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4. PRESBÍTERO – PASTOR 

 

O MÚNUS DE APASCENTAR O REBANO DO SENHOR 

 

1 Pd 5, 1-4 

 

Foi-nos perguntado em nossa ordenação presbiteral: Queres 

desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de Presbítero, 

como fiel colaborador da Ordem episcopal, apascentando o 

rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo? Com 

generosidade e alegria, nós respondemos: QUERO. 

 

Disse-nos ainda o Bispo em nossa ordenação presbiteral: Caríssimo 

filho, participando da missão do Cristo Pastor e Chefe, procura, 

unido e em comunhão com o Bispo [e o presbitério], reunir os fiéis 

numa só família, a fim de conduzi-los a Deus Pai, por Cristo, no 

Espírito Santo. Ele te faça verdadeiro pastor que leve ao seu povo 

o Pão vivo e a Palavra de vida, para que cresça na unidade do 

Corpo de Cristo. 
 

Continuo querendo desempenhar a missão presbiteral como fiel 

colaborador da Ordem episcopal? Qual é a compreensão que tenho do 

exercício desse ministério? O que significa existencialmente para mim a 

expressão que ouvi na minha ordenação: “apascentar o rebanho do 

Senhor sob a direção do Espírito Santo”? 

 

Ensina-nos o Concílio Vaticano II no Decreto Presbyterorum ordinis, n. 6. 

ao falar do ministério pastoral dos presbíteros: “Exercendo o múnus de 

Cristo cabeça e pastor, com a autoridade que lhes toca, os presbíteros 

reunem, em nome do Bispo, a família de Deus, como fraternidade bem 

unida, e por Cristo, no Espírito, levam-na a Deus Pai. Para exercer este 

ministério, como também para os restantes ofícios sacerdotais, é conferido 

o poder espiritual, que é dado para edificação. Na edificação da Igreja, 

porém, os presbíteros devem tratar com todos com grande humanidade, a 

exemplo do Senhor. Nem devem proceder para com eles segundo o agrado 

dos homens, mas segundo as exigências da doutrina e da vida cristãs, 

ensinando-os e admoestando-os como filhos caríssimos, de harmonia com 

as palavras do Apóstolo: “Insiste a tempo e fora de tempo, repreende, 

suplica, admoesta com toda a paciência e doutrina” (2 Tim. 4,2).  

 

O múnus de pastor não se limita ao cuidado singular dos fiéis, mas estende-

se também própriamente à formação da genuína comunidade cristã. Para 

que seja cultivado devidamente o espírito de comunidade, deverá abraçar 
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não só a igreja local mas também a Igreja inteira. A comunidade local, 

porém, não deve fomentar só o cuidado pelos seus fiéis mas também, 

imbuída de zelo missionário, deve preparar a todos o caminho para Cristo. 

Nenhuma comunidade cristã se edifica sem ter a sua raiz e o seu centro na 

celebração da santíssima Eucaristia, a partir da qual, portanto, deve 

começar toda a educação do espírito comunitário. Esta celebração, para ser 

sincera e plena, deve levar não só às várias obras de caridade e ao auxílio 

mútuo, mas também à ação missionária, bem como às várias formas de 

testemunho cristão. Na estruturação da comunidade cristã, os presbíteros 

nunca sirvam a alguma ideologia ou facção humana, mas, como 

anunciadores do Evangelho e pastores da Igreja, trabalham para o 

crescimento espiritual do corpo de Cristo. 

 

Dirigindo-se aos presbíteros, diz o Papa Francisco: “O sacerdote, que sai 

pouco de si mesmo, que unge pouco [...], perde o melhor do nosso povo, 

isto é, aquilo que é capaz de ativar a parte mais profunda do seu coração 

presbiteral. Quem não sai de si mesmo, em vez de ser mediador, torna-se 

pouco a pouco um intermediário, um gestor. A diferença é bem conhecida 

de todos: o intermediário e o gestor ‘já receberam a sua recompensa’. É 

que, não colocando em jogo a pele e o próprio coração, não recebem aquele 

agradecimento carinhoso que nasce do coração; e daqui deriva 

precisamente a insatisfação de alguns, que acabam por viver tristes, padres 

tristes, e transformados numa espécie de colecionadores de antiguidades ou 

então de novidades, em vez de serem pastores com o ‘cheiro de ovelhas’– 

isto vo-lo peço: sede pastores com o ‘cheiro de ovelhas’, que se sinta este –

, serem pastores no meio do seu rebanho, e pescadores de gente. É verdade 

que a chamada crise de identidade sacerdotal nos ameaça a todos e vem 

juntar-se a uma crise de civilização; mas, se soubermos quebrar a onda, 

poderemos fazer-nos ao largo no nome do Senhor e lançar as redes. É um 

bem que a própria realidade nos faça ir para aonde, aquilo que somos por 

graça, apareça claramente como pura graça, ou seja, para este mar que é o 

mundo atual onde vale só a unção – não a função – e se revelam fecundas 

unicamente as redes lançadas no nome daquele em quem pusemos a nossa 

confiança: JESUS” (Homilia na Missa do Crisma em 2013).  

 

Na Missa do Crisma de 2018, disse o Papa Francisco: “A proximidade, 

mais do que o nome de uma virtude particular, é uma atitude que envolve a 

pessoa inteira, o seu modo de estabelecer laços, de estar ao mesmo tempo 

em si mesma e atenta ao outro. Quando as pessoas afirmam, de um 

sacerdote, que ‘está perto’ da gente, habitualmente fazem ressaltar duas 

coisas: a primeira é que ‘sempre está’ [...]. E a outra coisa é que sabe ter 

uma palavra para cada um. Dizem as pessoas: ‘Fala com todos,  com os 

grandes, com os pequenos, com os pobres, com aqueles que não creem’... 
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Padres próximos, que estão, que falam com todos”… Mais adiante, diz o 

Papa: “O sacerdote que caminha no meio do seu povo com proximidade e 

ternura de bom pastor (e, na sua pastoral, umas vezes vai à frente, outras 

vezes no meio e outras vezes ainda atrás), as pessoas não só o veem com 

muito apreço; mas vão mais além: sentem por ele qualquer coisa de 

especial, algo que só sentem na presença de Jesus”.  

 

Na celebração da ordenação sacerdotal no Domingo do Bom Pastor de 

2019, disse o Papa Francisco: “Conscientes de terem sido escolhidos entre 

os homens e constituídos a favor deles nas coisas de Deus, exercei, na 

alegria e na caridade, com sinceridade, a obra sacerdotal de Cristo, 

unicamente empenhados em agradar a Deus e não a vós mesmos. A alegria 

sacerdotal se encontra somente nessa estrada, buscando agradar a Deus que 

vos escolheu. Enfim, participando da missão de Cristo, Cabeça e Pastor, em 

comunhão filial com o vosso Bispo, empenhai-vos em unir os fiéis em uma 

única família. Eis a proximidade própria do sacerdote: próximo a Deus pela 

oração; próximo ao Bispo, vosso pai; próximo ao presbitério, aos outros 

sacerdotes, como irmãos (sem falar mal uns dos outros) e próximos ao 

povo de Deus. Tende sempre diante dos olhos o exemplo do Bom Pastor, 

que não veio para ser servido, mas para servir, buscar e salvar o que esta 

perdido”. 

 

Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, diz o Papa Francisco: “A 

pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo critério 

pastoral: «sempre se fez assim...». Convido todos a serem ousados e 

criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os 

métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Uma identificação 

dos fins, sem uma condigna busca comunitária dos meios para alcançá-los, 

está condenada a traduzir-se em mera imaginação [...]. Importante é não 

caminhar sozinho, mas ter sempre em conta os irmãos e, de modo especial, 

a guia dos bispos, num discernimento pastoral sábio e realista (EG 33). O 

problema não está sempre no excesso de atividades, mas, sobretudo nas 

atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma 

espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Daí que as 

obrigações cansem mais do que é razoável, e às vezes façam adoecer. Não 

se trata de uma fadiga feliz, mas tensa, gravosa, desagradável e, em 

definitivo, não assumida. Esta acédia pastoral pode ter origens diversas: 

alguns caem nela por sustentarem projetos irrealizáveis e não viverem de 

bom grado o que poderiam razoavelmente fazer; outros, por não aceitarem 

a custosa evolução dos processos e querem que tudo caia do Céu; outros, 

por se apegarem a alguns projetos ou a sonhos de sucesso cultivados pela 

sua vaidade; outros, por terem perdido o contato real com o povo, numa 

despersonalização da pastoral que leva a prestar mais atenção à 
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organização do que às pessoas, acabando assim por se entusiasmarem mais 

com a ‘tabela de marcha’ do que com a própria marcha; outros ainda caem 

na acédia, por não saberem esperar e quererem dominar o ritmo da vida. A 

ânsia atual de chegar a resultados imediatos faz com que os agentes 

pastorais não tolerem facilmente o que signifique alguma contradição, um 

aparente fracasso, uma crítica, uma cruz” (EG 82). 

 

Em seu discurso ao Episcopado brasileiro, no Rio de Janeiro em julho de 

2013, disse o Papa Francisco: “Quanto à conversão pastoral, quero 

lembrar que ‘pastoral’ nada mais é que o exercício da maternidade da 

Igreja. Ela gera, amamenta, faz crescer, corrige, alimenta, conduz pela 

mão... Por isso, faz falta uma Igreja capaz de redescobrir as entranhas 

maternas da misericórdia. Sem a misericórdia, poucas possibilidades 

temos hoje de inserir-nos em um mundo de ‘feridos’, que têm 

necessidade de compreensão, de perdão, de amor”. 

 

Na homilia na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, no dia 03 de 

junho de 2016, por ocasião do Jubileu dos Sacerdotes, diz o Papa 

Francisco: “Cristo ama e conhece as suas ovelhas, dá a vida por elas e 

nenhuma lhe é desconhecida (cf. Jo 10, 11-14). O seu rebanho é a sua 

família e a sua vida. Não é um líder temido pelas ovelhas, mas o Pastor 

que caminha com elas e as chama pelo nome (cf. Jo 10, 3-4). E quer 

reunir as ovelhas que ainda não habitam com ele” (cf. Jo 10, 16). “Assim 

é também o sacerdote de Cristo: é ungido para o povo, não para escolher 

os seus próprios projetos, mas para estar perto do povo concreto que 

Deus, por intermédio da Igreja, lhe confiou. Ninguém fica excluído do 

seu coração, da sua oração e do seu sorriso. Com olhar amoroso e 

coração de pai acolhe, inclui e, quando tem que corrigir, é sempre para 

aproximar; não despreza ninguém, estando pronto a sujar as mãos por 

todos. O Bom Pastor não usa luvas... Ministro da comunhão que celebra 

e vive, não espera cumprimentos e elogios dos outros, mas é o primeiro a 

dar uma mão, rejeitando as murmurações, os juízos e os venenos. Com 

paciência, escuta os problemas e acompanha os passos das pessoas, 

concedendo o perdão divino com generosa compaixão. Não ralha a quem 

deixa ou perde a estrada, mas está sempre pronto a reintegrar e a compor 

as contendas. É um homem que sabe incluir”.  

 

Animadoras são as palavras do Papa Francisco na meditação matinal do dia 

30/01/2018: “Queridos sacerdotes, na Celebração Eucarística, 

reencontramos todos os dias nossa identidade de pastores. De cada vez 

podemos fazer verdadeiramente nossas as palavras de Jesus: «Isto é o meu 

corpo que será entregue por vós». É o sentido da nossa vida, são as 

palavras com que, de certa forma, podemos renovar diariamente as 
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promessas da nossa Ordenação. Agradeço-vos pelo vosso «sim», e por 

tantos «sins» diários, escondidos, que só o Senhor conhece. Agradeço-vos 

pelo vosso «sim em doar a vida unidos a Jesus: aqui está a fonte pura da 

nossa alegria”. 

Na Carta dirigida aos Presbíteros, por ocasião dos 160 anos da morte do 

Santo Cura d’Ars, no dia 04 de agosto de 2019, disse o Papa Francisco: 

Como irmão mais velho e pai, também eu quero estar perto, em primeiro 

lugar para vos agradecer em nome do santo Povo fiel de Deus tudo o que 

ele recebe de vós e, por minha vez, encorajar-vos a relembrar as palavras 

que o Senhor pronunciou com tanta ternura no dia da nossa Ordenação e 

que constituem a fonte da nossa alegria: «Já não vos chamo servos, (...) a 

vós chamei-vos amigos» (Jo 15, 15). Sem negar nem ignorar o dano 

causado por alguns dos nossos irmãos, seria injusto não reconhecer que 

tantos sacerdotes, de maneira constante e íntegra, oferecem tudo o que são 

e têm pelo bem dos outros (cf. 2 Cor 12, 15) e vivem uma paternidade 

espiritual capaz de chorar com os que choram [...]. Reconheço e agradeço o 

vosso exemplo corajoso e constante que, em momentos de turbulência, 

vergonha e sofrimento, nos mostra que vós continuais a entregar-vos com 

alegria pelo Evangelho. Irmãos, obrigado pela vossa fidelidade aos 

compromissos assumidos. Numa sociedade e numa cultura que transformou 

o «gasoso» em valor, é verdadeiramente significativa a existência de 

pessoas que apostem e procurem assumir compromissos que exigem toda a 

vida. Substancialmente, estamos a dizer que continuamos a acreditar em 

Deus que nunca quebrou a sua aliança, mesmo quando nós a quebramos 

vezes sem conta. Isto convida-nos a celebrar a fidelidade de Deus que, 

apesar dos nossos limites e pecados, não deixa de confiar, crer e apostar em 

nós, e convida-nos a fazer o mesmo. Cientes de trazer um tesouro em vasos 

de barro (cf. 2 Cor 4, 7), sabemos que o Senhor se manifesta vencedor na 

fraqueza (cf. 2 Cor 12, 9), não deixa de nos sustentar e chamar, dando-nos 

cem por um (cf. Mc 10, 29-30), porque «é eterna a sua misericórdia». 

Obrigado pela alegria com que soubestes entregar a vossa vida, mostrando 

um coração que, ao longo dos anos, lutou e luta para não se tornar 

mesquinho e amargo, mas ao invés deixar-se ampliar, diariamente, pelo 

amor de Deus e do seu povo [...]. 

Obrigado por procurardes reforçar os vínculos de fraternidade e amizade no 

presbitério e com o vosso bispo, apoiando-vos mutuamente, cuidando de 

quem está doente, procurando aquele que se isola, encorajando e 

aprendendo a sabedoria do idoso, partilhando os bens, sabendo rir e chorar 

juntos…  
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Obrigado pelo testemunho de perseverança na dedicação pastoral, que 

frequentemente, movidos pela ousadia (parresía) do pastor, nos leva a lutar 

com o Senhor na oração, como Moisés naquela corajosa e até arriscada 

intercessão pelo povo (cf. Nm 14, 13-19). 

Obrigado por celebrar diariamente a Eucaristia e apascentar com 

misericórdia no sacramento da Reconciliação, sem rigorismos nem 

laxismos, ocupando-se das pessoas e acompanhando-as no caminho da 

conversão à vida nova que o Senhor nos dá a todos [...]. 

Obrigado por ungir e anunciar a todos, com ardor, «em tempo propício e 

fora dele» (2 Tm 4, 2), o Evangelho de Jesus Cristo [...]. 

Obrigado pelas vezes em que, deixando-vos entranhadamente comover, 

acolhestes os caídos, curastes as feridas, dando calor aos seus corações, 

mostrando ternura e compaixão como o samaritano da parábola (cf. Lc 10, 

25-37) [...]. 

Irmãos, melhor do que ninguém, Jesus conhece os nossos esforços e 

resultados, bem como os fracassos e desvios. É o primeiro a dizer-nos: 

«Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, que eu hei de 

aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou 

manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito» 

(Mt 11, 28-29).  

 

Irmãos, mais uma vez vos digo que «não cesso de dar graças a Deus por 

vós» (Ef 1, 16), pela vossa dedicação e missão, com a certeza de que «Deus 

remove as pedras mais duras, contra as quais vão embater esperanças e 

expectativas: a morte, o pecado, o medo, a mundanidade. A história 

humana não acaba frente a uma pedra sepulcral, já que hoje mesmo 

descobre a “pedra viva” (cf. 1 Pd 2, 4): Jesus ressuscitado. Como Igreja, 

estamos fundados sobre ele e, mesmo quando desfalecemos, mesmo 

quando somos tentados a julgar tudo a partir dos nossos fracassos, ele vem 

fazer novas todas as coisas».  

 

Ao meditar sobre nossa missão de pastores, é sempre bom termos presentes 

as palavras de Santo Agostinho: “Por sermos cristãos, somos também 

ovelhas. Portanto, quer fale o Senhor aos pastores, quer fale às ovelhas, 

temos de ouvir tudo com tremor, sem que diminua a solicitude de nosso 

coração [...]. Antes de mais, que felicidade ser do rebanho de Deus” ! (LH, 

vol. III, p. 381)  


