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APRESENTAÇÃO
“Apascenta as minhas ovelhas”. Quantos tremeram, quantos
exultaram, quantos sentiram-se o menor ou o maior dos seres ao ouvir,
compreender, ao alistar-se sob tal chamado? Função mais nobre dada a
um homem, qual seja, socorrer, arrebanhar e guardar almas para o
Reino de Deus, o ofício pastoral é encargo divino de capital importância
e o de maior peso.
Esta pequenina seleta reúne poemas que falam sobre ele, o guardião
dos rebanhos. A maioria deles, por sinal, escritos por pastores-poetas
(como o foi Davi), outros por membros vários do Corpo de Cristo. Eles
prestam-se à leitura particular e também a celebrações, tais como o Dia
do Pastor, efeméride em que honramos aqueles que à honra fazem jus
(Rm 13.7).
No Brasil, comemora-se o Dia do Pastor no segundo domingo de
junho, data guardada pela maioria das denominações. Já o Dia da Esposa
do Pastor comemora-se no primeiro domingo de março. Denominações
há que possuem datas específicas para a efeméride: Os metodistas
comemoram o Dia da Pastora e do Pastor Metodista no segundo domingo
de abril. O Dia do Pastor Presbiteriano comemora-se em 17 de
dezembro; a data refere-se à ordenação pastoral do antes padre José
Manuel da Conceição, em 17 de dezembro de 1865, quando Conceição
tornou-se primeiro pastor protestante nascido no Brasil.
Sobre a data majoritária, qual seria sua origem? Artigos publicados
nO Jornal Batista1, dão conta de que a origem da comemoração é
genuinamente brasileira, tendo se originado entre os batistas, sendo
celebrada a princípio em maio, e posteriormente transferida para junho.
Um perigo que sempre ronda e fere a igreja (mesmo a reformada) é
a idolatria, e o risco de determinados líderes serem idolatrados é
encarado por alguns deles próprios com certa condescendência, o que
coloca suas próprias almas em perigo. Em tempos midiáticos, tal risco
torna-se literalmente “viral”. O pastor verdadeiramente digno de seu
cargo e chamado deve redobrar seus cuidados no tocante ao tema.
Deverá ter “calçados os pés na preparação do evangelho da paz” (Ef 6.15),
tendo sempre por anteparo as “meias” da humildade (Fp 2.3). Os
poemas aqui selecionados objetivam honrar não a “príncipes”, mas a
serviçais, serviçais do Reino como todos nós, e jamais exaltar a “super-

1

Ver http://acervo.batistas.com//1955/MAI/ED.18/8.jpg . E ainda
http://acervo.batistas.com//1981/JUN/ED.24/4.jpg . Acesso em 06/02/2020.
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homens” – que é como alguns se creem e, pior, são cridos – que não
existem e nem poderiam existir.
Que este breve florilégio sirva de inspiração, consolo, confirmação,
alegria e celebração do serviço destes (e, polêmicas à parte, destas)
abnegados soldados de Cristo. A eles, nossa eternal gratidão.
Sammis Reachers
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GRATIDÃO DE PASTOR
Celso Diniz
Senhor, eu te agradeço a provação,
o sofrimento atroz por que passei;
o mal que me feriu o coração,
as lágrimas de sangue que chorei.
Senhor, eu te agradeço a ingratidão
que padeci de quem eu tanto amei;
a calúnia sofrida – a maldição
que me lançou alguém por quem lutei.
Eu te agradeço..., pois, ao ser provado,
senti acrisolar-se o meu viver,
– a minha treva transmudar-se em luz.
Sentir-me-ei, agora, consolado
e, humildemente, poderei dizer:
– trago no corpo as marcas de Jesus!
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SER PASTOR
Myrtes Mathias
Ser pastor é oferecer o barquinho
da própria vida pra Jesus usar,
para que o mundo sofredor e aflito
possa no Pastor bendito
encontrar a bênção de sorrir, cantar.
Ser pastor é ser escolhido,
para levar avante a Grande Comissão.
É ser abençoado, submisso, forte,
é não temer a morte,
é ser outro Simão.
Ser pastor é ter o privilégio,
o grande privilégio dado por Jesus:
Levar a paz onde existe guerra,
levar riqueza aos pobres da terra,
onde há choro, o riso,
onde há treva, a luz.
Ser pastor é ser humilde e santo,
imitando o Mestre – Divino Pastor.
É dar pelas ovelhas sua própria vida,
é morrer na lida.
E morrer de amor.
Ser pastor é receber a graça
de aqui no mundo a todos ajudar
e enfim, vencida a última carreira,
encontrar feliz, na hora derradeira,
o Mestre e as ovelhas na praia de outro mar.
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CEM OVELHAS
LUCAS 15.5
Terezinha Rodrigues do Vale
O Pastor pastoreava cem ovelhas no aprisco
O lobo passando perto, as ovelhas perseguiu
Em meio à perseguição uma ovelha sumiu.
Ela fugindo do lobo, lá no abismo caiu.
O Pastor preocupado, saiu logo a procurar
Deixou as noventa e nove no aprisco, a pastar
Não foi muito longe não, logo encontrou
A ovelha caída e ferida ao chão.
A ovelha fugiu do lobo e na montanha se perdeu
Ela caiu no abismo, bem machucada ficou
Coitadinha da ovelha, uma perninha quebrou
O Pastor com muito amor achando-a, feliz ficou.
Aquela pobre ovelha, gemia sentindo dor
A põe sobre os seus ombros, gostoso dela cuidou
Sarou as suas feridas, com ela ao redil voltou
Juntinho as noventa e nove, a ovelhinha ficou.
Jesus é o Bom Pastor, suas ovelhas conhece
O rebanho é numeroso, mas de nenhuma Ele esquece
Chama o nome da ovelha, a mesma lhe obedece
A ovelhinha ferida a voz do Pastor reconhece.
Ser Pastor não é um dom, mas uma escolha de Deus.
E um ministério Santo, o Bom Pastor te escolheu
Zele por este rebanho, seja fiel ao Senhor
Apascente as ovelhas com carinho e muito amor.
Seja um Pastor cuidadoso, vigilante e amoroso
O grande e sumo Pastor contigo vai sempre estar
Apascenta com cuidado, o rebanho é do Senhor
Sabei que o Senhor é Deus, Jesus é o bom Pastor.
Esta igreja te ama, ó meu amado Pastor
Nesta noite aqui estamos, vamos a Deus adorar
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Por mais um aniversário, que estais a completar
Paz, saúde e alegria, queremos te desejar.
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SAUDAÇÃO - IGREJA
Celso Diniz
Eu te saúdo, ó Igreja,
porque tens a tua frente
um pastor espiritual,
que não confia na carne
— tem do Espírito o poder;
que não faz sua vontade,
mas tudo o que realiza
tem divina direção.
Eu te saúdo, ó Igreja,
pelo pastor amoroso,
que sofre com o seu rebanho
as investidas do mal.
Mas que também, com o seu povo,
sabe se rejubilar
com as vitórias conquistadas
nas batalhas do Senhor.
Eu te saúdo, ó Igreja,
pelo pastor estudioso,
que prega a Palavra Santa
com poder e inspiração.
Nada falta-lhe às ovelhas,
que orienta aos pastos verdes,
bem como às águas tranquilas,
onde encontram refrigério.
Eu te saúdo, ó Igreja,
pela visão do pastor,
que tem plena consciência
da obra que realiza
— obra que lhe não pertence,
mas que é devida ao seu Deus:
um Senhor onisciente,
poderoso e onipresente.
Eu te saúdo, ó Igreja,
pelo pastor que acompanha
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as ovelhas todo o tempo,
para a sua proteção.
Que chora com as que padecem,
que sorri com as que se alegram,
que a muitas parece pai,
que de todas é amigo.
Eu te saúdo, ó Igreja,
pelo pastor que é humilde
e que, assim, é exaltado
pelo Senhor dos pastores.
Com ele deves andar,
seguindo-lhe a liderança;
com ele deves lutar,
para o progresso da grei.
Eu te saúdo, ó Igreja,
porque tens a tua frente
um pastor que é ideal,
um perfeito Homem de Deus.
Demonstra-lhe teu amor,
tua imensa gratidão,
a fim de que ele não ceda
ao peso da sua cruz.
Eu te saúdo, ó Igreja,
pelo pastor que é incansável
nas lides do seu Senhor,
nas lutas pelo Seu Reino.
Eu te saúdo, ó Igreja,
e te rogo, com fervor:
ora a Deus por teu obreiro,
cuida bem do teu pastor!
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SEBASTIÃO! (O QUE TODO PASTOR PRECISA)
Joed Venturini
A notícia chegou cedo numa manhã clara e fria
Durante a noite morrera o irmão Sebastião
O jovem pastor suspirou fundo do trabalho que antevia
Tinha que preparar o funeral, organizar a reunião
Era pastor há pouco tempo, seria seu segundo sepultamento
Conhecia mal a igreja, as pessoas, o falecido
Tinha dificuldade em pensar no que dizer naquele momento
Na verdade aquilo tudo o deixava aborrecido
Não sabia quem fora o tal Sebastião, de avançada idade
Era apenas mais um idoso que ostentara o título de crente
Aos olhos do pastor representava pouco na comunidade
Acreditava que o funeral arrastaria pouca bem gente
Mas eis a surpresa, o pequeno templo transbordou
Não cabia dentro todo o povo que queria entrar
As janelas se encheram logo que o interior lotou
Parecia que toda a cidadezinha queria participar
O pastor atônito ia ficando mais e mais nervoso
O velhinho que morrera era naturalmente estimado
Mas o que falar a respeito desse idoso
Desconhecido para ele, mas de tantos bem amado?
Bem na hora do funeral começar um ancião entrou
Todos o cumprimentaram com afeto e emoção
O pastor apesar de jovem logo reparou
Toda a alegria do povo, toda a comoção
O ancião chegado era da igreja o antigo pastor
Amado pelo povo, respeitado pela idade
De fala mansa, jeito humilde, respeitador
Ao jovem ministro se apresentou com gravidade
Fora pastor naquele local por mais de trinta anos
Conhecia bem aquele que agora morto, juntava a multidão
Não queria atrapalhar do nobre pastor os planos
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Mas poderia dar uma palavra sobre o velho Sebastião?
O jovem pastor viu ali uma intervenção salvadora
Estava livre de uma difícil situação
Deu ao ancião o lugar e a palavra redentora
E quedou-se em silêncio e admiração
O pastor maduro liderou com simplicidade
Nada de pompa, nada de ostentação
Mas cada palavra transpirava sinceridade
Todos apreciavam com a devida gratidão
Sebastião foi um exemplo de vida, e de serviço
Dizia o ancião visivelmente emocionado
Sempre o conheci amigo leal e crente submisso
Pronto para o trabalho e para estar a nosso lado
Estava presente em cada culto e reunião
Mesmo cansado, doente ou com dificuldade
Podia-se ver sua dedicada consagração
Numa vida honesta e de integridade
Mas o que mais me marcou como pastor
O que tornou Sebastião tão querido e especial
Foi o gesto repetido sempre com fervor
E que mostrava um carinho todo paternal
Sebastião se chegava a mim muito gentil
No fim de cada culto ou atividade
Se inclinava com um gesto varonil
E cochichava em meu ouvido com gravidade
Necessita de mim para alguma coisa pastor?
Estou pronto para o que de mim precisar
Sabe que estou sempre a seu dispor
Basta dizer, pedir ou mesmo ordenar
E cada vez que dele algo solicitei
Prontamente o realizou com toda disposição
Desde o trabalho físico que precisei
Até viagens ou mesmo algum serão
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No meu ministério ao longo da vida
Tive todo tipo de ovelhas ao meu cuidado
Umas me deram não pouca lida
Outras me trouxeram o coração atribulado
Mas Sebastião foi sempre motivo de louvor
Um servo de Deus pronto a servir
Enchia-nos a alma de dulçor
Permitia-nos um suave e descansado dormir
Por tudo isso nesse dia de saudade
Nos despedimos chorando mas com confiança
Sebastião deixou o mundo e sua maldade
Está hoje no céu, nossa alegre esperança
Louvamos por sua vida, por seu exemplo
Agradecemos a Deus por sua companhia
E se agora através de um véu contemplo
Logo o verei na glória cheio de alegria
Assim terminou o culto e a multidão dispersou
O caixão foi colocado em seu devido lugar
O pastor ancião à sua procedência voltou
O pastor jovem se colocou a meditar
Tão pouco sabia do velhinho que morrera
Tão grande fora sua rápida presunção
Que por não ser grande o personagem que falecera
Nada haveria para dele falar na reunião
Mas que verdade aprendera nessa oportunidade
Que lição tirara de todo o evento
Não se deve julgar com brevidade
O que se desconhece até o momento
E antes da noite terminar o jovem pastor
Pôs-se de joelhos em humilde oração
Clamou sincero ao seu grande Senhor
Põe em minha vida pelo menos um Sebastião.
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O CAJADO DO PASTOR
M. Campêlo
Quando entre os perigos do mal,
na insegurança,
na incerteza do caminho a prosseguir,
nos vales escuros
ou nas montanhas perigosas do destino,
a voz do pastor ergue-se numa palavra de fé,
é o cajado na mão do pastor
que se transforma em bússola nas mãos do Senhor.
Quando os espinhos ferem os pés
e os inimigos do mal
afrontam o rebanho em marcha aos verdes pastos,
e a luta forte levá-lo ao desânimo...
a voz do pastor ergue-se em comando de fé,
é o cajado na mão do pastor
que se reveste de força nas mãos do Senhor.
Quando há dias difíceis
de cansaço, de dor ou aflição
e a tristeza tirar a alegria de saltar...
quando a estrada parecer escura e sombria,
a voz do pastor ergue-se numa lição de fé,
é o cajado na mão do pastor
que se transforma em conforto nas mãos do Senhor.
Quando as ovelhas perdidas da casa de Israel
perecerem nos caminhos errantes deste mundo
sem abrigo, sem amor;
quando a escuridão cegar-lhes os olhos
e tropeçarem no perigoso abismo do mal...
e a voz do pastor erguer-se, em busca de salvação,
é o cajado nas mãos do pastor
que se transforma em Luz nas mãos do Senhor,
Frágil cajado nas mãos do Pastor,
força e poder que vem do Senhor!
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ONDE ESTÁ O TESOURO DO PASTOR?
Tomaz de Aquino
O tesouro do pastor está na Bíblia
É lá que escava todo dia
O filão da escura gruta
Em busca da sabedoria
Aprende a transformar com alegria
Em pedra cara e preciosa
Toda pedra bruta, sem valia
Fazendo joia rara e glamorosa
Lá no livro sagrado
Através de oração silenciosa
O conhecimento é repassado
Para tirar o espinho e deixar somente a rosa
É lá na Santa Escritura
Que encontra resistência
Para quebrar a rocha dura
Com muita fé e com muita paciência
Não cansa da repetida luta
Não pensa em desistência
Porque tem sempre uma pedra bruta
Precisando de sua leniência
Lá no livro selado
Encontra a determinação
De ser servo fiel e honrado
Que busca a transformação
Para poder retirar a dor
De muito coração
Que ainda não conhece o amor
Por isso não pratica o perdão
Na Bíblia Sagrada
Encontra o seu maior filão
Escava a pedra enterrada
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Nela bota um coração
A rocha dura é transformada
Numa aliança eterna e inquebrável
E aquela pedra bruta e desvalorizada
Vira uma pedra preciosa e invendável
Era dura e sem valor
Agora é lapidada e graciosa
Pelas mãos de um Deus de amor
Que age de forma silenciosa
Está na Bíblia Sagrada um livro sem igual
Que tudo transforma, que tudo santifica
Que coloca o bem no lugar do mal
E que tudo vivifica
Que tudo modifica
Que dá Paz e que dá alegria
Que tudo purifica
Virando verdade o que era fantasia
Por isso a Palavra do Senhor
É mais importante do que o ouro
Porque é palavra de amor
Porque é o mais valioso tesouro
A Palavra de Deus é tesouro real
Que traça e ferrugem não consome
Só serve para o bem, nunca para o mal
E é dada de graça através do seu nome
Por isso quando perguntamos
Onde está o tesouro do pastor?
A resposta logo encontramos
Na palavra de Deus, o nosso Salvador
Por isso tem que ser procurada
Nas páginas da Bíblia Sagrada
Cheia de vida abundante e de emoção
Que mostra um mundo vindouro
De glória, de honra e de salvação
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E diz que onde está o nosso tesouro
Aí estará o nosso coração.
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HOMEM DOS PÉS FORMOSOS
Elizama Barbosa
“Quão formosos são os pés dos que anunciam as Boas Novas”
Pastor, teus pés cansados,
calejantes,
tuas pernas bambas,
cambaleantes,
já não tens força para caminhar.
Tua vida é um verdadeiro corre-corre;
não tens tempo para descansar.
Lutas, de dia e de noite,
e pouco é o tempo que sobra
para fazeres alguma coisa
em benefício próprio.
Quantas vezes, em meio a tanta luta,
a tanta dificuldade,
pensas em deixar o teu Ministério,
logo após, ao elevares tua voz ao céu,
uma grande paz inunda tu’alma,
novas forças brotam em teu ser,
esqueces as lutas e as dores passadas,
por que sabes, que o Senhor é contigo.
Pastor, árdua e espinhosa é a tua missão,
mas, qual Cristo, és um guia,
um verdadeiro mestre,
pois levas a muitas almas sem destino,
sem certeza do céu, a crerem em Cristo
e tornarem-se discípulos do Mestre Amado.
Teus joelhos, calejados,
marcados,
por grandes momentos passados aos pés de Cristo,
denunciam,
quantas noites tu passaste sem dormir,
por estar em vigília,
buscando solução para um problema,
uma resposta do céu.
Hoje, sofres, lutas,
sofres, choras,
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lamentas,
porém, um dia,
tudo vai mudar,
Jesus o Sumo-Pastor,
te tomará nos braços,
e te conduzirá às mansões celestiais,
para o descanso,
“servo bom e fiel”.
Declamado no Dia do Pastor - em Manacapuru Junho/1984, ao Pastor
Jessé Leandro da Silva.
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"O BOM PASTOR"
Pérrima de Moraes Cláudio
1
O fiel e bom Pastor
com o Seu forte cajado,
guia o Seu rebanho
com sabedoria.
Vai pelos vales e montes
no tempo de calor,
na chuva e no orvalho,
ou estando as noites bem frias.
2
Uma a uma
Ele as conta,
para que todas estejam
bem juntas em seu redil;
porém, algumas se perdem
em meio a este mundo cruel
e outras até se rebelam,
contra o Pastor tão gentil.
3
Ele, com terno amor,
ao encontro vai da perdida,
que tanto precisa de ajuda
em meio ao perigo então.
Cura-lhes as feridas
com o Seu bálsamo divino
e a aquece com carinho
bem junto do coração.
4
Guardando bem os rebanhos;
(Afinal, eles são tantos),
vai o Fiel Pastor
cumprindo a Sua missão.
Felizes são as ovelhas
que atentas e obedientes,
bem juntas ficam do Mestre,
seguindo a Sua direção.
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5
Se ainda hoje te encontras
afastado do aprisco,
venhas enquanto há pastagens,
com excelente abundância.
Renuncie depressa o mundo
em que só há ilusão,
desengano, ódio, maldades
e também, a inconstância.
6
Há pastagens verdejantes,
águas bem cristalinas...
Por quê em cisternas rôtas
insistes tanto em deter?
Cristo, o Bom Pastor,
bondoso, amigo e meigo,
hoje deseja de pronto
modificar teu viver!
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VOCÊ É PASTOR
José Martins Capetini
Foi Deus quem o chamou.
Você é pastor.
Não faltará rebanho.
Cabe a você pastorear.
Faça o que Deus mandar.
Fale como profeta,
viva como anjo,
sofra como pastor.
Não fale de você.
Fale de Deus, e por Deus.
As vezes isso incomoda...
Ovelhas há que não concordam.
Mas você é pastor.
Eu o chamei!
Muitos querem o seu lugar.
Não dê ouvidos!
Eles querem até mandar,
mas você é pastor!
Vá em frente!
Cumpra o seu ministério,
consciente, convincente e
persistente.
Glórias? Não terás,
Espere! No céu verá...
Cumpra o seu ministério!
Pregue o evangelho!
Apascente as minhas ovelhas,
dessedentando-as
e alimentando-as,
compreendendo-as
e perdoando-as,
ensinando-as
e amando-as.
Resista a toda a dor.
Lembre-se sempre:
Você é pastor.
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COMPETÊNCIAS
Gleide Rosalee
Sê competente, líder cristão,
em tratar de questões emocionais
dos teus liderados.
Quando vires, pressentires ou presenciares
dificuldades, perplexidades
da mente de alguém,
não faças críticas das suas debilidades.
Se assim agires,
momentaneamente te tornarás
mais frágil que aquele ser.
Sê misericordioso, sê forte, sê nobre!
Empenha-te para que o mesmo equilíbrio
que há em ti (?), haja também,
e muito mais, naquele teu semelhante,
e seja ele abençoado, através do teu agir.
Que o Senhor a todos nós perdoe...
Que o Senhor, a todos nós abençoe
e ouça a nossa oração,
revelando a inquietude que ela traduz:
Maranata! Ora vem, Senhor Jesus!
Êx 18.13-26; Pv 29.2,14; 3 Jo 1.5,6;
Jd 3; I Pd 5.1-3; Tt 1.5-9; 2.7,8;
2 Tm 4.2,5; 1.5; 2.1,15; 1 Tm 5.1-3.
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DIA DO PASTOR
Antônio Costta
Que a nossa congregação lembrada esteja
Deste dia maravilhoso que não pode
Se passar sem ser lembrado em uma ode
Ou em um poema para o anjo da igreja!
Que dia especial, jubiloso e santo!
É este dia que homenageia o pastor;
Que tem servido aqui na terra com amor
Dedicando-se às ovelhas do seu campo.
Abracemos ao pastor neste seu dia
Tão cheio de amor, de união e de alegria!
– Dos mais belos sentimentos verdadeiros...
Parabéns para o pastor que está presente,
Que nos ensina a cada dia ser mais crente;
A sermos, em vez de lobos – bons cordeiros!
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SER PASTOR
Samuel de Souza
Ser pastor é cuidar, com muito amor,
E com desvelo, certo da chamada,
Que o senhor Deus lhe fez para a missão,
É incumbência santa e agraciada.
O pastoreio das ovelhas meigas,
Ovelhas de Jesus, o bom pastor,
É benção que o Senhor, o nosso Deus,
Lhes faz prestar a Cristo o seu louvor.
Perdoado por Deus, vocacionado,
Por seu propósito é graça sempiterna,
Para servir a Cristo, com prazer,
Apascenta o pastor, a ovelha terna.
Deve o pastor, também, pois, ser idôneo
Pra pregar a palavra e a doutrina,
Nada fazendo por parcialidade,
E, no trabalho o mal, nunca o imprima.
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ORAÇÃO DE UMA OVELHA
Norma Penido
Senhor, ontem eu vi o meu pastor chorando,
E naquele instante eu fiquei pensado
Quem poderia lhe causar tamanha dor?
Qual ovelha fez chorar o meu pastor?
Seriam estas lágrimas por uma ovelha perdida,
Rebelde, desobediente, ou quem sabe caída,
Que trocou o aprisco pelo mundo enganador,
Fazendo sofrer tanto o coração do meu pastor?
Senhor, não me deixes ser uma ovelha assim.
Não deixes nunca o pastor chorar por mim.
Faze-me mansa, submissa, meiga, obediente,
Humilde e voluntária, ovelha simplesmente...
Quero caminhar à luz da tua doutrina
E beber da fonte cristalina
Que vem do alto, enchendo-me da tua graça,
Ovelha por dentro e por fora, por favor me faça.
Senhor, quero neste rebanho promover a união.
Não me deixes ser problema, mas me faças solução.
Quero somar as alegrias e multiplicar o amor.
E nunca seja motivo das lágrimas do meu pastor.

30

VIDA DE PASTOR
Norma Penido
Ele acorda, levanta, ajoelha e ora,
louva, consagra, jejua, exorta, sorri e chora.
Aprende, ensina, repreende, consola e abençoa.
Glorifica, prega, unge, visita, compreende e perdoa.
Semeia, cultiva, colhe, alimenta e oferece.
Acalenta, socorre, profetiza,
peleja, vence e agradece.
Santifica, ouve e cala. Dá, recebe, restaura,
triunfa, edifica, sente e fala.
Vida de pastor....
Olha o relógio, já está atrasado!
Se não tem carro, pega um ônibus apertado,
Vai ao hospital, presídio, velório, seja onde for
em busca da ovelha perdida,
pois ele é um pastor...
Seu corpo cansado aguarda
a hora de ir para a cama.
E quando isso acontece, logo o telefone chama.
Levanta apressado e reconhece a voz do outro lado;
é a ovelha aflita que precisa de cuidado.
E lá se vai o pastor, levando consolo ao coração aflito.
Dos seus olhos rola uma lágrima no lugar do grito.
É a dor que se transforma na alegria da compensação
por ter sido escolhido
para tão sublime missão.
É tarde quando volta para casa,
e neste momento a esposa diz:
“Hoje é o nosso aniversário de casamento”.
O clima de festa, a mesa arrumada...
mas a comida esfriou... e sem jeito diz:
Perdoa, meu amor, esta é a vida de pastor.
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A PALAVRA DO MEU PASTOR
Norma Penido
O meu pastor tem mãos que abençoam,
Tem palavras doces que voam
E pousam no meu coração.
Como os gritos que no deserto ecoam,
As suas palavras tomam asas e voam,
E chegam a mim de mansinho.
Se abrigam no aconchegante ninho
Preparado no meu coração.
Provadas, são mais doces que o mel.
Trazem à terra as verdades do céu.
Hinos de louvores os anjos entoam
Quando suas palavras tomam asas e voam
Em busca do meu coração.
São como sementes em terra fértil lançadas,
Tornam campos desertos em cidades habitadas.
Fazem sossegar a inquietude da minh’alma
Que se alimenta da palavra e depois acalma.
Mistura de humildade, unção e sabedoria.
Certamente, foi assim que meu Jesus falou um dia,
Quando ensinou as palavras santas que abençoam,
Estas mesmas palavras que tomam asas e voam
E se aninham para sempre no meu coração.
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SER PASTOR
Assis Cabral
Ser pastor é sentir o sofrimento alheio.
É levar, com paciência, as cargas do rebanho.
É ter desprendimento e amor em grau tamanho.
É ter o coração de paz repleto e cheio.
É achar-se pronto a ir, sem dúvida ou receio,
Onde Deus o chamar, sem refletir no ganho,
No prestígio social... Pois, nos tempos de antanho,
Os servos do Senhor iam pra qualquer meio.
Ser pastor é pregar a nova doce e pura,
Todo o conselho, enfim, da Sagrada Escritura,
É apresentar Jesus que salva o pecador.
Se você não quiser, num esforço sem pausa,
Viver, lutar, sofrer em prol da Santa Causa,
Um conselho lhe dou: Não queira ser pastor.
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SER PASTOR
Erasmo Martins Pedro
Ser pastor é privilégio
Que a graça divina concede.
É participar do plano adrede
Que o Senhor tem para os seus...
É honra que não se pede
Mas que qualquer outra excede:
- É ser escolhido por Deus.
Ser pastor é amar sempre
Deixando os ódios ao léu;
É rasgar o negro véu
Onde se esconde o pecado.
É dizer ao homem réu,
Com os olhos postos no céu:
- Cristo está ao teu lado.
Ser pastor é ser alegre,
Se alegre está alguém;
É sofrer com os que sofrem
Seguindo a lei do amor...
É viver como convém,
Pagando o mal com o bem,
Esperando no Senhor.
Ser pastor é ser exemplo,
De vida santificada,
De existência consagrada,
À perdida humanidade...
É dizer à alma cansada:
- Cristo é a única estrada
Que te leva à eternidade.
Ser pastor é ser humilde,
Sempre pronto ao perdão;
É vigiar em oração,
Aos pés do Senhor Jesus...
É ter com Deus comunhão,
Tirar do peito o coração
E colocá-lo também na cruz.
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PASTORES
Mário Barreto França
Ao pastor Djalma Cunha
Ó vós que dirigis às fontes e às campinas
As ovelhas de Cristo a beber e a pastar
Sois a excelsa expressão das palavras divinas
Nas mensagens da fé para se crer e amar!...
Pela força moral das bíblicas doutrinas
Dás esperança à gente e venturas ao lar,
E trazeis sempre às mãos inesgotáveis minas
De sublimes lições, ante o celeste altar...
Pastores! Para o bem de todos os perdidos,
Pela felicidade eterna dos remidos
E para a salvação de todos os incréus,
Bendita seja a vossa esplêndida jornada,
Levando com amor, na suprema escalada,
Os rebanhos de Deus para o aprisco dos céus!
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BENDITO SEJAS, PASTOR
Eliúde Marques
Peregrinando pelos altos montes,
Com os pés cansados das longas jornadas,
Segue o Pastor pregando nas estradas,
Descortinando novos horizontes.
Quem vê-lo assim alegre a caminhar
Tendo as marcas de sofrimento, embora;
Que não parece mas, às vezes, chora
Não pensa que sua vida é labutar.
Sofrer no campo a semear a paz
Para colher os frutos da promessa;
É trabalho diário que não cessa,
É ideal que pede sempre mais.
Bendito sejas, homem escolhido
Pela vontade excelsa do Senhor,
Cujo trabalho Deus tem reconhecido
Para sua honra e para o Seu louvor.
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A DIVINA CHAMADA AO MINISTÉRIO
José Britto Barros
Das lides e dos sonhos que eu sonhara
Deus me chamou um dia ao Ministério.
Era um campo de amor: Sua Seara...
- Mas logo eu, Senhor? Santo Mistério!
O ser grande e ser rico eu desejara...
Mas escolher de Cristo o vitupério?
- Oh! Não, Senhor! Essa missão tão rara
Eu a sabia eivada de impropério...
Mas o Senhor no seu apelo insiste!
E o coração que escuta não resiste,
Decido obedecer sem restrição!
Aleluias, Senhor! Humildemente
Consagrei meu viver a Ti somente
Cumprindo em mim a tua vocação!
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SESSENTA ANOS CUMPRINDO AS ORDENS DO SENHOR
José Britto Barros
Senhor, para louvar-te estou chegando
Por tudo que estes anos foi-me dado,
Sessenta2 anos já se completando
De ser Pastor por Ti designado.
Lutas, vitórias venho aqui citando,
Pois foste Tu comigo, indo ao meu lado,
Algumas vezes rindo, outras chorando,
Dia após dia sendo orientado.
Aqui, ali, além, muitos lugares,
Nas minhas alegrias, nos pesares,
Nunca faltou-me a Tua proteção.
Agora tantas bênçãos referindo
Qual servo inútil vou eu repetindo:
Tuas ordens cumpri sem restrição!

2

N. E. Para uso em recitais, jograis, comemorações, pode-se substituir este numeral, “sessenta”, pelo
desejado, p. ex.: Quarenta, cinquenta etc.
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PARA MEU GRANDE AMIGO
Delza Costa
Hoje, Senhor, a minha oração é diferente.
Quero pedir-te, de coração ardente,
um bem especial para um amigo.
Ele é pastor
e, como é natural, é o homem de Deus
que anuncia a verdade e guia para o bem sua comunidade.
Hoje é seu dia.
Seu nome, isso não importa
Se é Paulo, Pedro ou José.
As vezes o chamo de mestre, quando vem falar comigo,
mas pastor, doutor, professor, em qualquer
dessas funções, ele é sempre o amigo.
Ele me inspira coragem e irradia ternura,
mesmo com o rosto fechado desprende serenidade.
Se sorri, é de alegria ou, quem sabe,
ele esconde a dor de uma picada de espinho da profissão,
do corre-corre da vida - o fruto da ingratidão.
Mesmo se isto acontece ele é sempre o pastor.
É para este, Senhor,
É para ele que peço uma bênção especial.
Não sei o que pedir, mas sabes o que ele almeja.
E, como o orvalho que desce benfazejo à natureza,
seja ele abençoado
em recompensa das flores
que distribui, em sua lida
na sua comunidade,
dando mais vida a cada vida,
anunciando a verdade.
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PASTOR, UM BOM OBREIRO!
Heloísa Helena Zachello
Salmo 23
Ao sonhares, caro obreiro,
em ser um dia pastor,
procura querer primeiro
ser ovelha do Senhor
Ler o Salmo vinte e três;
os seis versículos inteiros.
Ruminá-los, um por vez,
como fazem os cordeiros.
Deixar sempre que, na frente
vá teu Divino Pastor;
Seguir Seus Passos, contente,
com humildade e amor.
Comer do pasto fresquinho
que é a Palavra Santa;
Beber da Água tão Pura
que te refresca a garganta
e que tua sede sacia
quando o calor for tão forte,
quando sentires um dia
estar no vale da morte.
E na mesa preparada
perante o vil inimigo,
dizer com Fé bem firmada:
“O Senhor está comigo!”
Tua cabeça, obreiro,
esteja sempre na Unção
do Evangelho Verdadeiro!
Nunca do da perdição!
Teu cálice, que é a tua estrutura,
seja sempre transbordante
do vinho que traz a Cura,
e não o do embriagante!
Assim, tendo O Salvador
como Guia e Companheiro,
tu serás um bom pastor,
sem deixar de ser obreiro.
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Pelo teu lar começando,
a ser sacerdote fiel;
conduzindo e amando
aos que queiram ir pro céu.
Então terás um rebanho,
o qual Deus te confiar.
para o livrar do estranho
que está sempre a espreitar.
Verás a ovelha ferida;
Buscarás a que se isola;
Amparando a abatida,
darás sustento, não esmola!...
Tua vara e teu cajado
serão para as guiar
com firmeza, com cuidado,
e nunca as prejudicar!
E, quando enfim o Senhor
de ti as for requerer,
ganharás por teu labor;
Por um bom obreiro ser!
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OS PASSOS DE UM HOMEM BOM
Norma Penido
Se lançares o teu olhar pela estrada da vida
Com certeza verás as marcas nela contida
São os passos dos caminhantes da longa estrada
Que deixaram pelo caminho as suas pegadas
Alguns passos são tortuosos e sem direção
Outros indecisos, sem objetivos, sem convicção
Muitos são enganosos e desviam-se do caminho
E há passos maldosos que semearam o espinho
Mas entre tantos passos, no meio de tanta gente
Verás que nesta estrada, alguns pisaram diferente
São os portadores da luz que proclamam salvação
Os semeadores de amor neste pedaço de chão.
Seus passos têm as marcas dos passos de Jesus
Que levam ao vil pecador a mensagem da cruz
Gotejando pelo caminho o bom perfume de Cristo
Conduzindo as ovelhas para o bom aprisco
E se olhares mais uma vez estes passos santos
Verás que em todo tempo eles foram tantos!
Mas entre todos, verás ao longo da estrada
Os passos de um homem bom, de vida renovada
Seu nome? Pode ser obreiro ou missionário
Pode ser ceifeiro, irmão, servo ou pastor
Pois todos os seus passos conduzem ao calvário
Onde resplandece a luz do Salvador...
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PASTOR NÃO É PASTOR POR ACASO
Norma Penido
Pastor não é pastor por acaso, ou em vão
Ele é um escolhido, entre muitos o preferido
Para exercer na terra uma sublime missão...
Pastor não é pastor por opção ou por vontade
Não é por herança, conveniência ou emoção
Nem pela aparência, simpatia ou instrução
É mais que isto! Ser pastor é ser eleito por Cristo
E todo pastor quando por Deus é chamado
Com temor e tremor ele toma o seu cajado
Renunciando sua vida, seus sonhos e ideais
Para levar seu rebanho às mansões celestiais
Ele é o sal da terra e torna o mundo diferente
Através de suas atitudes santas e transparentes
Ele cuida das ovelhas e por elas tem tanto amor
Que as defende bravamente do lobo tentador
Pastor não “vira” pastor, ele passa por uma seleção
Que é realizada no céu e ouvida no seu coração
Porque somente Deus, pela grandeza do seu reino
É capaz de escolher um homem falho e pequeno
E fazer dele um ministro, o mensageiro da salvação
Que honra e dignifica esta tão gloriosa missão...
Pastor não é pastor por acaso! É farol que ilumina
Luz que na escuridão da noite, brilha e ensina
O caminho certo ao que não tem a direção
Ele é desejado, pois ainda no ventre foi separado
Para semear o amor em todos os dias seus
Porque um pastor, não é pastor por acaso
Ele foi gerado, dentro do coração de Deus...
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AMAS-ME?
Norma Penido
Simão, filho de Jonas, amas-me?
Sim, senhor; tu sabes que te amo
Então... Apascenta as minhas ovelhas
E o bom Pastor uniu apascentar e amar
Por que ninguém pode apascentar sem amor
E só ama as ovelhas, aquele que ama o Pastor
Amas-me? Outra vez perguntou preocupado
Porque Ele temia entregar o seu cajado
A quem não tem um coração de pastor...
O amor foi a essência do ministério de Jesus
Por amor, Ele tomou sobre si a nossa cruz
Restaurando a Deus a humanidade perdida
O amor de Cristo, inexplicável e sem medida
Torna o ser humano submisso e abnegado
Capaz de renunciar os seus projetos de vida
Pela sublimidade de erguer o seu cajado...
Por amor, o pastor sente falta da ovelha distante
Que deixou o aprisco e por caminhos errantes
Cercada pelos espinhos, sem ter alento chora
Mas, o bom pastor se levanta e nesta hora
Deixa as noventa e nove, e sai à sua procura
E quando encontra a sua ovelhinha perdida
Ele a toma nos seus braços e com ternura
Enxuga suas lágrimas, e cura a sua ferida
Que sublime amor, há no coração do pastor!
Amor que gera ovelhas produtivas e confiantes
Que seguem o pastor, pelos pastos verdejantes
Que linda caminhada! Que grande felicidade!
Vão olhando para o céu, rumo à eternidade...
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UM HOMEM ESPECIAL
Norma Penido
Quem será aquele homem
Que vi passar pela estrada?
Ele não levava dinheiro...
Ele não levava bagagem...
Ele não levava nada...
Levava apenas um cajado
Um valoroso cajado de pastor
Que com firmeza ele erguia
Quando passo a passo seguia
Conduzindo as ovelhas do Senhor...
Quem será aquele homem
Amado e acatado por suas ovelhas?
Ele tinha no olhar tanta bondade
E falava com fé e autoridade
Dos insondáveis mistérios do céu...
As suas ovelhas o seguiam confiantes
Mansamente, em busca de pastos verdejantes
As enfraquecidas, feridas, ou mesmo cansadas
Nos braços do bondoso pastor eram levadas.
Ah! Mas como aquele homem era diferente!
Ele não parecia daqui. Era puro, transparente...
E em meio às trevas, brilhava como a luz.
Eu não sei dizer quem é aquele homem
Mas sei que ele é parecido com Jesus...
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RIMAS PARA UM PASTOR
Norma Penido
Eu queria escrever um poema
Um poema sem limites e tamanho
Uma mensagem singela e pequena
Ao pastor que conduz seu rebanho
Eu queria ter talento e sabedoria
E uma linda melodia compor
Mas sei fazer apenas uma simples poesia
Versos pequenos, para um grande pastor
Começo então a escrever o poema
Mas de repente encontro um problema
Rimas! Como posso lindos versos compor
Se eu não tenho rimas para um pastor?
Então, olho para sua vida à procura de rimas
E a primeira encontro no culto de doutrina
Quando nosso pastor, com paciência e amor
Como o bom mestre, ensina a palavra do Senhor
Ali encontro a primeira rima: pastor e professor
Em seguida, recordo a sua vida de oração
Quando de joelhos dobrados em contrição
Ele passa horas intercedendo ao Senhor
Que se inclina no céu e escuta o seu clamor
Assim, encontro outra rima: pastor e intercessor
E a procura de rimas, chego até seu coração
E lá, encontro misericórdia, paz, justiça e perdão
Encontro a referência, que faz de um homem pastor
Encontro grande suprimento, do sublime sentimento
Que me lembra outra rima: pastor e amor
Ah! Mas também encontrei em sua vida
Um grande cuidado com a ovelha ferida
Ele é um médico de alma, que com tanto amor
Tem sempre o remédio certo para nossa dor
E como ficou bem esta rima: pastor e doutor
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Mas em sua vida encontrei também a adoração
Porque hinos ao Senhor ele louva de coração:
Sim, o nosso pastor é um grande adorador
E me fez lembrar outra rima: pastor e louvor
E outra virtude em sua vida, fui me lembrando
Ele é incansável! Está sempre trabalhando
Não tem horas para sair e nem para chegar
Consegue administrar, atender e visitar
O que pode mover assim o nosso pastor?
E a resposta é outra rima: pastor e vigor
E enfim, me lembro da sua vida transparente
Porque o nosso pastor, também é fiel e temente
Sempre zeloso! Tem um ministério glorioso!
Se afasta do mal, para agradar ao Senhor
Ele merece esta rima: pastor e temor
Encontrei tantas rimas para um pastor!
E uma a uma menciono em seguida:
Professor, intercessor, amor, doutor, louvor...
Mas de repente fico um tanto constrangida
Porque notei que uma rima foi esquecida
E sem ela, o poema não se completou
Pois muitas vezes, o pastor parecia triste
Notei que ele estava até preocupado
Talvez, por uma ovelhinha que insiste
Em andar diferente, no caminho do pecado
Muitas vezes, eu vi o pastor chorando
E ao lembrar as suas lágrimas
Encontrei a rima que estava faltando
Não ... eu não queria esta rima para o pastor
Mas, pastor também rima com a dor
Porque um pastor, também sente dor.
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ONDE ESTÁ O PASTOR?
Norma Penido
O que aconteceu naquele dia?
A cadeira do pastor estava vazia
E as suas ovelhas iam chegando
E uma a uma perguntando:
- Onde está o nosso pastor?
A pergunta se tornou costumeira
Pois todos olhavam para sua cadeira
E nela não viam o seu pastor
O pastor não veio! O que fazer?
Se cada coração chegou preparado
Para receber do pastor amado
O alimento eficaz para suas vidas...
Então, o rebanho ficou desapontado
E em vão, olhavam por todo lado
Porque quando o pastor falta
Meu Deus! Quanta falta ele faz!
Pois ele conhece bem as suas ovelhas
Sabe acalentá-las, e sabe entendê-las
Sabe também exortá-las, se preciso for
E é por isso que todos perguntam:
- Onde está o nosso pastor?
Mas aquelas ovelhas eram obedientes
Eram mansas, submissas, e tementes
E deram ouvidos à voz do seu senhor
E logo entenderam a falta do pastor
Sim, ele é um servo fiel e dedicado
E em muitos lugares, sempre solicitado
E assim, todos olharam com alegria
Aquela cadeira que estava vazia
E com os corações repletos de amor
Todos oraram, pelo ministério do pastor.
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PASTOR
Francisco Mancebo Reis
Nome dado ao guia de rebanho
nos tempos de Davi, rei de Israel.
Não importava do redil qual o tamanho,
exigia-se que o pastor fosse fiel.
Levava as ovelhas aos bons pastos
e também às águas cristalinas.
A elas não faltavam campos vastos,
sendo grandes ou ainda pequeninas.
Com desvelo buscava a ferida,
por doença ou inimigo vitimada,
cuidando livrar a sua vida
de qualquer desditosa emboscada.
Usava bem a vara e o cajado
na ajuda e disciplina de seu gado;
orientava e corrigia o proceder;
não deixava sua ovelha perecer.
Ainda hoje há ovelha e pastor.
A igreja é o rebanho de Jesus.
Quando se ouve de uma delas o clamor,
pode haver necessidade de uma luz.
Se o púlpito é fonte de saber
e socorro em momentos de aflição,
dele a ovelha deve sempre receber
lenitivo e divina direção.
Ele tenta evitar o descaminho
da ovelha frágil, longe e errante.
Desafio é levar todo o carinho
quando seja ela em tudo vacilante.
Ao pastor cabe a honra de ministro.
Muito nobre é sua função de servir.
O modelo para ele é Jesus Cristo,
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cujos passos não são fáceis de seguir.
É somente com Jesus, o bom Pastor,
que se aprende a ter plena compaixão.
Nele nunca prevalece o desamor
que impede ministrar consolação.
Haja amor entre ovelhas e pastores;
haja paz, unidade, compreensão;
haja a graça que elimina dissabores;
haja sempre do Senhor aprovação.
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A ORAÇÃO DO PASTOR
E. E. Hulbert
Senhor, eu não te peço que me faças grande,
Nem que o louvor dos homens soe em meus ouvidos.
Mas sim, que da minha vida faças um vaso
Através do qual tua mensagem possa fluir para os que choram.
Eu não te peço que os homens conheçam o meu nome
Nem que as multidões se ajuntem para ouvir a minha voz;
Mas isto eu te peço:
Que no seu vale de lágrimas os homens encontrem a Jesus,
E nele se alegrem.
É verdade, querido Senhor, que o louvor me é agradável.
É a razão por que meu ministério é fraco?
Senhor, toma o meu orgulho, o meu amor-próprio,
E livra a minha vida do pecado.
Eis o que eu busco.
Então, Senhor, enche o meu coração com o poder do Espírito;
Esconde o meu rosto atrás do teu, ó Salvador.
Que só a tua doce voz seja ouvida;
E usa a minha língua,
Para que as palavras da vida possam ser ditas em todo lugar.
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ANIVERSÁRIO DE CONSAGRAÇÃO AO MINISTÉRIO
Jonathas Braga
Hoje é um dia venturoso,
dia alegre e festival;
é uma data memorável
de importância excepcional.
Por isso, regozijado,
eu vos saúdo, pastor,
e vos desejo, contente,
grandes bênçãos do Senhor.
Pois, se o vosso ministério
teve lutas e aflições,
já na glória vos espera
o melhor dos galardões.
Prossegui no vosso esforço
de o evangelho proclamar,
mais discípulos fazendo
para o reino milenar.
Semeando mais palavras
de conforto e exortação,
difundindo os seus ensinos
de ternura e compaixão.
Mais perdidos conduzindo
para os braços de Jesus,
mais cristãos edificando
com a mensagem da cruz.
Deus vos dê mais alegria
e vos dê venturas tais,
que no vosso ministério
elas não acabem mais.
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VERSOS PARA UM CONSAGRANDO
Jonathas Braga
Amado irmão, neste instante,
estou alegre bastante
e me confesso feliz!
É tal a minha alegria
que vou dizer-lhe em poesia
o que outra forma não diz.
Este é um momento festivo,
maravilhoso, emotivo,
pra todos que aqui estão,
por isso esta palavrinha
que vou dizer é bem minha
e parte do coração.
É uma palavra singela
e humilde, porém que é bela
e eu sei que a devo dizer.
Mas afinal o que digo,
se nem sequer eu consigo
uma palavra escrever?
Sei que no seu ministério
para Deus não há mistério,
pois ele mesmo o chamou,
de modo que na jornada
há muita rosa espalhada,
mas muito espinho ficou.
No entanto, não tema e avance,
e todo perdido alcance
com a mensagem do céu.
Pregar é seu privilégio
e como presente régio
receberá um troféu.
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ORAÇÃO CONSAGRATÓRIA
José Britto Barros
Senhor,
Eu venho te pedir por teu filho
No dia de sua consagração
Ao santo Ministério da Palavra.
Meu Deus,
Tu que o chamaste por amor e bondade,
Cerca-o dos teus cuidados e atenções,
Alenta-lhe o espírito
E opera nele os teus muitos milagres!
Senhor,
Faze-o experimentar as tuas bênçãos
Para comunicar aos homens
Tuas belezas eternas e tuas glórias infinitas.
Dá-lhe, como deste a José
Aquela sabedoria administrativa
E aquele amor sem limites pelos seus irmãos.
Mostra-lhe, como o fizeste a Moisés,
Uma sarça ardente das tuas visões
E da tua excelsa grandeza
Para que ele tenha contigo plena comunhão,
De tal forma que no seu semblante
Seja vista a gloriosa beleza de Jesus!
Concede-lhe, como o fizeste com Arão
Aquela unção sacerdotal
Que o torne cada dia mais dominado por Ti
E que as varas de sua vida ministerial
Floresçam permanentemente
Apresentando os frutos miraculosos
Das tuas realizações incomparáveis!
Ó meu Deus,
Dá-lhe o tudo que não sei expressar,
Mas lhe desejo de todo o coração
E com todas as veras de minh'alma
Para que ele seja sempre vitorioso
Como o foi Josué,
Inspirado e realizador como o foi Samuel,
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Habilidoso nas artes da guerra contra o mal,
E tão suave e tão doce na música
Como foi Davi, o suave cantor de Israel.
Faze-o tão sábio como Salomão,
Tão vibrante e erudito como Isaías,
Tão dolente e consolador como Jeremias,
Tão amoroso e perdoador como Oséias,
Tão intrépido e tão corajoso com Amós,
Tão prudente e sensato como Neemias!
Senhor, faze-o vislumbrar
As visões gloriosas de Ezequiel,
E conhecer as tuas interpretações
Tão verdadeiras como Daniel.
Senhor,
Que ele tenha a voz tonitruante de Elias,
A singularidade de Eliseu,
A pregação visionária de Zacarias,
A mensagem incisiva de João Batista,
A consagração total de Paulo.
Senhor,
Se ele precisar de um espinho na carne
Para que não se exalte, ó Senhor,
Dá-lhe então também em profusões
Das tuas riquezas infinitas
Da tua graça sem par que tudo supera
E consegue das fraquezas tirar forças!
Senhor,
Quando lhe chegarem seus duros momentos
De fraqueza pessoal, de tristeza, de dor,
De incompreensões e desenganos,
De tédio e até desespero,
Ó meu Deus, não o deixes
Um instante sequer!
É que Tu conheces sua estrutura,
E assim só Tu podes socorrê-lo
E orientá-lo de tal forma
Que fracasse jamais!
Enfim, meu Senhor,
Que ele possa ficar diante de Ti
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Como o servo fiel que fez a Tua vontade
E assim possa ouvir as eternas palavras:
"Bem está, servo bom e fiel!"
Ó meu Deus,
Mais eu diria se mais soubesse falar!
Mas deixo contigo,
Tu, que és o Pai das luzes,
Que lhe dês o seu tudo para o seu nada,
A tua força para sua fraqueza,
O teu vigor para sua debilidade,
A tua grandeza para a sua pequenez
E as bênçãos sem par do Teu infinito amor
Derramado em o seu coração
Pelo Teu Espírito Santo
Para realização perfeita
Da Tua santa vontade,
Para glória completa de Cristo
E louvor eterno de Jesus!
Em nome do Teu Filho amado
Que foi ungido pelo teu Espírito
No lindo dia do seu batismo,
Em nome de Jesus é isso que eu te peço
Para aquele que também eu amo
Com amor eterno e infinito.
Amém e amém!
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CINQUENTA ANOS DE PASTOR
José Britto Barros
Chamaste-me, Senhor, por tua graça
E teu amor infindo e que não passa
Sempre cuidou de mim no teu mister;
E o tempo foi passando e eu a seguir-te,
Querendo sempre e mais a mais ouvir-te
Indo contigo sem temor qualquer.
Foi longa esta jornada, e em cumprimento
Ao teu divino e santo chamamento
Não tive restrições no meu agir:
A Ti me consagrei inteiramente
E aonde andei o fiz alegremente
Para teu plano e teu mandar cumprir.
Ah! houve lutas, dores, sofrimento
E por fraqueza minha – Ah! eu lamento –
Algumas vezes quase me afoguei...
Mas me arrancaste desse mar de horrores
E me leniste os muitos dissabores...
Por teu vigor então me renovei.
Também gozei inúmeras vitórias,
Vi teus milagres e me deste glórias
Quais nunca poderia enumerar:
Almas remidas, vidas transformadas,
Crianças tantas salvas e guiadas,
Visitas mil a todos em seu lar!
Nos meus sermões tua palavra viva
Teve menção total e muito ativa
Que alimentou famintas multidões,
Os hinos e jograis e as poesias
M'os foste dando nesses tantos dias
Para lenir doridos corações.
Aqui, ali, além, nesses Brasis sofridos,
Cidades e sertões sendo atendidos,
Viagens de avião, de carro, e a pé...
Onde quer que mandaste fui contente
Anunciando o teu amor ardente
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Pregando: a salvação vem pela fé.
Crianças e anciãos, jovens amados
Senhoras... em sermões mesmo alongados
Ouviram-me falar do teu amor;
Nas Cruzadas e Encontros ou compondo,
Fazendo cartas ou até brincando
Passei cinquenta anos... Fui Pastor!!!
Hoje agradeço e te louvo e te exalto,
Da minha vida és o valor mais alto,
És meu excelsior – tudo que alcancei!!!
Riquezas terrenais? Ah! não as tive
Mas tudo que hoje tenho, o que obtive
Foi o servir-te, meu Senhor e Rei!!!
E quanto tempo me restar eu quero
De modo simples – tudo o que eu espero –
Servir-te inda a pregar que tu és Amor,
Aspiro intenso em dor, gozo ou bonança
Dizer: Jesus é a única esperança
Sendo até meu final teu pregador!
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O ENCARGO DIVINAL
José Britto Barros
Dedicado à turma de formandos do
Instituto Teológico de Carolina, em 1964.
Desde o tempo fatal em que Adão transgrediu
A mensagem de Deus em ternura se ouviu.
Foi lá nesse jardim da triste transgressão
Que o próprio Criador lhes fez a pregação:
Ó mulher pecadora, é da tua semente
Que alguém há de nascer e esmagar a serpente!
Vem então desde lá o divino mister
De pregar a esperança onde o mal estiver!
E encargo divino, elevado e sublime,
Proclamar o perdão, a graça que redime.
E Noé, pregoeiro, enviado a lutar
Para as almas de então do erro libertar.
Abraão vem depois seus altares erguendo
O Evangelho da fé em tais terras vivendo.
José desce ao Egito e se faz emissário
Dos poderes do Deus bendito e extraordinário!
Moisés a Faraó testemunha em poder,
Embora o tal monarca empreenda não crer!
E a voz do eterno Deus em amor e bondade,
Procurando remir a pobre humanidade!
A lei dada em Sinai condena a transgressão
Mas ouve-se pregar a esperança e o perdão!
Profetas de valor, mensageiros da luz
Proclamaram a vinda excelsa de Jesus!
Davi cantou na harpa o bendito esplendor
Daquele que seria o sumo e bom Pastor,
E descreve em clareza o desprezo fatal
Em que iria ficar o Cristo divinal.
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Isaías mostrou o mistério da Cruz
Que séculos depois prenderia Jesus,
O homem desprezado, o varão do sofrer,
Que pela raça ingrata iria padecer!
Jeremias pregou em lágrima dolente
Ao povo do seu tempo orgulhoso e descrente.
Oseas, na doçura e no amor sem medida,
Propaga ao pecador a mensagem da vida!
Depois surge também o João precursor
A todos declarando a vinda do Senhor!
Pregador de poder, exaltado e voraz,
Proclama o Salvador, o Príncipe da Paz!
E quando Cristo vem os discípulos chama
E os prepara em amor, e a todos conclama
A que sejam fiéis na missão de ensinar,
Esse encargo maior que aos homens já foi dado:
Esparzir sempre o bem no mundo torturado
Como plano de Deus para os homens salvar!
E pregaram fiéis! – É Pedro em Pentecostes,
É João exilado e os outros contra as hostes
Desse império do mal que ameaça vencer,
É Filipe ao eunuco amostrando a verdade,
Barnabé demonstrando a paz e a liberdade,
É o verbo de Paulo inflamado em poder!
E chegou até nós a missão sublimada
De entre os homens levar a nova alcandorada
Do Evangelho da Paz, do Evangelho do Amor!
Sair pelos vergéis, ou por ermos caminhos,
Seja em terra melhor, seja em meio de espinhos,
A semente espalhar a bem do pecador.
E mister trabalhar e cumprir a missão,
E como pregador não ter vacilação!
Avante todos nós que escolhidos nos vemos
E ao mundo envolto em dor a Cristo proclamemos!
E as almas hão de vir aos pés do Salvador
Para as manchas limpar no seu eterno amor!
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E quando este Evangelho ao mundo for pregado
O Cristo há de voltar e ser glorificado!
A missão é sublime, a colheita imortal,
Avante, sem temor, conquistando o ideal!
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A TRILOGIA DO MEU MINISTÉRIO PASTORAL
Luiz Roberto dos Santos
O Evangelho prega-se
A Teologia ensina-se
A Palavra pratica-se
Não existe Evangelho sem Cristo
Não existe Teologia sem Deus
Não existe Palavra sem o Espírito
O Evangelho é Salvação em Cristo
A Teologia é Doutrina de Deus
A Palavra é a comunicação do Espírito
Do Evangelho nasce a fé
Da teologia brota a esperança
Da Palavra surge o amor
O Evangelho é o Caminho
A Teologia é a Verdade
A Palavra é a Vida
O Evangelho é afetivo
A Teologia é cognitiva
A Palavra é volitiva
O Evangelho atinge o coração
A Teologia alcança a mente
A Palavra afeta as atitudes
O Evangelho vem pelo ouvir
A Teologia vem pelo conhecer
A Palavra vem pelo viver
Fui separado para pregar o Evangelho
Fui chamado para ensinar Teologia
Fui convocado para obedecer a Palavra
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SER PASTOR
Salmo 23 e João 21.17
Gessy Fructuoso
Ser pastor é ser chamado por Deus:
Para uma missão impossível de realizar,
Se contar somente com sua capacidade.
Mas que será realizada pela misericórdia
Do Deus que anima e fortalece na adversidade.
Ser pastor é alegrar-se com o rebanho,
Ao vê-lo unido caminhando em busca do alimento,
Distribuído pelo pastor amado com amor tamanho,
Confortando e consolando no devido tempo.
Ser pastor é chorar ao ver a ovelha desgarrada,
Caminhante e errante, ferindo-se entre espinhos,
Recusando ser recolhida, fica abandonada.
Aos olhos úmidos do pastor, perece no caminho.
Ser pastor é alegrar-se com a ovelha saudável,
Caminhando em busca de pastos verdejantes,
Que não deixa faltar o Pastor amável,
Das águas tranquilas às sombras refrescantes.
Ser pastor é acompanhar a ovelhinha no crescimento,
Tê-la nos braços como bebê, vê-la crescendo,
Banhá-la nas águas do novo nascimento,
No conhecimento do Pastor amado vai renascendo.
Ser pastor é confiar naquele que o chamou,
Para cumprir seu ministério com humildade,
Dando sua vida, seu tempo àquele que o salvou.
Reconhecendo a chamada para pregar a verdade.
Ser pastor é responder ao desafio do Senhor:
"Amas-me mais do que estes?" "Amas-me?"
"Tu sabes todas as coisas, Senhor, Tu sabes que te amo",
"Apascenta meu rebanho com amor".
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CONFIANTE E SERENO
Pastor jubilado
Antônio de Campos Gonçalves
Meu Senhor; neste fim de jornada
Com memórias de grandes lições
Que linguagem terei, acertada
Que me fale de tuas sanções?
Que linguagem terei, porventura
Que me traga o passado até aqui
E me aponte, por benção futura,
As lições que já nele aprendi?
Meu passado... que vivas lembranças,
Quanto esforço, trabalhos bem sei;
Mas, comigo, reais esperanças.
Pois do Pai a vontade aceitei
Aceitei e, por ela empenhado
Prossegui, sem receios, em paz
Meu Jesus sempre esteve ao meu lado
Eu, por mim não seria capaz
Já vai longe a jornada em seus dias,
Longa em bênçãos que sei recordar
Pois no campo de luta e porfias
Não fugi do meu próprio lugar
Meu lugar foi modesto, pequeno
Nele estive com gosto e prazer;
Aceitei-o confiante e sereno
Para nele lutar e vencer.
Dia a dia com seus compromissos
Dia a dia constante labor
Não tivemos instantes remissos
Mas servimos com fé, com amor.
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DESPEDIDA DE UM VELHO PASTOR
Agenor Mafra
Oh! Adeus rebanho que Jesus um dia
Com bondade extrema a mim entregou
Com grande alarido eu então dizia:
Velarei de noite, lutarei de dia
Pra servir-te, oh Cristo, pronto estou
Cheio o meu surrão, pronto o meu cajado
Suarento o sol, friorento o luar
A subir montanhas, a passar valado
Ia conduzindo o meu rebanho amado
Sob a graça eterna, sob eterno olhar
Tenho envelhecido com as serras brutas
Onde nascem murtas, onde medra a flor
Assentado em pedras ou dormindo em grutas
Sem cessar jamais as terríveis lutas
Pelo santo rebanho do meu Salvador
Hoje derreado, de pernas quebradas
Da tristonha tumba só distante um pé
Onde as minhas lutas? Onde as invernadas?
Nada mais me resta de ilusões passadas?
Oh, crepita ainda no peito a fé
No ostracismo agora, oh pastor bendito
Venho a ti em pranto, ouve o meu clamor
Tu onipotente, tu Deus infinito
Ouve a oração deste pobre aflito
Ao rebanho amado manda outro pastor.
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SER PASTOR
Edvar Gimenes de Oliveira
Ser pastor
é experimentar o gosto
de sentimentos opostos;
é estampar no rosto
a serenidade que
tranquiliza o aflito
e deixar rolar a lágrima
que substitui o grito;
é sorrir, chorar,
se solidarizar.
Ser pastor
é viver momentos
de glória, de aplausos,
de reconhecimento;
é viver momentos
de desprezo, de críticas,
de esquecimentos;
é sentir o perfume
da rosa por ele cultivada
e sentir a dor do espinho;
é ver escorrer o sangue
e prosseguir na jornada.
Ser pastor
é sentir no púlpito
o peso da responsabilidade;
é fazer da alegria alheia
a sua própria felicidade;
é ouvir cada um
em suas ansiedades
e nem sempre ter alguém
para compartilhar suas
necessidades.
É ser pai,
ser amigo,
ser irmão;
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é ter o poder
de influenciar uma multidão
e saber experimentar
o gosto da solidão.
Ser pastor
é não ter palavras
em algumas situações;
é emprestar os ouvidos
para desafogar corações;
é agir com doçura,
com firmeza (e até com dureza)
movido pelo amor.
Isso é ser pastor.
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O MEU PASTOR
Célia Reis
Lembro-me dele quando eu era pequenina
e pensava assim:
“Ele é como um pai
de uma família bem grande!"
Lembro-me dele quando eu era adolescente,
com seu pulso firme a sustentar-me
e imergir-me nas águas batismais.
Lembro-me dele quando eu era jovem
e no meu mundo tudo era fácil,
e os meus sonhos com ele eu partilhava.
Lembro-me dele quando fui pra longe
mas continuei a ser a sua ovelha querida,
aquela por quem ele orava,
aquela a quem ele amava.
E hoje, vendo-o encanecido,
ainda a dirigir a sua grei,
continuando a dar a sua vida
no cumprimento do IDE do Senhor,
eu dobro os joelhos dando graças
por esta vida de tanto valor,
e rogo ao Pai que muitos outros jovens,
vendo este exemplo de dedicação,
entreguem-se também nas mãos divinas
para serem ceifeiros da Seara,
levando outros ao Senhor Jesus.
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SUBLIME MISSÃO
Autor desconhecido
Silêncio... Hinos vibram no templo!
Penso em meu Deus! Santa meditação!...
Depois da prece, no púlpito contemplo
Ele, o mensageiro da salvação.
Do amor, proclama a sublimidade!...
E a mensagem se estende às multidões...
Prometedora de eterna felicidade,
Ecoa nos ares, cala nos corações.
Conforta o aflito, essa mensagem santa
Chama as ovelhas ao divino albergue.
Voz amena, imperativo que encanta:
"Quem quiser seguir-me, sua cruz carregue".
O seu semblante muito compassivo,
Ora é severo admoestador,
Admira-o! É pai compreensivo
Que te repreende com muito amor!
Vê-lo sempre... alegre e virtuoso,
Sorriso na alegria, bálsamo na dor.
Confidente amigo, gentil e sigiloso
É ele! Sim, só pode ser: o teu, o meu, o nosso pastor.
Amar, sofrer, calar, quanto heroísmo!
Levar às almas doce refrigério!...
São os heróis do evangelismo,
São os heróis do Santo Ministério!
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O ANIVERSÁRIO DO PASTOR DA IGREJA
(Versos infantis)
Jonathas Braga
Salve este dia festivo
de gratidão e de amor,
pois a data natalícia
nos diz do nosso pastor,
servo de Deus consagrado
e profeta do Senhor.
Todo este povo reunido
se enche de gozo e emoção
e a Deus oferece um culto
de louvor e gratidão,
por esta data festiva
para o nosso coração.
O nosso querido obreiro
mais um ano completou
de uma existência preciosa
que Deus assim lhe entregou.
Ei-lo feliz neste instante
com a bênção que hoje alcançou.
Por isso, neste momento,
eu agradeço ao Senhor
a vida preciosa e santa
do nosso amado pastor.
Que Deus alongue os seus dias
e o abençoe por onde for.
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SÊ GENUÍNO, OBREIRO
Zenas de Resende Vieira
Não tendo alguém a Deus por mestre e guia,
Caminha esse tal à margem da verdade;
Do Espírito se alguém não tem santidade,
Não brilha sobre o tal o sol do meio-dia.
E perverso quem ama a fraude, a simonia
Na grei, mostrando um falso amor e piedade,
Com o fim de iludir a pobre cristandade,
De modo especial nos tempos de hoje em dia.
Deus ama e auxilia o sincero, o fecundo,
O que é servo fiel, o que é cheio de amor,
O que ajuda o cristão a ser luz neste mundo.
Sê, pois, um genuíno obreiro do Senhor,
Intérprete fiel do Seu amor profundo
E então serás do bem um grande portador.
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A ESPOSA DE PASTOR
Norma Penido
O seu nome é quase sempre desconhecido
Pois aos poucos, ele foi sendo substituído
E em todos os lugares, seja lá onde for
Escuta-se a frase: “Lá vem a esposa do pastor”.
Ela é a mãe de seus filhos, a sua companheira
Aquela que na hora difícil e derradeira
Permanece ao seu lado quando todos se vão
Ela é também, a sua mais eficiente diaconisa
Dedicada, ela sabe cuidar como ninguém
Do seu sapato, da gravata, do lenço, da camisa...
O seu sonho mais lindo, há muito foi esquecido
Para dar prioridade ao ministério do marido
Não tem horas para sair, chegar, nem para dormir!
Tem que saber falar, calar e também, ouvir
Suas mãos, estão sempre estendidas para fazer o bem
Para repartir, muitas vezes, o que ela não tem
Em sua casa, ela tem reservado um “cantinho”
Onde muitas vezes, ali ela chora baixinho
E na santa e gloriosa presença do seu Senhor
Intercede a Deus, pela vida do seu esposo-pastor
Mas... a sua vida não é só renúncias e obrigações
Não é só cobranças, injustiças, nem perseguições
Ela colhe molhos de alegria, quando a cada dia
Contempla o crescimento do reino do Senhor
E vê os frutos do trabalho do seu querido pastor
Nesta hora ela chora, reconhecendo que é importante
E que a sua missão é sublime e dignificante
Pois todo pastor, que tem um ministério abençoado
Deve muito, à esposa que caminha ao seu lado...
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A ESPOSA DO PASTOR, ESSA DESCONHECIDA
Almir S. Gonçalves
Existe entre nós uma mulher,
Em geral muito humilde e mui modesta;
Inda assim, por estranho que pareça,
Seu valor muito excede o de rubis,
Ou finas joias em luzente festa.
Essa mulher tantas vezes esquecida,
Sabeis, quem é?
A esposa do pastor,
Aquela que lhe é muito querida,
Constante companheira em seu labor.
Sendo no lar fiel ajudadora,
Ela plasma o caráter dia a dia,
Dos filhos e das filhas do casal;
Do marido é assídua animadora,
No árduo percorrer da cristã via.
Quase anônima no seio da igreja,
A todos ajudando e servindo,
Fiel, perseverante ela moureja
Triste ou alegre, quer chorando ou rindo.
Essa heroína - a esposa do pastor,
Que vai com ele pela estrada além,
Aquecendo-lhe e firmando o coração,
Nem sempre a lembramos e honramos,
Nem lhe rendemos admiração.
Joia que brilha, faceta por faceta,
É belo vê-la tão discreta assim...
Faz-nos lembrar a meiga violeta
Trescalando seu dulcíssimo aroma,
Escondida nos recantos do jardim.
Alerta, Irmãos, Igrejas que me ledes!
E neste novo Dia dos Pastores,
Saldemos nosso débito às mulheres,
Que mui modestamente em seus labores,
Tanto já tem feito e fazendo vão,
Merecendo louvor e gratidão.
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Hoje, pois, é o Dia do Pastor,
Mensageiro da fé, da salvação.
Seja também, com viva emoção
O dia da CONSORTE DO PASTOR.
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OUTROS LIVROS GRATUITOS
ANTOLOGIAS QUE ORGANIZEI (apenas em formato eletrônico.
Clique sobre os títulos para realizar o download):
• 3 Irmãos Antologia (2006 - Textos de Gióia Júnior, Joanyr de Oliveira e
J.T.Parreira).
• Sabedoria: Breve Manual do Usuário (2008 - antologia de frases).
• Antologia de Poesia Cristã em Língua Portuguesa (2008).
• Águas Vivas Volume 1 (2009 – antologia reunindo textos de poetas
evangélicos contemporâneos).
• Antologia de Poesia Missionária Volume 1 (2010).
• Águas Vivas volume 2 (2011).
• Breve Antologia da Poesia Cristã Universal (2012).
• A Poesia do Natal Antologia (2012).
• Águas Vivas Volume 3 (2013).
• Antologia de Poesia Missionária Volume 2 (2013).
• Teatro Missionário – Peças Teatrais e Jograis sobre Missões e
Evangelização para Igrejas Evangélicas (2013 – em colaboração com
Vilma Aparecida de Oliveira Pires).
• Revista Humorejo – Humor Gráfico Evangélico (2014 - charges,
cartuns, caricaturas e HQ’s).
• Segunda Guerra Mundial – Uma Antologia Poética (2014).
• Águas Vivas Volume 4 (2015).
• Hinário Hinos Missionários (2016).
• Águas Vivas Volume 5 (2017).
• A Educação em 365 Frases (2017).
• Amor, Esperança e Fé – Uma Antologia de Citações (2017).
• Antologia de Poesia Missionária Volume 3 (2017).
• COLEÇÃO 200 FRASES (Antologias de frases. Aqui há livros
GRATUITOS [Reformadores, Paz] e livros PAGOS, estes comercializados
na Amazon). Volumes já publicados (2017/2018/2020): AMOR –
ESPERANÇA – FÉ – AMIZADE – SAINDO DA ZONA DE CONFORTO –
REFORMADORES – ARTE – COMO UPAR A SUA VIDA – POLÍTICA –
LITERATURA – PAZ – SABEDORIA CHINESA – BÍBLIA.
• Dinâmicas Missionárias - Dinâmicas e quebra-gelos para promover a
visão missionária em sua igreja, grupo e família (2018).
• Frases UP! 250 Frases para motivar e iluminar o seu dia (2018).
• Coleção 100 Frases: C. S. Lewis, Liev Tolstoi e Martin Luther King
(2018); Blaise Pascal, G. K. Chesterton e Agostinho de Hipona (2020).
• Árvore – Uma Antologia Poética (2018).
• O Livro e o Prazer da Leitura em 400 Citações (Amazon, 2018).
• Poesia em 500 Citações (2018).
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• Páginas de Ouro da Oração (2019).
• Sermões Missionários – Centenas de esboços de sermões sobre
Evangelização e Missões (2019).
• Ilustrações Missionárias – 777 Ilustrações sobre mordomia cristã e as
obras de evangelização e missões (2020).
• Ao Anjo da Igreja, Declama: Poemas aos Pastores de Deus (2020).
LIVROS INDIVIDUAIS: POESIA
• Uma Abertura na Noite (2006).
• A Blindagem Azul (2007).
• CONTÉM: ARMAS PESADAS (2012).
• Poemas da Guerra de Inverno (2012).
• Deus Amanhecer (Editora VirtualBooks, 2013).
• Poemas da Guerra de Inverno - Edição revista e ampliada (Clube de
Autores, 2014).
• PULSÁTIL – Poemas canhestros & prosas ambidestras (2014).
• GRÃNADAS (2015).
• Poemas de Amor em Trânsito (2018).
LIVROS INDIVIDUAIS: CONTOS / CRÔNICAS
• O Pequeno Livro dos Mortos (Letras e Versos, 2015 / Amazon, 2018).
• RODORISOS: Histórias hilariantes do dia-a-dia dos Rodoviários (Garcia,
2017 / Amazon, 2018).
Confira ainda a revista gratuita que editamos, AMPLITUDE – Revista
Cristã de Literatura e Artes.
Mantenho mais de 10 blogs, dentre eles:
•
•
•
•
•

Poesia Evangélica – http://poesiaevanglica.blogspot.com
Veredas Missionárias – http://veredasmissionarias.blogspot.com
Arsenal do Crente – http://arsenaldocrente.blogspot.com
Mar Ocidental – http://marocidental.blogspot.com.br
O Poema Sem Fim (pessoal) – http://opoemasemfim.blogspot.com.br
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