
 

IGREJA DE DEUS NO BRASIL 

CAPACITAÇÃO NACIONAL MINISTERIO DA MULHER/2019 

                                                

 

                      Dons e Papéis Chaves numa Equipe de Ministério                                                                
                                                                           

                                                                               Ilaene Schuler - Mentoras/Sepal/Mapi,                

                                                                                  wwwmulheresmentoras.com.br 
 

Nesta sessão vamos destacar os seguintes dons e papéis chaves: 

A. Liderança – estabelecendo visão e direção 

B. Profecia – ouvindo a Deus e comunicando essa mensagem aos outros 

C. Pastoreio – cuidando da Equipe 

D. Ensino – treinando outros e multiplicando o ministério 

E. Administração – tornando a equipe eficiente 

F. Serviço – sendo os braços e pernas da equipe 

 

As definições dos dons a seguir são extraídas do livro Desenvolvendo Dons 

Espirituais e Equipes de Ministério de David Kornfield (Editora Sepal), páginas 23-

26-Esgotado- Em breve teremos uma reedição deste livro. 

A. Liderança – Estabelecendo Visão e Direção 

 

Definimos o dom de liderança como: a motivação de ajudar um grupo a 

perceber os propósitos (e visão) de Deus, mobilizando-o, a fim de que possa 

implementá-los. 

 

A seguir vêm alguns pontos chaves quanto ao valor deste dom para uma equipe 

de ministério.  Sublinhe as ideias que chamam sua atenção. 

1) Este dom é indispensável para uma equipe de ministério.  A equipe existe apenas 

se tiver um(a) líder.  Sem líder, não é equipe; é um grupo de interesse ou 

possivelmente um grupo de estudo aguardando a chegada de um líder que de fato 

transforme o grupo numa equipe. 

2) O líder, mais que qualquer outro membro da equipe, precisa ser saudável 

emocionalmente e maduro espiritualmente.  Ajudará muito se ele(a) tiver passado 

por algum curso, ainda que introdutório, nas seguintes áreas: 

A. Discipulado de liderança 

B. Restauração da alma ferida 

C. Grupos familiares 

D. Equipes de ministérios 

3) Essa pessoa precisa de um coordenador que a supervisione em seu ministério.  

Falta de boa supervisão abre brechas no mundo espiritual, podendo levar a 

divisão ou criar sérios atritos com o pastor ou com a liderança da igreja. 



 

4) Esse líder precisa de uma outra pessoa que exerça cuidado pastoral sobre a vida 

dele.  Muitas vezes, quem exercerá essa função será o líder do grupo familiar, 

supondo que o líder da equipe é membro de um desses grupos.  Quando membros 

da equipe estão procurando corrigi-lo e não se sentem ouvidos, eles podem apelar 

para o supervisor ou o líder pastoral para ajudá-los a resolver o conflito. 

5) Aquele que tem o dom de liderança precisa ser dedicado(a) à Palavra e a oração 

para poder ouvir de Deus sobre sua visão e propósitos para a equipe.  Ele precisa 

delegar outras atividades para não se perder nos detalhes do ministério (At 6.1-

4). 

6) Esse líder deve estar atento a oportunidades de reciclagem para ele e para sua 

equipe.  Uma vez que a equipe está funcionando a pelo menos seis meses, será 

interessante ele e todos os membros participarem do treinamento avançado para 

equipes de ministério: “Oito Características de Uma Equipe de Alto 

Rendimento”. 

7) Essa pessoa com o dom de liderança precisa saber como se submeter aos outros 

membros de sua equipe nas áreas que eles têm dons, experiências ou 

especialidades que vão além das dela. 

8) O líder precisa ser ensinável porque se não for, acabará perdendo sua liderança 

para alguém que é (Veja Mt 21.43). 

9) O líder precisa ser um “Barnabé”, sempre procurando discipular outro para 

assumir seu lugar, abrindo assim espaço para outros crescerem; e ao mesmo 

tempo, ele avança em novas direções ou oportunidades que Deus esta lhe 

mostrando (Veja At 11.25, 26; 13.1-3; 15.36-41).  Dessa forma, o líder prioriza 

o desenvolvimento de um ou dois co-líderes. 

B. Profecia – Ouvindo a Deus e Comunicando essa Mensagem aos Outros 

 

O dom de profecia se expressa em diversas formas. Aqui queremos destacar o 

dom no sentido manifestacional descrito em 1 Coríntios 14 onde ele poderia ser 

definido como: receber e transmitir uma mensagem imediata de Deus por meio 

de uma palavra divinamente ungida para uma situação específica.   

 

A seguir vêm alguns pontos chaves quanto ao valor deste dom para uma equipe 

de ministério.  Sublinhe as ideias que chamam sua atenção. 

1) O líder da equipe precisará prestar bastante atenção às pessoas com este dom.  Na 

verdade é um dom que Paulo encoraja todos a buscar e desenvolver (1 Co 14.1, 

5, 14, 39), o dom de ouvir a Deus.  Já que todo filho de Deus deve ouvi-Lo (Jo 

5.19, 30; 8.47; 10.3), pessoas que têm este dom podem ajudar a equipe a crescer 

nessa habilidade.   

2) Este dom deve ser exercido sob regras que assegurem que não seja usado de 

forma destrutiva ou perigosa.  Já que este dom é o mais “perigoso” de todos, 

quem o tem deve aprofundar-se nas dicas comentadas ali sobre como usá-lo e 



 

desenvolvê-lo corretamente.  As pessoas com este dom precisam submeter o que 

estão ouvindo de Deus, ou sentido que pode ser d’Ele, ao líder da equipe. 

3) Esse dom é fundamental para que Deus continue sempre como a cabeça viva da 

equipe, Aquele que dá uma perspectiva divina nos mais diversos momentos.  Sem 

este dom, a equipe rapidamente cai numa rotina de fazer as coisas como sempre 

fizeram no passado, perdendo a dinâmica de ser parte de um organismo vivo, sob 

a liderança de Jesus Cristo. 

C. Pastoreio – Cuidando da Equipe 

 

Definimos o dom de pastoreio como: alguém chamado ao ministério de amar, 

discipular, equipar e guiar outros crentes, ajudando-os a serem saudáveis, 

individualmente e em conjunto, a fim de que se reproduzam.  

 

 

A seguir vêm alguns pontos chaves quanto ao valor desse dom para uma equipe 

de ministério.  Sublinhe as ideias que chamam sua atenção. 

1) De forma geral a equipe tem uma missão e existe para servir às pessoas que estão 

fora dela.  Ninguém deve continuar na equipe com o passar do tempo se acaba 

sugando mais dela do que está dando.  Ao mesmo tempo, ela precisa de alguém 

que cuide dos seus membros, que se interessa e se preocupa verdadeiramente com 

eles.  Essa pessoa pastoral não tem uma visão utilitarista da equipe, se 

preocupando com os membros para que não chegam a ser simples peças numa 

máquina de atividades, que só tem responsabilidades e compromissos. 

2) Esta pessoa mantém um cuidado pastoral de forma preventiva, discernindo as 

necessidades dos membros da equipe e ajudando-os a encontrar apoio, consolo e 

orientação quando precisam.  Às vezes esse apoio virá de dentro da equipe, outras 

vezes virá de fora, através de um grupo familiar, um grupo de apoio ou o líder 

pastoral de um desses grupos. 

3) As reuniões da equipe devem incluir uma boa dose de cuidado pastoral.  Muitas 

vezes esse tempo ocupará um terço ou até mesmo, metade da reunião.  Esta 

pessoa poderia coordenar essa parte, dando espaço para todos compartilharem em 

duplas, trios ou grupos de quatro.   

4) Esta pessoa pastoral poderia bolar um pequeno formulário que permite a todos 

darem um retorno rápido e simples de forma escrita em menos de 10 minutos 

numa reunião mensal ou bimensal, para então compartilhar no grupo pequeno e 

depois o entregar para esta pessoa.  Ela pode dar sequência, especialmente 

àqueles com notas baixas nesse relatório.  Por exemplo, o relatório poderia ser 

feito numa folha pequena (metade de uma folha sulfite), com espaço para que 

cada membro da equipe dê uma nota de 0 a 10 (com possibilidade de 12) em 

diversas áreas, seguido por um breve comentário.  Ali poderiam ser incluídos: 

saúde espiritual; saúde emocional; relação conjugal ou realização como solteiro; 

realização na equipe de ministério; pontos altos no último mês; pontos fracos ou 

para serem melhorados; e pedidos de oração. 



 

D. Ensino – Treinando Outros e Multiplicando o Ministério 

 

Definimos o dom de ensino como: a motivação de procurar, sistematizar e 

explicar as verdades de Deus, para que outras pessoas possam apreciá-las, 

entendê-las e praticá-las.  

 

A seguir vêm alguns pontos chaves quanto ao valor desse dom para uma equipe 

de ministério.  Sublinhe as ideias que chamam sua atenção. 

1) Essa pessoa deve aproveitar cursos e seminários de treinamento, especialmente 

os que ensinam sobre como treinar ou ensinar, para desenvolver-se nesta área. 

2) Esse mestre deve procurar eventos de reciclagem para a equipe (junto com o 

líder) a fim de que ela tenha um desenvolvimento e adestramento contínuo.  Não 

tendo eventos planejados por outros, ele deve trabalhar com o líder para que ele 

ministre, periodicamente, eventos de reciclagem para a equipe de tal modo que 

continuem se aperfeiçoando em sua habilidade de ministrar.  Cada membro da 

equipe deve participar de pelo menos um ou dois eventos de reciclagem por ano.  

Esta pessoa poderia pesquisar opções para todos participarem juntos, 

aprofundado assim os relacionamentos ao mesmo tempo em que aproveitam o 

conteúdo. 

3) Esse líder pode trazer palavras devocionais para a equipe, como também 

coordenar e encorajar outros a que façam isso. 

4) Ele pode aplicar várias formas de avaliação ao trabalho da equipe para ajudá-la a 

ver seus pontos fortes e fracos.  Deve desenhar eventos de treinamento ou 

procurar outras pessoas que sabem fazer isso nas áreas indicadas como fracas.  

Isto seria, por exemplo, muito importante após o seminário sobre “Oito 

Características de uma Equipe de Alto Rendimento”.   

5) Esse mestre pode preparar apostilas para apresentar o ministério da equipe para 

outras pessoas, incentivando assim outras igrejas para montar este tipo de 

ministério. 

E. Administração – Tornando a Equipe Eficiente 

 

Definimos o dom de administração como: planejando e coordenando as 

atividades de outros para alcançar alvos predeterminados que edificam o Corpo 

de Cristo (1 Co 12.28).  

 

A seguir vêm alguns pontos chaves quanto ao valor deste dom para uma equipe 

de ministério.  Sublinhe as ideias que chamam sua atenção. 

1. Esta pessoa comumente seria o braço direito do líder, especialmente se ele não 

tiver o dom de administração.  Ela poderá preencher relatórios de ministério para 

entregá-los ao supervisor do líder, tirando assim um peso de suas costas.  Ajudará 

grandemente se esse administrador tiver um computador e melhor ainda, e-mail, 

para facilitar seu papel. 



 

2. O administrador pode montar um sistema de comunicação entre os membros da 

equipe.  Na hora que o líder precisa comunicar algo a todos, poderia contar com 

esta pessoa para fazer isso. 

3. Quando a equipe está montando um evento especial, seja um retiro para a equipe 

ou um evento de ministério para outros, este administrador pode organizar a parte 

logística e coordenar as diferentes partes, liberando o líder para concentrar seus 

esforços nas palestras ou ministério direto no evento.  Isto inclui a possibilidade 

de cuidar da área de finanças para a equipe nos momentos que houver venda e 

compra de livros, arrecadação de fundos para eventos especiais, matrículas para 

receber em relação a algum evento de treinamento, etc. 

4. Esse administrador pode sugerir para o líder formas de fazer reuniões da equipe 

mais eficiente.  O líder precisa prestar atenção nele, possivelmente entregando 

partes administrativas da reunião para que ele lidere. 

F. Serviço – Sendo os Braços e Pernas da Equipe 

 

Definimos o dom de serviço como: a motivação de suprir necessidades pela 

realização de projetos físicos ou sociais que ajudam a outros (aliviando-os e 

animando-os).   

 

Serviço, junto com misericórdia e contribuição, são dons de apoio que ficam mais 

nos bastidores.  Mas se não funcionarem bem, os outros papéis na equipe perderão 

bastante energia fazendo o que estas pessoas fazem “naturalmente”, com uma alegria 

divina.  Veja o capítulo sete do livro do David para mais dicas sobre este dom (e 

capítulos 10 e 12 sobre os dons de contribuição e misericórdia). 

A seguir vêm alguns pontos chaves quanto ao valor deste dom para uma equipe 

de ministério. 

1. Cada vez que um evento é planejado, deve haver áreas delegadas para as pessoas 

com esses dons (Veja At 6.1-4).  Isto alivia a liderança e alegra os que têm dons 

de serviço ou outros dons de apoio.  Muitas vezes alguém que tem dom de 

contribuir também é bom em levantar fundos ou administrar o mesmo. 

2. Esta pessoa precisa entender que seu dom libera outros, especialmente líderes, 

para que tenham uma vida e um ministério mais plenos.  Ela pode multiplicar o 

que os líderes da equipe podem fazer, tirando das costas deles pesos que não 

permitem que corram com alegria a corrida marcada para eles (Hb 12.1)  

Já que muito que esta pessoa faz fica escondido, o líder e a equipe precisam 

encontrar formas de agradecer e reconhecer esse ministério, 

 

 


