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PERGUNTAS PARA UM CANDIDATO
AO PASTORADO

Jim Elliff e Don Whitney

Às vezes, acontece que um pastor enfrenta oposição da parte daque-
las pessoas que antes o promoviam de maneira entusiástica. Por que isso
acontece? Com freqüência, isso ocorre por causa da comunicação superfici-
al que houve entre o pastor em potencial e os membros da igreja, antes de ele
assumir seu pastorado. Em nossos dias, é possível que um pastor seja esco-
lhido para uma igreja sem que perguntas sérias lhe sejam dirigidas, e, menos
ainda, perguntas a respeito de doutrina. Sugerimos que as igrejas tenham o
mais completo diálogo possível sobre os assuntos de doutrina, prática e esti-
lo de vida cristã. Se a igreja falhar em fazer isso, o próprio candidato ao
pastorado deve procurar esse tipo de diálogo. Tal procedimento protege
tanto o pastor quanto a igreja.

Dois outros assuntos são extremamente importantes. Primeiro, o can-
didato ao pastorado deve apresentar uma lista de referências. A igreja tem de
seguir com muita atenção essas referências e solicitar que as pessoas citadas
apresentem outros nomes como referência sobre o pastor. Deve-se tributar
atenção ao fato de que, às vezes, pessoas deixam de gostar de outras não por
causa dos erros destas. ( O próprio Senhor Jesus foi odiado.) A inquirição
por meio de referências lhes assegura que o pastor tem um bom testemunho
tanto da igreja como “dos de fora” (1 Tm 3.7). O questionamento das pes-
soas apresentadas deve centralizar-se na lista de 1 Timóteo 3.1-7 e Tito
1.5-9. Essas listas de qualificações foram escritas para servirem como ins-
trumento de observação das vidas de candidatos à liderança das igrejas, e
não como uma lista de perguntas a serem dirigidas aos candidatos. Essa
observação é extremamente importante. O ideal seria que a igreja convives-
se com o candidato ao pastorado, observando sua vida durante meses ou
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mesmo anos. Visto que, infelizmente, esse não é o padrão seguido pela
maioria das igrejas, vocês têm de depender muito de atentarem às referênci-
as fornecidas. Respostas superficiais e subjetivas da parte do próprio candidato
podem causar uma distorção da verdadeira situação. A avaliação que sugeri-
mos em seguida se refere às passagens bíblicas mencionadas, mas a sua
utilização pode ser mais abrangente. Vocês devem utilizá-las amplamente na
conversa com as pessoas apresentadas como referências. Isso não significa
que as passagens bíblicas citadas não são extremamente importantes no
questionamento que o candidato pode fazer para si mesmo.

Relacionada à primeira, existe uma segunda consideração: devem ser
feitos muitos esforços para apresentar à igreja os diversos aspectos da vida
do pastor em perspectiva, durante tanto tempo quanto possível, antes de
chegarem a alguma decisão. Esse tipo de apresentação não é um problema,
quando a igreja tem de escolher pastores dentre os seus próprios membros;
todavia, tal apresentação cria realmente um problema considerável para aque-
les que trazem um novo pastor de fora da igreja. Um fim de semana de
cultos não é suficiente para que as pessoas fiquem corretamente informadas.
Devemos lembrar: o pastor, se for chamado a pastorear, estará na igreja
durante um extenso período de tempo, influenciando nossas famílias e co-
munidade para Cristo. Sabemos que vocês estão prontos para receber um
novo pastor. Mas existe algo pior do que não ter um pastor — ter o pastor
errado.

Apresentamos nossa sugestão final: depois das conversas iniciais, pen-
sem em ter gravadas ou escritas as respostas destas perguntas, por parte
daquele que é o mais sério candidato ao pastorado da igreja. Perguntem-lhe
se o seu interesse é tão grande, que ele aceitaria avançar para esse estágio de
inquirição, dizendo-lhe que isso tomará boa parte de seu valioso tempo.
Esse questionamento mais profundo é para aqueles que demonstram um ní-
vel de interesse elevado. Perguntas esclarecedoras podem ser feitas, posteri-
ormente, por telefone ou conversas pessoais. Um grupo selecionado destas
perguntas pode ser dirigido ao candidato nas grandes reuniões da igreja, a
fim de permitir que o pastor em perspectiva fale sobre algumas de suas
crenças e outras perguntas lhe sejam apresentadas.

As perguntas alistadas em seguida não estão colocadas em ordem de
significância. Algumas delas podem não ser importantes para vocês. Talvez
vocês queiram acrescentar outras perguntas. Não existe o pastor perfeito.
No entanto, atenção a estas questões, juntamente com extensos períodos de
oração, ou mesmo jejum, pode lhes dar garantia de encontrar o pastor certo
para a sua igreja.

1. Existem muitas pessoas que professam seguir a Cristo, mas estão
enganadas. Que evidências você tem de que Deus lhe deu vida?

2. O que significa para alguém amar a Deus? De que maneiras você
percebe o verdadeiro amor bíblico para com Deus manifestado em sua pró-
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pria vida? Você percebe o verdadeiro amor bíblico para com Deus na vida
de sua esposa e de seus filhos?

3. O que a sua esposa sente a respeito de seu compromisso com o
pastorado? E como os seus filhos reagem?

4. Por que você acredita que Deus o quer no pastorado?
5. Examine cuidadosamente cada uma das qualificações bíblicas para

pastores e diáconos (1 Tm 3; Tt 1.5-9; At 6.1-6; 1 Pe 5.1-4). Quais são as
suas qualificações mais fortes? Com quais dessas qualificações você tem
mais dificuldade? Por que você acredita que essas áreas de dificuldade não o
desqualificam para o ministério? (Observe a expressão “é necessário” — 1
Tm 3.2.)

6. Um pastor é encarregado por Deus a pregar para a igreja e a pastorear
as pessoas de maneira individual. Que aspecto do ministério apela mais a
você? De que maneiras específicas você poderia ser auxiliado a desenvolver
suas habilidades nessas duas áreas?

7. Quais são os seus métodos de envolver-se nas vidas das pessoas,
enquanto as pastoreia e vela por suas almas?

8. Que atividades caracterizam seu interesse evangelístico? Como você
lida com o assunto do evangelismo pessoal e do coletivo?

9. O que você pensa a respeito do aconselhamento? Como você admi-
nistra a abundante necessidade de aconselhamento?

10. Quais são as suas práticas costumeiras e específicas a respeito de
disciplina espiritual (ou seja, oração, estudo bíblico, meditação, mordomia,
etc.)?

11. Como você descreve um pastor bem-sucedido e uma igreja bem-
sucedida?

12. Em que bases o pastor pode ser considerado uma pessoa responsá-
vel? Que relacionamentos de sua vida fornecem senso de responsabilidade
por suas atitudes e comportamento, tanto em sua vida pessoal como em seu
ministério pastoral?

13. Quais são os seus autores, teólogos e comentaristas evangélicos
favoritos? Por quê? Que livros você leu recentemente?

14. Descreva uma ocasião em que você fez tentativas de reformar a
igreja em alguma área importante. Quais foram os resultados? O que isto
custou para você mesmo?

15. Descreva seu estilo de liderança. Quais têm sido alguns de seus
pontos fracos e de seus pontos fortes?

16. Quando você enfrentou oposição, isso ocorreu na maior parte das
vezes por causa de seu estilo de liderança, de sua personalidade, de suas
crenças ou de alguma outra coisa?

17. De acordo com sua observação, que doutrinas precisam de ênfase
especial em nossos dias?

18. O que é o verdadeiro arrependimento bíblico?
19. O que é a verdadeira fé bíblica?
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20. Explique a justificação pela fé. Qual a diferença entre o ponto de
vista do Catolicismo Romano e o ponto de vista bíblico a respeito da justifi-
cação pela fé?

21. Explique seu ponto de vista a respeito da santificação. Quais são os
vários meios que Deus usa para santificar o crente?

22. Uma pessoa pode ter Cristo como seu Salvador e não estar em
sujeição a Ele como Senhor? Explique.

23. Qual a sua posição a respeito da inerrância das Escrituras?
24. Explique a expressão bíblica “Batismo do Espírito”. Quando ocor-

re esse batismo?
25. Quais são as suas opiniões sobre o batismo em água?
26. De que maneira a Bíblia relaciona a soberania de Deus à salvação?
27. O que a Bíblia ensina a respeito da extensão da depravação do

homem?
28. O que a obra de expiação consumada por Cristo realizou em favor

dos crentes?
29. O que a Bíblia ensina a respeito da perseverança e da preservação

dos crentes?
30. Qual é a utilização correta da lei do Antigo Testamento?
31. Como você articula sua opinião a respeito dos assuntos escatológicos

e dos finais dos tempos?
32. Você crê que Jesus nasceu de uma virgem? Qual a importância

desta sua crença?
33. Qual a sua interpretação dos ensinos bíblicos sobre o inferno?
34. Você acredita que os acontecimentos descritos em Gênesis 1 a 11

são verdadeiros ou simbólicos?
35. O que a Bíblia ensina em referência aos dons espirituais? Descreva

sua opinião a respeito de profecias e falar em línguas.
36. O que você pensa sobre o divórcio e o novo casamento? Você

segue estritamente esses pensamentos em sua prática?
37. Qual a sua opinião sobre a frase “é necessário, portanto, que o

bispo [pastor] seja... esposo de uma só mulher” (1 Tm 3.2)?
38. Quais são as suas exigências para realizar uma cerimônia de casa-

mento?
39. Explique suas opiniões sobre a disciplina da igreja. Relate alguma

experiência pessoal.
40. Como você lidaria com um caso de escândalo ou imoralidade pra-

ticado por um membro da igreja?
41. O que você pensa a respeito do aborto?
42. Muitas crianças que pareciam ter sido convertidas na infância não

demonstram mais tarde qualquer evidência de conhecerem a Cristo. Como
você lida com crianças quando elas o procuram, para aconselharem-se a
respeito da conversão?

43. Qual é um método útil para receber novos membros na igreja?
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Quais são os requisitos para isso?
44. Qual a sua opinião sobre os estilos de música da igreja?
45. Quem deve conduzir a adoração na igreja? Por quê? Que métodos

de liderar a adoração corporativa são apropriados? Quais são impróprios?
46. O que a Bíblia diz sobre o propósito das reuniões semanais da

igreja?
47. Qual o seu ponto de vista a respeito do levantamento de recursos

monetários para os vários projetos da igreja? A igreja deveria pedir dinheiro
a pessoas que não pertencem à sua membresia?

48. Quais as suas convicções sobre dívidas na igreja local?
49. O que a Bíblia ensina sobre mulheres no ministério pastoral?
50. O que a Bíblia ensina a respeito de como a igreja deve tomar suas

decisões?
51. Como um pastor e sua igreja devem se relacionar com outras igre-

jas locais e (se filiada a uma denominação) no âmbito mais amplo? Você se
sente tranqüilo em cooperar com outras denominações? Você estabelece al-
gumas diretrizes?

52. Quais são as responsabilidades bíblicas dos presbíteros? Existem
distinções entre presbíteros, pastores e bispos?

53. Quais são as responsabilidades bíblicas dos diáconos? Como de-
vem se relacionar os diáconos e os pastores?

54. Que ênfase você atribui à liderança dos pais em suas famílias,
especialmente no que diz respeito à adoração familiar. Você se envolve pes-
soalmente na adoração familiar, juntamente com sua esposa e filhos?

55. Qual a sua visão missionária para a igreja? De que maneira você
está demonstrando interesse e envolvimento em missões?

Para ser um ministro bom e fiel, um pastor não tem de fornecer uma
resposta completa e imediata para todas essas perguntas. Em algumas dessas
perguntas, será aceitável se ele apenas disser: “Eu não sei”; ou: “Ainda não
tenho a minha opinião completamente desenvolvida sobre este assunto”.

Entretanto, acautelem-se de um pastor que parece estar evitando apre-
sentar respostas claras. Certamente, em algumas dessas perguntas, ele achará
necessário definir termos e esclarecer sua resposta. Sigam em frente cautelo-
samente, até que ele torne sua opinião tão clara quanto possível.

Se necessário, podem ser feitas outras perguntas sobre assuntos como o
Movimento de Crescimento de Igreja, educação familiar, maçonaria, o
Movimento Nova Era, atividade política na igreja, relacionamento com outros
ministérios ou movimentos evangélicos, etc. Perguntas sobre outros assun-
tos doutrinários de grande importância devem ser feitas, se necessário (por
exemplo, a divindade de Cristo, a aceitação da Trindade, etc.). Tanto o
comitê de avaliação como a igreja devem ficar satisfeitos a respeito de qual-
quer assunto sobre o qual desejem discutir.

✩   ✩   ✩   ✩   ✩   ✩   ✩


