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O pastorado tem mudado não pouco durante meu tempo de vida, tanto para
melhor como para pior. Uma área de aprimoramento é a pregação. Reconhecendo que há
muita pregação superficial ainda, e mais lixo do que comida, um segmento crescente do
clero está mais dedicado ao estudo e pregação sólida. O sermão tolo, superficial e
embaraçoso ainda pode ser ouvido, mas está perdendo terreno para a pregação bíblica
sólida. Precisamos mais da abordagem dos pais da igreja, que analisavam livros inteiros da
Bíblia, semana após semana, e que deram à igreja um conhecimento da Escritura muito
sadio.
Uma área de declínio tem sido a visitação pastoral, a visita regular a todas as
famílias e membros da igreja. Alguns pastores não fazem quase nenhuma visita.
Concordamos que essa é uma obra que consome tempo, mas é necessária. Em uma igreja,
tive uma solução feliz: mulheres idosas que faziam visitas excelentes, e um velho e mui
maravilhoso presbítero escocês jubilado e sua esposa, que visitavam fielmente e me diziam
sobre qualquer pessoa ou família que precisava da minha atenção especial.
Claramente, se todo o trabalho for deixado ao pastor, ele será sobrecarregado e de
vez em quando levado a uma aposentadoria prematura. As igrejas precisam examinar os
deveres do pastor e ver como a obra pode ser mais bem realizada.
Um valor da participação de outros em tais tarefas é que ela faz os membros
estarem ativamente envolvidos na obra da igreja.
A congregação deveria ser encorajada a orar pelo pastor e os ajudantes voluntários.
A igreja deveria fornecer a todos algum treinamento, certamente começando com os
professores da Escola Dominical.
Numa igreja, tivemos excelentes resultados com testes escritos mensais para todos
os estudantes da Escola Dominical. Deixamos claro que não estávamos simplesmente
cuidando das crianças como babás!
Creio que o pastor deveria ser aliviado de muitos deveres administrativos. Em
algumas igrejas jovens, ele é o secretário, o tesoureiro, o zelador e o porteiro! Pouco tempo
é deixado para os seus deveres principais. É tempo de repensar algumas dessas coisas.

Fonte: Chalcedon Report, Dezembro de 1997.
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