
ECLESIOLOGIA 



AULA VI   
JESUS CRISTO COMO CABEÇA DA IGREJA 
EXERCE SEU GOVERNO ATRAVÉS DE 
HOMENS QUE ELE MESMO CAPACITA E QUE 
SÃO RECONHECIDOS PELA IGREJA COMO 
LÍDERES ESPIRITUAIS. 



Liderança na Igreja 
• Considerada necessária desde o início da Igreja 

– Fundos de assistência enviados aos Presbíteros das Igrejas 
da Judeia At 11:29,30 

– Paulo indicou Presbíteros logo após fundar igrejas At 14:23 

– Concílio de Jerusalém convocado, dirigido e concluído por 
líderes At 15 

– Presbíteros e diáconos aparecem na vida de várias igrejas At 
20:17; Fp 1:1 

– Paulo considerava importante constituir líderes Tt 1:5 

– Liderança é um dos dons espirituais Rm 12:8 exercido nas 
igrejas locais Hb 13:7,17. 



A necessidade de liderança 

• Pessoas responsáveis e com caráter 

– Mais destaque nas ênfases de caráter do que na 
descrição das funções e cargos 

– A igreja deve ser servida por líderes com integridade 

– A principal responsabilidade da liderança é defender 
a sã doutrina do evangelho da graça de Deus. 



Tipos de Líderes 

• Presbíteros/Bispos (Anciãos) 

• Diáconos 

 



Presbíteros e Bispos 
• Referiam-se ao mesmo grupo de pessoas 

– Paulo comissiona Tito a instituir presbíteros em Creta 
e imediatamente os denomina “bispos” (Tt 1:5-7) 

– Paulo convidou os presbíteros da igreja de Éfeso e os 
chama de bispos (supervisores) (At 20:17,28) 

– Paulo enumera as qualificações para bispos e diáconos 
(ITm 3:1-13), sem mencionar presbíteros, embora a 
igreja tivesse presbíteros (ITm 5:17) 

– Em Fp 1:1 Paulo menciona apenas bispos e diáconos 
(porque omitiria presbíteros, se houvesse três tipos de 
lideres?). 



Presbíteros 

• Função (Ministério) 

• Qualificações 



Funções dos Presbíteros 

• Responsáveis pela instrução e defesa da fé (ITm 
3:9; 4:11-13; 5:17; IITm 2:2; 3:16,17; Tt 1:9; 
2:1,16) 

• Administração do culto e atividades correlatas 
(ITm 2:1-8; 5:3-16) 

• Supervisão e restauração dos que pecarem (ITm 
5:20,22) 

• Transferir a doutrina e o ministério para a nova 
geração de fiéis (IITm 2:2) 

• Papel de liderança, pregação e ensino (ITm 5:17). 



• A principal função dos presbíteros é de 
supervisionar o trabalho da igreja em todos os 
seus aspectos 

– Envolve governar (presidir ITm 5:17 e liderar Hb 
13:17) 

– Envolve guardar a verdade (Tt 1:9) – proclamar e 
explicar a doutrina, defesa contra ensinos falsos 

– Deve ser apto a ensinar (ITm 3:2). 

 



Qualificações dos Presbíteros (ITm 3:1-7; Tt 1:5-9) 

• Em relação ao caráter pessoal (ITm 3:2-4; Tt 1:7) 
– Irrepreensível – caráter íntegro (nenhuma acusação 

possa ser feita contra ele) 
– Marido de uma só mulher 
– Temperante (moderado) – “sem vinho” - pensar com 

equilíbrio 
– Sóbrio (sensato) – sereno 
– Modesto (respeitável) – “de bom comportamento” 
– Hospitaleiro  
– Disposto (apto) a ensinar – para instruir outros e refutar 

erros (Tt 1:9). 



Qualificações dos Presbíteros (ITm 3:1-7; Tt 1:5-9) 

• Em relação ao caráter pessoal (ITm 3:2-4; Tt 1:7) 

– Não dado (apegado) ao vinho 

– Não violento 

– Cordato (amável) – que não brigue por seus direitos 

– Inimigo de contendas (pacífico) 

– Não deve ter amor (apegado) ao dinheiro 

– Não deve ser irascível (briguento). 



Qualificações dos Presbíteros (ITm 3:1-7; Tt 1:5-9) 

• Em relação à vida familiar 

O ambiente mais íntimo familiar serve como prova da 
sua habilidade de liderar a igreja 

– Governar bem (presidir) sua família para que seus 
filhos demonstrem submissão 

– Filhos crentes (fiéis) – não acusados de libertinagem 
ou de insubmissão. 



Qualificações dos Presbíteros (ITm 3:1-7; Tt 1:5-9) 

• Em relação à maturidade espiritual 

– Não deve ser novo convertido (ITm 3:6) 

• Para que não se ensoberbeça 

• Não tenha comportamento arrogante 

– O orgulho poderá ser motivo de sua queda, como 
aconteceu com Satanás. 



Qualificações dos Presbíteros (ITm 3:1-7; Tt 1:5-9) 

• Em relação à vida comunitária 

– Deve ter bom testemunho da comunidade 

– O que era antes da sua conversão não limita sua 
qualificação como presbítero. 



Contraste entre o caráter e o ensino dos: 

Falsos Mestres 

• Proíbem o casamento ITm 4:3 

• Soberbos ITm 6:4 

• Presunçosos, arrogantes IITm 
3:2 

• A piedade é fonte de lucro ITm 
6:5 

• Inimigos do bem IITm 3:3 

• Consciência cauterizada ITm4:2 

• Promoção de controvérsias 
ITm 1:4 

 

Presbíteros 

• Marido fiel, filhos 

• Não deve ser soberbo 

• Não é teimoso nem obstinado 

 
• Não cobiçoso de torpe 

ganância ITm 6:10 

• Amigo do bem Tt 1:8 

• Sensato, justo Tt 1:8 

• Não contencioso ITm 3:3 

15 



Respeito apropriado ao Presbítero 

• É digno de duplicada honra 
– Os que servem bem na pregação e no ensino  da 

Palavra de Deus (ITm 5:17) 

• Remuneração – fundamentada nas palavras de 
Jesus em Lc 10:7 

• Não aceitar acusação contra o presbítero sem 
corroboração (duas ou três testemunhas) ITm5:19 

• Disciplina pública 
– Para advertir toda a igreja 



Dom x Cargo 

• Alguém pode ter determinado dom (todo 
cristão tem) e não ter um cargo na igreja 

– P. ex. Pastor e Pastorado 

• É importante que quem ocupa um cargo 
exerça seu dom 

– Os presbíteros ensinam e governam 

– Os diáconos exercem o dom de serviço 



Diáconos 

• Função (Ministério) 

• Qualificações 



Função dos Diáconos 

• Significa servir 

• Diaconia era um ministério que podia ser 
oficial ou não 

• Os diáconos faziam os serviços que os 
presbíteros lhes delegavam. 



Qualificações dos diáconos (ITm 3:8-19,12,13) 

• Qualificações pessoais (V.8) 

– Respeitáveis (dignos) 

– De uma só palavra 

– Não inclinados a muito vinho 

– Não gananciosos (lucro desonesto). 

 



Qualificações dos diáconos (ITm 3:8-19,12,13) 

• Qualificações doutrinárias (V.9) 

– Apegar-se ao ministério da fé – buscar o objeto da 
verdade cristã, a fé. 

– Com consciência limpa – uma vida de acordo com 
aquilo que professa. 

 



Qualificações dos diáconos (ITm 3:8-19,12,13) 

• Qualificações espirituais (V.10) 

– Experimentados – devem ser testados e 
aprovados  

– Irrepreensíveis. 



Qualificações dos diáconos (ITm 3:8-19,12,13) 

• Qualificações familiares (V.12) 

– Assim como os presbíteros, os diáconos devem ser 
maridos de uma só mulher e governar bem seus 
filhos e sua casa. 



Características buscadas pela IBCU 

• Pluralidade de Liderança 

– Assembleia 

– Pastores 

– Coordenadores de ministério 

– Colegiado 



Características buscadas pela IBCU 

• Pluralidade de liderança 
– Jesus escolheu alguns e passou 3 anos com eles, 

instruindo-os para que liderassem a Igreja (Mc 3:13-
19) 

– Moises foi orientado a escolher auxiliares (Ex 18: 13-
27 e Dt 1:9-18) 

– Tito deveria escolher presbíteros (Tt 1:5-9) 

• Um homem sozinho não pode carregar toda a 
carga, alimentar todo o rebanho, nem possui 
todos os dons 

• Qualidade dos líderes – elevada (ITm e Tt). 



O sacerdócio de todos os cristãos 

• I Pe 2:5,9 

– Responsabilidades individuais 

 
1Pe 2:5  vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na 
edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo 
sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo.  

1Pe 2:9  Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os 
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 


