
O PASTOR E SUA FAMÍLIA 
“Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 Esta é a vontade de Deus desde o princípio.” 
 
Uma família para abençoar as famílias da terra. Deus habita em sua Igreja que é o 
Corpo de Cristo neste mundo. Este milagre começa na família que foi chamada e 
constituída por Deus para desalojar o diabo da terra. 
 
Nosso primeiro testemunho, palavra e culto começa na família, provendo para os 
nossos familiares os recursos disponíveis de Deus. Quem não provê para sua casa e 
família, nega a sua fé e ministério (1 Timóteo 5:8). 
 
É a família, a mais importante instituição criada por Deus, para expressar seu caráter 
neste mundo. O fracasso em bem constituí-la, pode comprometer o plano divino de 
abençoar todas as nações e famílias da terra, bem como comprometer o ministério 
para o qual fomos chamados como ministros de uma Nova Aliança. 
 
O projeto de Deus para a família era que o lar se tornasse, portanto, num instrumento 
de preparação para a manifestação visível do Reino de Deus e de sua imagem – 
caráter e amor. 
 
PASSOS PRÁTICOS NA CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA: 
 
� Relação com Deus  

- Intimidade 
- Comunhão 

 
• Efésios 5:18 
• Jeremias 9:23-24 
• Jeremias 10:21 
 
� Relação Conjugal  

- Liderança – Ef 5:25 
- Amor 
- Serviço 
- Proteção (profeta e sacerdote) – Ef 5:26-27 
- Provisão material – Ef 5:28-29 
- Fidelidade 

 
• Efésios 5:25-31 
• 1 Pedro 3:7 
• Malaquias 2:15 
• Provérbios 6:20-33 
 
� Relação Familiar 

- Exemplo 
- Liderança 
- Respeito 
- Fidelidade 



 
• Efésios 6:4  
• Deuteronômio 6:7 
• 1 Timóteo 3:4-5 
• Salmo 128:1-6 
 
� Relação com o Rebanho 

- Exemplo 
- Serviço 
- Liderança 
- Visão 
- Amor 
- Sofrimento 

 
• 2 Timóteo 2:24-26 
• 1 Pedro 5:2-4 
• 1 Coríntios 9:27 
• 2 Tessalonicenses 3:6-9 
• Colossenses 1:24-25 e 29 
 
O MINISTÉRIO CONJUGAL 
 
Um ministério plenamente desenvolvido se dá justamente quando marido e mulher 
estão identificados com suas responsabilidades para servir e abençoar. 
 
A consciência de que o ministério é conjunto, enriquece sobremaneira a relação 
pastoral com o rebanho, produzindo uma verdadeira e equilibrada edificação. 
 
Como exemplo, podemos citar “Áquila e Priscila” que juntos cooperaram pela 
implantação e extensão do Reino de Deus. 
 
CARACTERÍSTICAS DO CASAL: 
 
1. Eles eram identificados na profissão – “E, posto que eram do mesmo ofício, 

passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas.” 
– Atos 18:3 

 
2. Eles eram hospitaleiros e modelos na sociedade – “E, posto que eram do mesmo 

ofício, (Paulo) passou a morar com eles e ali trabalhava...” – Atos 18:3a 
 
3. Eles eram desprendidos pelo Reino de Deus – “Mas Paulo, havendo permanecido 

ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, 
levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em 
Cencréia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali; ele, porém, 
entrando na sinagoga, pregava aos judeus.” – Atos 18:18-19 

 
4. Eles conheciam os propósitos de Deus e sua Palavra – “Ele (Apolo), pois, 

começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, 
tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus.” – 
Atos 18:26 



5. Eles promoviam relacionamentos – “Querendo ele (Apolo) percorrer a Acaia, 
animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo 
chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido...” – Atos 
18:27 

 
6. Eles participavam da vida da igreja local – “Saudai Priscila e Áquila, meus 

cooperadores em Cristo Jesus (...) saudai igualmente a igreja que se reúne na 
casa deles.” – Romanos 16:3 e 5. 

 
7. Eles eram companheiros na fé do Apóstolo – “Saudai Priscila e Áquila, meus 

cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria 
cabeça; e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos 
gentios.” – Romanos 16:3-4 

 
8. Eles viviam a serviço dos santos – “Os quais pela minha vida arriscaram a sua 

própria cabeça; e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as 
igrejas dos gentios.” – Romanos 16:4 

 
 
Aqui temos o perfil do casal no ministério, trabalhando juntos pela extensão do Reino 
de Deus na terra! 
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