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Introdução 



É necessário, pois, que o bispo 
seja irrepreensível, marido de 

uma só mulher, sóbrio, 
prudente, respeitável, 

hospitaleiro e apto para 
ensinar;  

1Tm 3.2 

Introdução 



Ele deve governar bem 
sua própria família, 

tendo os filhos sujeitos 
a ele, com toda a 

dignidade. 
1Tm 3.4 

Introdução 



Pois, se alguém não sabe 
governar sua própria 
família, como poderá 

cuidar da igreja de 
Deus? 

1Tm 3.5 

Introdução 



É preciso que o presbítero seja 
irrepreensível, marido de 

uma só mulher, e tenha filhos 
crentes que não sejam 

acusados de libertinagem ou 
de insubmissão. 

Tt 1.6 

Introdução 



1º Aspecto: 
Exclusividade conjugal 



É necessário, pois, que o 
bispo seja irrepreensível, 

marido de uma só mulher, 
sóbrio, prudente, 

respeitável, hospitaleiro e 
apto para ensinar; 

1Tm 3.2 

1º Aspecto:Exclusividade conjugal 



É preciso que o presbítero seja 
irrepreensível, marido de 

uma só mulher, e tenha filhos 
crentes que não sejam 

acusados de libertinagem ou 
de insubmissão. 

Tt 1.6 

1º Aspecto:Exclusividade conjugal 



Amor 



Maridos, amem suas 
mulheres, assim como 
Cristo amou a igreja e 

entregou-se a si mesmo 
por ela, 

Ef 5.25 

Amor 



Fidelidade 



2º Aspecto: Liderança 
da sua família 



Ele deve governar bem 
sua própria família, 

tendo os filhos sujeitos 
a ele, com toda a 

dignidade.  
1Tm 3.4 

2º Aspecto: Liderança da sua família 



Pois, se alguém não 
sabe governar sua 

própria família, como 
poderá cuidar da 
igreja de Deus?  

1Tm 3.5 

2ª Aspecto: Liderança da sua família 



Exercício de ser 
cabeça 



3º Aspecto:  
Cria seus filhos  



Ele deve governar bem 
sua própria família, 

tendo os filhos sujeitos 
a ele, com toda a 

dignidade. 
1Tm 3.4 

3º Aspecto: Cria seus filhos  



É preciso que o presbítero seja 
irrepreensível, marido de 
uma só mulher, e tenha 

filhos crentes que não sejam 
acusados de libertinagem ou 

de insubmissão. 

Tt 1.6 

3º Aspecto: Cria seus filhos  



Disciplina 



A estultícia está ligada 
ao coração da 

criança, mas a vara da 
disciplina a afastará 

dela.  
Pv 22.15 

Disciplina 



A vara e a disciplina dão 
sabedoria, mas a 

criança entregue a si 
mesma vem a 

envergonhar a sua mãe.   
Pv 29.15 

Disciplina 



Dignidade 



Pais, não irritem seus 
filhos; antes criem-

nos segundo a 
instrução e o 

conselho do Senhor   
Ef 6.4 

Dignidade 



Fidelidade 



É preciso que o presbítero 
seja irrepreensível, marido 
de uma só mulher, e tenha 

filhos crentes que não 
sejam acusados de 
libertinagem ou de 

insubmissão. 
Tt 1.6 

Fidelidade 



Projeto 


