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Presbíteros e Diáconos
Os oficiais da igreja
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Último Domingo
 Requisitos essenciais da liderança: pastoral, plural e 

compartilhada, masculina, qualificada e serva.

 Primus inter pares.

 Carência de lideranças.

 O presbítero é uma ovelha-que-virou-pastor.

 Pastorear ensinando e ensinar pastoreando.

 Perigo dos dominadores.

 Importância da pluralidade.

 Oração e constante reprodução.
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Estrutura do Curso
1. Introdução

2. Modelos de Organização de Igrejas

3. Modelo Batista Reformado

4. Oficiais das Igrejas

5. A Nobre e Difícil Missão do Presbítero

6. Qualificações dos Diáconos

7. Qualificações dos Presbíteros

8. Presbíteros – Atribuições e Características

9. Tópicos Especiais
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QUALIFICAÇÕES DOS DIÁCONOS
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Diáconos
 Diáconos cuidam das necessidades físicas da igreja.

 Os principais diáconos são os que cuidam das 
necessidades dos necessitados. 

 Ministérios de misericórdia ou benevolência são o ponto 
mais alto do diaconato.

 A prioridade sempre é a família da fé.
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Exemplos de Possíveis Diáconos
 Diácono de edificações, diácono do entorno, diácono de 

casamentos, diácono de cuidado infantil, diácono de 
biblioteca e compra de livros, diácono de ordenanças, 
diácono de som, diácono de presença na internet, etc.

 Cada diácono pode liderar uma equipe de voluntários que 
podem servir ao Senhor juntos.

 Historicamente, os principais diáconos são os que cuidam 
diretamente de pessoas.
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Diaconisas?
 V. 11 de 1 Timóteo 3

 diaconisas? 

 mulheres que auxiliam os diáconos?

 esposas que auxiliam seus maridos diáconos?

 Requisitos:

 Respeitáveis

 Não maldizentes

 Temperantes

 Fiéis em tudo
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Avaliação de Diáconos
 Diáconos são homens íntegros, de bom auto-controle e 

com vidas cristãs consistentes.

 A forma de avaliar não é prescrita na Palavra.

 Devem atender às qualificações bíblicas.

 O processo de definição de funções e a condução do 
processo deve ser dos presbíteros. A congregação deve 
participar.

9



Diáconos - Qualificações
 “boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria” (At 

6:3)

 Evidências:

 Pode-se dizer que é um homem espiritual?

 Coloca o ministério da Palavra e a oração em primeiro 
lugar?

 Ele é um servo?

 Há evidências do fruto do Espírito (Gl 5:22-23)?

 Demonstra sabedoria que vem do Espírito?
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Diáconos - Qualificações
 Sincero e Confiável

 “Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que 
sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a 
muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância,” (1 
Timóteo 3:8)

 Evidências:

 Tem a reputação de ser um homem de palavra?

 Fala a mesma coisa para dois grupos diferentes?

 Fala a verdade em amor?

 É conhecido pela postura imparcial e honesta?
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Diáconos - Qualificações
 Sóbrio e Satisfeito

 “Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que 
sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito 
vinho, não cobiçosos de sórdida ganância,” (1 Timóteo 3:8)

 Evidências:

 Bebe bebida alcoólica? Se sim, há sinais de fraqueza nessa área?

 É uma pessoa generosa e abnegada com seus recursos?

 Demonstra abnegação e cuidado pastoral na interação com 
irmãos necessitados?

 É honesto em sua vida financeira?

 Qual a atitude geral do candidato em relação a bens e riquezas?
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Diáconos - Qualificações
 Conserva a fé

 “conservando o mistério da fé com a consciência limpa.” 
(1 Timóteo 3:9)

 Evidências:

 A profissão de fé do candidato é visível em sua vida?

 Ele entende o Evangelho com clareza?

 Tem uma tendência de desviar-se da fé?

 A Palavra de Deus é central na sua vida e ministério?

 Recebe a Palavra de Deus sem reservas?
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Diáconos - Qualificações
 Testado e aprovado

 “Também sejam estes primeiramente experimentados; e, 
se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato.” (1 
Timóteo 3:10)

 Evidências:

 É um irmão amadurecido e em crescimento?

 Demonstra competência na sua área de serviço?

 Há algo que o desqualifica para o serviço?

 A congregação apoiaria a entrada desse irmão no ofício?
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Diáconos - Qualificações
 Marido de uma só mulher

 Governa bem os filhos e a própria casa

 “O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem 
seus filhos e a própria casa.” (1 Timóteo 3:12 RA)

 Qualificações idênticas às de presbítero.
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QUALIFICAÇÕES DO PRESBÍTERO
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O Presbítero
 Praticamente todas as características citadas por Paulo 

deveriam ser a marca de qualquer homem cristão 
(exceto, talvez, apto a ensinar).

 Não exigido: riqueza, status social, idade avançada, 
formação acadêmica avançada, nem mesmo grandes 
dons espirituais.

 Presbítero é aquele que deseja dirigir o povo de Deus e 
está qualificado para isso.
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Avaliação de Presbíteros
 Quatro categorias:

 Obviamente desqualificados

 Aparentemente desqualificados

 Aparentemente qualificados

 Obviamente qualificados

 As duas categorias intermediárias são resolvidas por um 
exame mais criterioso.
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Tem que ser idoso?
 Presbítero - Termo técnico

 Forma comparativa (presbis é “velho” – presbítero é 
“mais velho”)

 “Ora, o filho mais velho estivera no campo; e, quando 
voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as 
danças.” (Lucas 15:25 RA)

 Pode ser usado com dois sentidos:

 Homem mais velho – 1 Tm 5:1

 Oficial da comunidade – 1 Tm 5:17

”O termo presbítero, 
aqui, descreve não uma 
idade, e sim um ofício”
– João Calvino
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Exemplos de alguns jovens 
presbíteros
 Atanásio – 30 anos

 Martyn Lloyd-Jones - 28 
anos

 Calvino - 28 anos

 John MacArthur - 29 anos

 Mark Dever - 34 anos

 R. C. Sproul - 26 anos

 Agostinho - 37 anos

 Jonathan Edwars - 26 anos

 Richard Baxter - 26 anos

 John Piper - 34 anos

 D. A. Carson - 24 anos

 Augustus Nicodemus
Lopes - 35 anos
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Resumo
 Desejo de ser um presbítero

 Exemplo de Caráter Piedoso

 Capaz de ensinar a Bíblia

 Lidera bem a sua família

 Deve ser um homem

 É um crente maduro
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“Você consegue imaginar o poder de exaltação a 
Cristo de uma igreja cheia de homens que 
possuem um forte e piedoso desejo de guiar 
ovelhas de Cristo em suas casas e em sua igreja? 
Em minha experiência, o problema em muitas 
igrejas recai no extremo oposto do espectro. A 
maioria dos homens aspira pouco além de 
conforto, anonimato, tranquilidade, e quase 
qualquer outra coisa exceto 
responsabilidade de liderança.”

Thabiti Anyabwile
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Presbíteros - Qualificações
 Almeja uma obra excelente

 “Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado, 
excelente obra almeja.” (1 Timóteo 3:1)

 Evidências:

 Frequenta as reuniões da igreja – todas elas?

 É uma pessoa que já cuida de pessoas e as orienta, mesmo 
sem ter um ofício?

 Respeita e confia na atual liderança?

 O “almejar” permanece em meio a qualquer circunstância?
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Perguntas a um possível Presbítero
 Você já pensou em ser um presbítero?

 Já pensou que sua falta de desejo possa ser uma indicação de 
complacência espiritual?

 Por que você deseja ser um presbítero? Até que ponto vocês 
está consciente da presença de motivos impuros (orgulho, 
poder, etc.)?

 Você já pensou no que aconteceria com a igreja, com as 
ovelhas, se elas não tivessem pastor? Seu coração responde 
como o de Jesus ao ver ovelhas que não têm pastor?

 Você já pensou no que a sua postura evasiva diz à igreja sobre 
essa nobre função e o cuidado das almas?
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“Escolher pastores é a decisão mais 
importante que uma congregação 
pode tomar,  já que os pastores 
moldarão a congregação pelo seu 
ensino e exemplo.”

Thabiti Anyabwile
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Presbíteros - Qualificações
 Irrepreensível

 “É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, 
esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar;” (1 Timóteo 3:2)

 Evidências:
 Observar homens fiéis nos seus relacionamentos dentro da 

igreja.

 É respeitado por outros na igreja?

 Há integridade na vida fora da igreja? Cumpre obrigações, 
horários, é estável no trabalho, apresenta excelência no 
trabalho?
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Perguntas a um possível Presbítero
 Há algo na sua vida que você sente que te desqualifica 

para ser um presbítero?

 Algum dos seus colegas de trabalho ou membros da sua 
família ficariam surpresos de saber que você é um líder 
na igreja?

 Há pessoas que diriam que você não deveria servir na 
igreja como líder? E por que elas diriam isso?
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Presbíteros - Qualificações
 Homem de uma mulher só

 “É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, 
esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar;” (1 Timóteo 3:2)

 Evidências (mais fortemente ligadas a solteiros):

 Qual o relacionamento do homem com mulheres cristãs?

 Quais são as escolhas do homem quanto a entretenimento?

 Como é a batalha dele contra a lascívia. “Arranca o olho e 
corta a mão” (Mt 5:27-30)?
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Presbíteros - Qualificações
 Homem de uma mulher só

 “É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, 
esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar;” (1 Timóteo 3:2)

 Evidências (para os casados):
 A fidelidade à esposa é evidente? Ele é fiel emocional e 

fisicamente?

 Como é o relacionamento com outras mulheres na igreja e no 
trabalho?

 O seu lar é centrado no casamento?

 Qual a visão do potencial candidato quanto aos papéis de 
homens e mulheres?
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“Os padrões de Deus para a sexualidade humana 
são tratados na Bíblia como as mais importantes 
de todas as regras de relacionamento entre 
pessoas. No Antigo Testamento, a ênfase no 
ensino contra o adultério só fica atrás do ensino 
contra a idolatria. No Novo Testamento, tanto 
Cristo como os apóstolos enfatizaram a 
fidelidade matrimonial. Paulo inclui pecados 
sexuais em todas as suas muitas listas de 
pecados e na maioria dos casos eles encabeçam a 
lista e recebem a maior ênfase.”

Robertson McQuilkin
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“Em ambas as listas de qualificações de Paulo, ele 
coloca a qualificação ‘esposo de uma só mulher’ 
imediatamente depois de ‘irrepreensível’. Portanto, a 
primeira e principal área na qual um presbítero deve 
ser irrepreensível é em sua vida matrimonial e sexual.” 

Alexander Strauch
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Tem que ser casado? Pode ser viúvo?
 O próprio Paulo era solteiro e ele recomenda a solteirice 

para plena dedicação ao Reino em 1 Co 7:17ss.

 Alguns interpretam “casado uma única vez” e excluem 
viúvos, por exemplo. Paulo teria que ser mais explícito se 
era isso que ele queria dizer.

 “Esposo de uma só mulher” é diferente de “Tem que ser 
casado”.
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