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Sou tentado a responder que, numa época quando existem tantas demandas sobre a 
programação de um pastor e porque sua tarefa principal é pregar a Palavra a tempo e fora 
de tempo (2Tm. 4:2, RC), ele pode delegar com segurança a visitação dos doentes a outros. 
Mas ao invés disso devo dizer que, estando ausentes circunstâncias extraordinárias, tais 
como uma grande membresia de igreja onde a visitação de todos os doentes pelo pastor 
sênior seria simplesmente impraticável, a metáfora pastoral da Escritura me constrange a 
concluir que assim como o pastor cuida das ovelhas doentes, assim o pastor deveria 
demonstrar cuidado especial pelo membro doente da igreja (João 21:15-19; Atos 20:28; 
Efésios 4:11; 1 Pedro 5:2). Até mesmo Jonathan Edwards, que se considerava uma pessoa 
pouco sociável, visitava membros da igreja doentes quando esses o chamavam. Tanto 
Martinho Lutero como João Calvino encorajavam os doentes a chamarem seus pastores tão 
logo fosse possível. 
 
 Isso não é dizer que o pastor deve visitar um membro da igreja hospitalizado 
diariamente, a menos que a pessoa esteja grandemente atormentada ou nos últimos estágios 
de uma doença terminal. Providencialmente, Deus abre avenidas para um ministério 
especial durante tempos de enfermidade. Por exemplo, todos nós provavelmente temos 
visto membros de igreja indiferentes a quem Deus tocou profundamente através das nossas 
orações e palavras durante uma visita hospitalar, e com isso se arrependeram de sua 
inatividade. 
 
 Visitas hospitalares não devem ser longas; de fato, já percebi que a maioria dos 
membros da igreja que estão doentes o suficiente para estar no hospital apreciam visitas 
breves. Quase sempre eu oro e leio a Escritura com a pessoa doente e, como muitos 
pastores, descobri que os Salmos ministram profundamente, de uma maneira especial, ao 
coração dos aflitos. Em nossa igreja também frequentemente os presbíteros oram e ungem 
os doentes com óleo, de acordo com Tiago 5:14-15. 
 
 Tendo dito todas essas coisas, o pastor sábio também treinará outros, especialmente 
diáconos e outros membros do ministério, para ajudá-lo na visitação hospitalar. Parece-me 
que tal treinamento está de acordo com o mandamento em Efésios 4:12 de que os pastores 
devem equipar outros membros da igreja para a obra do ministério. 
 

 
Para leitura adicional: Thomas C. Oden, Classical Pastoral Care (Grand Rapids: Baker, 
1994) (veja especialmente o volume 4, capítulo 2); Richard Baxter, The Reformed 
Pastor (Carlisle: Banner of Truth, 1974), pp. 102-04; Charles Bridges, The Christian 
Ministry (Carlisle: Banner of Truth, 1967), pp. 65, 177. 

                                                   
1 O autor é pastor da Crossroads Church em Libertyville, Illinois. 
2 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em dezembro/2006.  
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