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PASTOR, VOCÊ ESTÁ SE PREPARANDO
FINANCEIRAMENTE PARA SEU JUBILADO?
Aposentadoria Pastoral
Infelizmente falar de Aposentadoria Pastoral para alguns ainda é
paradigma, pelo simples fato de parecer algo distante, que ainda
falta muito tempo para acontecer. Por isso, muitos ministros
religiosos não conversam sobre o assunto, nem tão pouco se

Há mais de 9 (nove) anos,

preparam financeiramente para esta faze da vida, onde já estarão no

Deus chamou David

“final da pista ministerial, alçando voo para encontrar o Mestre nos céus”.

Efraim, para fundar e abrir
o primeiro escritório

Há uma frase que vale citá-la aqui “quem se antecipa, governa”
(J.P.). Não podemos nos esquecer, que todos nós que estamos no

contábil do Brasil,
especializado em atender
Igrejas.

“Se o pastor enquanto estiver na ativa, não se
preocupar financeiramente com sua
aposentadoria, quando chegar o jubilado,
poderá a vir passar necessidades, tendo que
depender da boa vontade de outros, podendo
até mesmo se tornar um ‘peso’ financeiro para
seus filhos biológicos”.

David Efraim, paulista,
contador, professor
universitário, com mais de
21 anos de experiência em
contabilidade, por ser
também pastor, pode
entender e compreender a
responsabilidade e

ministério, algum dia, se Jesus não voltar antes, chegaremos à
terceira idade, onde já não teremos o vigor de quando éramos
jovem, necessitando passar a titularidade da igreja local, para outro
vocacionado, mais revigorado.

necessidade que cada

pastor tem, por estar à
frente de uma igreja local,
necessitando assim, de um
atendimento especializado,

O que determinará se a última fase de nossa vida ministerial, como

que lhe dê todo suporte

jubilado, será a pior ou melhor, será o que foi plantado por nós nas

necessário, para a igreja

fases anteriores. Por exemplo, se cuidamos da saúde, quando

como instituição jurídica,

éramos jovens, nos alimentando saudavelmente, descansando bem,

atender o que a legislação

tendo uma vida não sedentária, colheremos isto, vivendo na velhice

brasileira pede para o seu

uma vida sem doenças ou dependência de remédios. Se na vida

bom funcionamento.

financeira, quando éramos jovens, também nos preparamos, fazendo
reservas, construindo um patrimônio, como tendo pago uma

previdência, chegaremos na aposentadoria, prontos para não passarmos necessidades, nem sermos
“peso” financeiro para ninguém.
Pense, reflita. Ainda dá tempo de fazer algo, para se preparar para aquela que pode ser a melhor fase
da sua vida, como também do seu ministério (Jubilado):
 Quando um pastor sucessor poderá lhe substituir a frente da igreja local, tirando a responsabilidade
única de sobre seus ombros;
 Quando poderá se dedicar apenas a formação de novos obreiros e pastores, podendo transmitir aos
mesmos, vastos anos de experiência e conhecimento;
 Quando terá mais tempo para curtir o seu cônjugue, filhos e netos de perto;
 Quando os filhos biológicos já estarão criados e independentes financeiramente, disponibilizando
maior sobra no orçamento familiar para viagens de descanso; e,
 Quando se terá uma vida com maior estabilidade financeiramente, por já possuir casa e carro
quitados.
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