recebendo a indicação de
conteúdos a serem trabalhados através
de módulos semestrais. Este é o
Módulo IV e tem como enfoque o
exercício do pastoreio.
Para isto, os seguintes tópicos deverão
ser considerados nas conversas com o
tutelado durante este semestre:
- Sobre o comprometimento com Deus.
Antes
de
qualquer
outro
comprometimento o vocacionado está

comprometido com Deus, isso significa
manter um relacionamento vívido com
o Senhor e não mero status que
culmina em ritualismo vazio.
- Sobre o comprometimento com a
Palavra
A necessidade de aprimoramento e
desenvolvimento pastoral é constante,
isso faz com que a busca por
conhecimentos em outras áreas
coloque em descrédito o tempo de
estudo zeloso da Palavra.
Consequentemente evidencia-se no
púlpito a infidelidade doutrinária e
influências negativas. É necessário o
comprometimento que sabe das
consequências pessoais e também na
vida de outros – da igreja.
- Sobre a submissão de projetos e
sonhos pessoais
A sensibilidade e equilíbrio são os
elementos imprescindíveis para que o
líder não deixe seu coração se envolver
com projetos próprios negligenciando
os de Deus. Por isso, tudo que se
almeja e sonha na vida de um
vocacionado, espera-se estar integrado
com seu chamado e ministério. Há dois
estremos perigosos: aquele que só
cuida dos seus próprios planos e aquele
que negligencia sua caminhada
ministerial
colocando-se
em
dificuldades por falta de ponderação ou
“zelo excessivo”.
Trazendo
contribuições
para
edificação da igreja
Esta é uma avaliação necessária e
constante que precisa sensibilidade e
ética. Sem precipitação por alguma
turbulência
momentânea,
mas
reconhecendo o tempo e avaliando o
quanto está contribuindo para que a
igreja seja edificada. Espera-se ouvir de
forma coletiva a apreciação e valor que
o pastor tem para o ministério, sem
preferencialmente criar nenhum tipo
de dependência. As perguntas são: De
que forma estou ajudando na
edificação da igreja? Sou alguém que
Deus usa para que outros cresçam e
sejam abençoados?
- Pastoreio e a sensibilidade em relação
ao outro
Por incrível que pareça o ministério
pastoral
pode
tornar-se
tremendamente egocêntrico. Não é

difícil encontrar pessoas machucadas e
desapontadas com líderes que não
tiveram sensibilidade para reconhecer
suas falas e situações. É verdade que o
outro lado também existe, ou seja, de
pessoas que sempre vão criticar de
líderes.
Mas o foco aqui é o necessário
exercício da sensibilidade em ouvir,
compreender e ajudar o outro.
- Atualização e troca de experiências
Como já dito anteriormente, o
ministério é algo muito exigente em
nossos
dias,
algo
que
cobra
aprimoramento constante. E neste
sentido deve-se valorizar a formação
contínua além de relacionamento com
colegas mais experientes ou que
tenham conhecimento em alguma área
específica.
- Bom relacionamento com liderança
Talvez uma das áreas mais desafiadoras
do ministério pastoral é esta que
envolve os relacionamentos do pastor
com a liderança.
Área de vulnerabilidade por causa da
tentadora tendência de se achar
superior aos outros. Por isso, o
exercício da humildade e o estímulo de
se fazer da multidão de conselheiros
uma oportunidade de crescimento da
igreja, ao invés de um conflito. Esta é
uma habilidade que se adquire com o
tempo, mas se houver humildade e
disposição no coração do pastor para
torná-la realidade.
PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DO
MÓDULO IV:
No final do semestre, o tutor irá
requisitar do tutelado um texto escrito
sobre os aspectos compartilhados e
uma avaliação do semestre de tutoria.
É importante que o tutor solicite que
neste texto o tutelado se posicione em
relação aos assuntos. Assim, tanto o
tutor quanto o programa de tutoria
terão condições de reconhecer
inclinações do futuro pastor.
Em anexo a esta orientação do módulo
está o formulário de avaliação do
mesmo.
Qualquer dúvida ou necessidade de
orientação, entre em contato com a
coordenação do Programa de Tutoria.
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QUESTIONÁRIO PARA TUTORIA
•
•

Deve ser entregue ao tutelado, para trazer respondido para o próximo encontro,
quando ele conversará abertamente com seu tutor a respeito de cada questão;
O tutor aproveitará cada resposta, para entrar no assunto, aprofundando e orientando
o tutelado em cada questão.

1. Como é sua vida devocional?
2. Você faz regularmente sua devocional?
3. Quanto tempo (em minutos) você gasta a sós com Deus, em oração, por dia?
4. Quais são os seus 03 maiores dons espirituais dados por Deus?
5. Como você chegou à conclusão que estes são os seus dons espirituais?
6. Como você está usando estes dons? Explique!
7. Quais são os pontos fortes do seu ministério atual?
8. Estes pontos fortes refletem o seu perfil pessoal de ministério, ou são frutos das
circunstâncias locais e momentâneas? Ou seja, você está conseguindo se realizar
ministerialmente, ou sente-se limitado e frustrado? Por quê?
9. Qual é a visão ministerial que está em seu coração? Se não houvesse nenhuma
limitação e impedimento, como e onde você gostaria de exercer o seu ministério? Por
quê?
10. O que você está fazendo para tornar esse sonho uma realidade?
11. Quais são as maiores tentações que você está passando no momento?
12. Quais são os tipos de pensamentos que atrapalham sua vida com Deus e seu
ministério?
13. Que tipos de pecados atrapalham sua vida com Deus e seu ministério?

14. Como você resolve a questão dos pensamentos?
15. Como você resolve a questão de pecados?
16. Com quantas pessoas você confidencia abertamente sua vida?
17. Se for solteiro: Como você resolve sua vida de solteiro e os desejos da mocidade? Se
for casado: Como você tem resolvido seus desejos e tentações na área sexual?
18. Quais são os pontos fracos do seu ministério? Ou seja, as áreas onde você mais tem
dificuldades de lidar?
19. Como você tem agido nesses pontos? Tem conseguido crescer? Como?
20. Como você agido com a crítica e a oposição em seu ministério? Conte alguns
exemplos práticos.

QUESTIONÁRIO PARA TUTORIA - 2
•
•

Deve ser entregue ao tutelado, para trazer respondido para o próximo encontro,
quando ele conversará abertamente com seu tutor a respeito de cada questão;
O tutor aproveitará cada resposta, para entrar no assunto, aprofundando e orientando
o tutelado em cada questão.

1. Como está sua vida devocional?
2. Quais são os desafios pessoais que você possui para melhorar seu relacionamento com

Deus?
3. Quais são os pontos fortes do seu relacionamento com Deus?
4. Em que momentos da sua vida você percebe de forma mais clara a importância de

viver com Deus?
5. Como você administra seu tempo de relacionamento com Deus e com a família?
6. Você possui um tempo para ministrar em sua própria família? Comente.
7. Quais são os desafios que você percebe em termos de conciliar vida ministerial e

família?
8. Quais são as vantagens/oportunidades que você percebe em termos familiar no

contexto ministerial?
9. Quais são os maiores desafios que você vive na gestão familiar?
10. Você e sua família sentem-se amparados no contexto do ministério?
11. Como você acha que sua família te avalia como membro dela? Se os outros membros

da família fossem falar algo sobre você, o que eles diriam?
12. Que projetos vocês possuem como família?

QUESTIONÁRIO PARA TUTORIA - 3
•
•

Deve ser entregue ao tutelado, para trazer respondido para o próximo encontro,
quando ele conversará abertamente com seu tutor a respeito de cada questão;
O tutor aproveitará cada resposta, para entrar no assunto, aprofundando e orientando
o tutelado em cada questão.

1. Como o ministério se encaixa na sua vida?
2. Como você administra a vida como um todo?
3. Você possui um plano de desenvolvimento pessoal? Estudos, família, sustento,

relacionamentos, etc.
4. Você possui um plano de desenvolvimento ministerial?
5. Que passos você precisaria dar em termos de vida para melhorar/crescer como

pessoa?
6. Que passos você precisaria dar em termos de vida ministerial para melhorar/crescer?
7. Quais seriam os obstáculos que impedem seu desenvolvimento pessoal e ministerial

atualmente? Consegue visualizar maneiras de superá-los?
8. No ministério, como você avalia a relação entre colegas (líderes) de outros

ministérios? E você, como avaliaria sua vida como colega ministerial?
9. Você é/está feliz com a vida e ministério que possui?
10. Se você fosse listar áreas em que sente maior dificuldade na vida e no ministério,

quais seriam?

QUESTIONÁRIO PARA TUTORIA - 4
•
•

Deve ser entregue ao tutelado, para trazer respondido para o próximo encontro,
quando ele conversará abertamente com seu tutor a respeito de cada questão;
O tutor aproveitará cada resposta, para entrar no assunto, aprofundando e orientando
o tutelado em cada questão.

1. Como líder espiritual, quais são as maiores dificuldades que observa na sua relação

com a igreja?
2. Atualmente muitos líderes espirituais têm deixado o ministério. De acordo com sua

observação, o que justificaria isso?
3. No seu processo ministerial quais são as dificuldades maiores em termos de

contextualizar-se com a igreja?
4. Como você se posicionaria em momentos de crise de relacionamento com a igreja?
5. Que recursos você usaria em meio a uma crise ministerial para poder encontrar a

superação da mesma?
6. Qual é sua expectativa em termos de Ordem dos Pastores e Convenção ao enfrentar

crises no ministério, reconhecendo que cada igreja é autônoma?
7. Você possui conselheiros ministeriais com que pode contar em situações difíceis?

Justifique ou comente.
8. O que você observa na igreja/ministério antes de assumi-lo mediante um convite?
9. A insatisfação econômica é um fator crescente na vida de muitos líderes espirituais

no contexto ministerial. Como você vê esta questão?
10. Você conhece algum processo para resolução de conflitos que aplica em seu

ministério? Se sim, qual?

