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por dez anos, de 1974 a 1984, pensando que o conceito denominacional 
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste livro é ajudar o povo de Deus a ver o enorme 
monstro imperial clericalista que engessa as fibras do Corpo de Cristo: 
é a figura de uma pessoa, seja pastor, pastora, padre, apóstolo, bispo ou 
o que quer que seja, que se considera como o elemento sem o qual a 
igreja não anda como deveria andar. Ao longo desta obra, veremos que, 
em nenhuma parte do Novo Testamento, há um único indivíduo no 
comando de uma igreja. Hoje, é exatamente o oposto que acontece: 
cada igreja denominacional tem o seu clérigo. Pelo fato de ser a 
Escritura Sagrada a exclusiva regra de fé e prática para o cristão, devemos 
corrigir os nossos desvios da Bíblia que tivermos a graça de Deus para 
constatar durante nossa jornada nesta terra. A Bíblia apresenta como 
administradores da igreja da localidade presbíteros, os quais cuidam, 
em pluralidade, da igreja. Não se trata de um presbítero à frente de 
uma igreja. Sobre a única igreja da localidade estão colocados, pelo 
Espírito Santo, uma pluralidade de homens. Estes homens constituem 
o presbitério dirigente da igreja local. Vemos isto em Atos 14.23 e 
20.17-28, etc.

Sem discernir o sentido exato entre ministério e presbitério, 
fica difícil andar certo como igreja de Deus. Tudo está muito confuso, 
e por séculos. Seminários e escolas de teologia enchem a terra de 
ensinos, preparando, especialmente, a juventude para o trabalho 
cristão. Professores de teologia e pastores aumentam em número, só 
que, com isso, aumenta a ignorância sobre o que, de fato, é ministério 
e presbitério. Precisamos conhecer as diferenças e afinidades entre 
ministério e presbitério. Melhor é que, antes de se fazer a casa, estude-se 
BEM a sua planta, a fim de que, bem planejada, a casa seja adequada às 
suas finalidades. Antes de estruturarmos uma sólida doutrina acerca do 
ministério e presbitério, devemos pegar a Bíblia e só por esta planejar, 



preparar a “planta” da sã doutrina e, então, estabelecer a doutrina bíblica 
do ministério e presbitério neotestamentários.

Evidentemente, não podemos descartar os obstáculos que 
existem, quando buscamos conhecer a verdade de Deus sobre assuntos 
bíblicos, sobretudo, quando tais assuntos, embora prezados por Deus, 
são desprezados, ocultados, renegados e relegados a um nível inferior 
de valorização pelas denominações. Podemos destacar dois possíveis 
obstáculos à busca do conhecimento para viver a verdade de Deus:

Preguiça de pesquisar: eis aí um tremendo obstáculo. Como 
alguém malandro vai pesquisar? Como vai conhecer a verdade, quem 
já a nega por sua conduta indevida? Que antes da procura da verdade 
do Deus do céu, o preguiçoso procure ir ter com a formiga da terra 
(Pv. 6.6-11). O preguiçoso come de segunda mão. Nunca prepara seu 
próprio alimento. Outros lhe preparam o prato e o preguiçoso come o 
que lhe querem dar. O que não pesquisa vai seguindo o que lhe dizem, 
seja ou não verdade.

Medo das conseqüências do conhecimento da verdade. Várias 
vezes ouvimos dos lábios de pessoas que diziam: Estamos certos de que 
o denominacionalismo está errado. Entretanto, também diziam: ainda 
é cedo, não é hora de se falar sobre o assunto. Pergunto: depois de se 
saber a verdade, é moralmente correto ocultar-se a verdade? Quais são as 
razões que levam a esse ocultamento da verdade? ... De fato, conhecendo 
a verdade, terão de abandonar suas estruturas denominacionalistas e, 
com isso, perderão seus empregos. Sabem que precisam aprender mais, 
porém conhecer e praticar a verdade lhes pode trazer a perda do sustento 
financeiro e, desse modo, poderão vir adversidades quanto às finanças e 
certamente atravessarão dificuldades para sustentar-se e aos seus familiares. 
Também, como conseqüência do conhecimento da verdade, ocorrerá ao 
líder religioso e pesquisador a perda do nome denominacional, isto é, a 
perda de sua posição e reputação de clérigo “fiel”, “ortodoxo”.
Perder emprego ou finanças dói no bolso. Perder nome e glória 
denominacional dói na alma. Quem quer, decididamente, pagar tão alto 

preço? Aquele que quiser saber para viver o que Deus manda, tem de 
esperar o mesmo destino que o Senhor Jesus Cristo teve: a CRUZ.
João Batista saiu do comum do mundo dos homens, falaram dele: “Tem 
demônio” (Mt. 11.18). Veio Jesus querendo aproximar-se dos homens 
para salvá-los e, por isso, assentava-se com “publicanos e pecadores”, 
comia e bebia com eles, então diziam: “Eis aí um glutão e bebedor de 
vinho” (Mt. 11.19). Paulo e os demais apóstolos estavam “em último 
lugar”. Paulo afirma: “Nós somos loucos por causa de Cristo” (I Co. 
4.9-13); sofremos “fome, e sede, e nudez”; não temos “morada certa”. 
Fadigas, perseguição, calúnia, desconsideração da parte do mundo é o 
que sofreram homens de Deus do passado. Muitos, com medo da possível 
perseguição de seus chefes religiosos, não fazem o que é reto, “somente 
para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo” (Gl. 6.12). 
Ora, como João Batista e como Jesus, temos de passar por humilhação. 
Deixemos que o mundo nos persiga. Nem João tinha demônio, nem 
Jesus era comilão nem beberrão. Paulo e os demais apóstolos não eram 
loucos; não eram lixo do mundo. No entanto, por se decidir a obedecer 
à vontade de Deus, João Batista foi decapitado (Mt. 14.10-11). Jesus foi 
crucificado (Mc. 15.22-24). No seu corpo, Paulo guardava as cicatrizes 
das chibatadas por amor a Cristo (Gl. 6.17). Pelo “Evangelho” Paulo 
sofreu “até algemas como malfeitor” (II Tm. 2.8-9).

Digo aos que lêem, especialmente aos que estudam estas 
páginas: aprendam, pratiquem e vivam com discernimento aquilo que 
Deus estabeleceu na Sua Palavra, custe-lhes o que lhes custar. Deus se 
agrada dos sinceros. Suportem “as aflições” (II Tm. 4.5). Lancem fora 
todo e qualquer tipo de medo. Amados, nós somos chamados à cruz. 
Jeremias 48.10 e Mateus 5.48;10.28,38-39 têm mensagens para nós 
que desejamos ser fiéis discípulos do Senhor.
O entendimento correto do ministério e do presbitério neotestamentários 
é algo tão fundamental para a edificação do Corpo de Cristo, ou seja, 
da Igreja, que senti de Deus o impulso para tratar das questões expostas 
neste compêndio. 



CAPÍTULO I

MINISTÉRIO E PRESBITÉRIO 
OU ANCIANATO

SEGUNDO O ANTIGO 
TESTAMENTO

Amigo leitor, serei muito repetitivo neste livro, pois tenho objetivo 
didático. Repetir é boa maneira de bem aprender. Saiba que Deus está 
vendo os propósitos do seu coração e Ele estará com você durante todo 
o tempo da sua busca pela verdade. Deus lhe tem reservado galardão 
e riqueza insondáveis. Aguarde o dia em que você há de receber a 
coroa da justiça. Obedeça a Cristo. A sua fidelidade, caro leitor, será 
recompensada sem medida. Não tire conclusão antes de ter estudado, 
do começo ao fim, as apreciações expostas neste livro. Afinal, isto é 
honesto. Que Deus abençoe a todos os que pesquisarem esta obra.



CAPÍTULO I

MINISTÉRIO E PRESBITÉRIO
OU ANCIANATO

SEGUNDO O ANTIGO TESTAMENTO

Trata-se, apenas, de breve comparação entre o ministério com 
o ancianato ou presbitério em Israel. Distinguir entre ministério e 
presbitério do Antigo Testamento ajuda-nos a entender o ministério 
e o presbitério do Novo Testamento. A administração da igreja da 
localidade através dos presbíteros é um segmento da administração da 
cidade pelos anciãos do Antigo Testamento, como será mostrado no 
decorrer do presente estudo. Conhecer bem essa estrutura administrativa 
antigotestamentária conduz ao bom conhecimento da estrutura 
administrativa do presbitério plural neotestamentário.  

Israel, toda a nação, era a “igreja” de Deus. Atos 7.38 refere-se a 
Israel como a “congregação” ou a igreja, a  (pronuncia-se, 
eclissia), “no deserto”. Como a eclissia de Deus, no deserto, Israel tinha 
o seu ministério através dos profetas e do sacerdócio levítico e também, 
o seu ancianato ou presbitério que, a seguir, vamos apreciar.



MINISTÉRIO E PRESBITÉRIO
Desfazendo equívocos, mitos e erros do clericalismo
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Capítulo I
Ministério e Presbitério ou Ancianato

Segundo o Antigo Testamento

1. Ministério do Antigo Testamento

1.1. Ministério profético

Profetas não são, necessariamente, nem reis, nem príncipes, nem 
sacerdotes, nem anciãos ou presbíteros do povo. Aos reis, príncipes 
e anciãos cabia o governo geral do povo.
Aos profetas sobrava-lhes o serviço ou ministério específico de entregar 
os recados divinos aos reis, aos príncipes, aos anciãos, aos sacerdotes, ao 
povo: ministério que se mistura entre terrível e glorioso.

Entretanto, houve homens, no Antigo Testamento, que eram falsos 
profetas e que colocavam seu ministério a serviço dos seus interesses 
egocêntricos. Miquéias 3.11 é um triste discurso, pois declara que “os 
seus profetas adivinham por dinheiro”. No seu ministério, o profeta 
tem o dever de falar “tudo” o que Deus “mandar” (Jr. 1.17-19). Assim, 
Ezequiel deve dizer “tudo” o que Deus “mandar” dizer a Israel, sem 
temor. Deus é com Ezequiel que a nada deve temer.

1.2. Ministério levítico sacerdotal

O sacerdócio arônico é levítico (Hb.7.11), também é um ministério 
específico: tinha de tratar dos sacrifícios no tabernáculo, e mais tarde,  
no templo. Não podia oficiar fora do lugar, sequer a um quarteirão 
adiante. Tinha de ser ali. Nem antes nem depois: no exato lugar marcado  
por Deus.

Hebreus 13.10 afirma que nós temos  “um altar do qual não 
têm direito de comer os que ministram  no tabernáculo” do Antigo 
Testamento. Logo, os sacerdotes arônicos eram do ministério específico 
no tabernáculo Antigo. Do “altar” que temos agora, que é Cristo e todo 
o Seu sacrifício, os sacerdotes que ministravam lá, no tabernáculo do 
Antigo Testamento, não têm direito de participar, de ministrar. Neste 
“altar”, quem ministra é Cristo. Seu sacrifício foi perfeito para sempre. 

Hebreus deve ser estudado para melhor esclarecimento sobre o sacrifício 
do Senhor Jesus.

“Arão” e “seus filhos” receberam “o sacerdócio por estatuto 
perpétuo” (Êx. 29.9). Os “dons de Deus são irrevogáveis” (Rm. 11.29). 
O sacerdócio arônico foi perpétuo, enquanto esteve em vigência  no 
Antigo Testamento.

O ministério do sacerdócio antigotestamentário era regular, 
sistemático, com horários, dias e ritos a serem cumpridos.  
Os sacerdotes tinham serviços específicos, sagrados e comiam do templo  
(I Co. 9.13).

Segundo Hebreus 8.5, embora terreno, o ministério sacerdotal 
antigotestamentário decorre do modelo celestial. Esse texto e Hebreus 
13.10 falam do sacerdócio como serviço “no tabernáculo”, que é o 
centro do empenho ministerial dos sacerdotes (Êx. 29.44).

Sacerdotes e demais levitas e profetas ficam restritos, cada grupo 
de ministros, ao campo específico do seu ministério: os sacerdotes 
apresentam o povo a Deus, enquanto os profetas vão, fielmente, 
apresentando Deus ao povo. Que os sacerdotes, ministros do Altar, 
e os profetas, ministros da Palavra, tenham Deus e o povo de Deus no 
coração, para que cada ministério seja real e agradável ao Rei dos reis. 

Que busquemos conhecer mais e mais os ministérios do Antigo 
Testamento e que sejamos leais a Deus em nosso ministério nesta Nova 
Dispensação da Graça.

2. Presbitério ou Ancianato do Antigo Testamento

Presbítero, que é transliteração do grego (pronuncia-
se presbíteros), traduz-se por ancião. Assim, presbítero e ancião têm o 
mesmo significado. Em Israel há presbitério ou ancianato, que é o 
conjunto de anciãos.
Destes anciãos podemos dizer que eram fontes de ensino e de informação 
da história do povo (Dt. 32.7); que eram conselheiros de alta autoridade, 
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tomando decisões importantes ao lado dos príncipes (Ed. 10.8) e que 
assistiam o povo e que testemunhavam no julgamento de causas em 
Israel (Rt. 4.2-12).

Atos 4.5-8 mostra o papel dos anciãos como autoridade em 
Israel. Eram autoridades locais, ou seja, “da cidade”, como observamos 
em Rute 4. 2,4,9,11. Testemunharam. Falaram. Profetizaram. Os 
anciãos mencionados em Atos 4 são do Antigo Testamento, não do 
Novo. É inequívoca a autoridade dos anciãos.

Segundo o Antigo Testamento, os anciãos eram autoridades “da 
cidade”. Eram autoridades locais (Dt. 22.15,17): julgavam e aplicavam a 
justiça. Todo o processo se desenrolava sob as suas vistas (Dt. 22.16-21). 
Conforme Deuteronômio 21.18-21, os “anciãos da cidade” exerciam 
autoridade absoluta, julgando e condenando até à pena de morte.

Provérbios 31.23 declara que os anciãos eram “juízes”. Era 
honroso assentar-se com eles. A porta da cidade, nesses tempos do 
passado, “servia como um foro de negócios públicos”. Ali os anciãos 
tratavam dos assuntos locais, julgando e executando o juízo. Que 
tremenda responsabilidade desses anciãos ou presbíteros do Antigo 
Testamento! Interessante é que, de acordo com o Novo Testamento, 
os presbíteros são de “cada cidade” (Tt. 1.5) e “presidem” o povo da 
Nova Aliança (I Tm. 5.17). Trata-se da mesma instituição em épocas 
diferentes.

Em Atos 4.8 e 23 aparecem “anciãos” que ainda são anciãos 
do Antigo Testamento, já em tempos neotestamentários. As luzes do 
Antigo Testamento se apagaram, porque as do Novo Testamento se 
tinham acendido plenamente com a morte, ressurreição e ascensão do 
Senhor Jesus e com a descida do Espírito Santo.
O ancianato ou presbitério do Antigo desenvolveu-se nas páginas do 
Novo Testamento. É bom sabermos disto. Maravilhoso é servir ao 
Senhor neste presbitério provindo de Deus.
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O objetivo deste capítulo é levar o povo de Deus a entender 
acerca destes cinco ministérios, isto é, destes cinco conjuntos de ministros 
encontrados neste texto. Cada ministério tem um conjunto de ministros. 
Há confusão no meio dos cristãos acerca do sentido de cada um destes 
ministérios aqui referidos. Os ministros têm a finalidade de colocar os 
santos a servirem eficientemente a Deus e não de substituir o trabalho 
dos santos e nem de governar a igreja. O objetivo final dos ministros 
de Efésios 4.11 é tornar a igreja apostólica, profética, evangelística, 
pastoral e ensinadora. Se a igreja executasse o seu ministério conforme 
Efésios 4.11, os cinco ministérios específicos, mencionados neste 
versículo, não teriam necessidade de existir. A finalidade de Efésios 
4.11 está em Efésios 4.12, que é o “aperfeiçoamento dos santos para 
o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo”. 
Porque a igreja não tem executado o seu serviço como é do seu dever e 
privilégio, Deus estabeleceu os ministros da Palavra, conforme Efésios 
4.11, a fim de que a igreja seja despertada a cumprir plenamente o 
seu serviço, ou seja, seu pleno ministério de redenção neste mundo. 
Esses ministros da Palavra conforme efésios 4.11 deviam ficar limitados 
á natureza específica do seu ministério. Os apóstolos iam em missão 
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de edificação de igrejas, não estabelecendo para si, nem para ninguém, 
um reino eclesiástico denominacional como é comum nestes dias. Os 
profetas exortavam, edificavam e consolavam os irmãos. Os evangelistas 
eram testemunhas ricamente ganhadoras de almas para Cristo. Os 
pastores tinham o encargo de ajudar os irmãos nas suas fraquezas. Os 
mestres ocupavam-se em estabelecer as verdades da Palavra de Deus. 
Nenhum destes ministros era executivo clerical, nenhum era presidente-
chefe sobre os demais companheiros. Cada um se limitava ao ministério 
específico conforme a vocação divina.

Uma coisa se faz necessário dizer: os ministros que tenham recebido 
de Deus chamada especifica para servirem em qualquer uma destas cinco 
áreas ministeriais de acordo com Efésios 4.11 não devem entender que 
são os chefões; que são os grandes e que os santos são seus inferiores, 
numa tentativa de estabelecer uma hierarquização religiosa, humana 
ou mesmo demoníaca. Os santos são e sempre serão o objetivo final 
do serviço daqueles que têm ministério especial. Somos servos, não 
senhores, não sacerdotes dos irmãos.  Levar os santos a servirem é o 
serviço de quem tem este ou aquele ministério especial. Os ministérios 
especiais de Efésios 4.11 são como colunas, mas o edifício, no seu 
todo, é a igreja de Deus. As colunas não são vistas. O que vemos é o 
edifício construído, no seu todo, na sua unidade. É de bom proveito 
que apreciemos cada ministério a seguir. 

1. Quanto aos “apóstolos” ou ministério apostólico

Estes são ministros que começaram a ser levantados nos tempos 
do Novo Testamento, pois no Antigo Testamento não havia apóstolos. 
Conforme Marcos 3.13-19, Jesus “designou doze para estarem com Ele 
e para enviar a pregar, e a exercer autoridade de expelir demônios”. 
Esses “doze apóstolos” são insubstituíveis. Eles aparecem do início ao 
fim do Novo Testamento. Marcos 3 registra o início do ministério 
dos doze. Apocalipse 21.14 refere-se aos “doze” como “apóstolos do 

Cordeiro”. Os doze fundamentos da muralha da cidade de Deus, a 
Nova Jerusalém, levam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Isto 
os torna insubstituíveis. Esses apóstolos são únicos e precedem o início 
da Igreja do Senhor, em sua plenitude neotestamentária. Estabelecida 
a Igreja (At. 2), Atos 13 registra o início do chamamento da segunda 
leva de apóstolos, diretamente vocacionados pelo Espírito Santo para 
fundarem e servirem às igrejas de Deus.

Além dos doze apóstolos do Cordeiro (Ap. 21.14), o Espírito 
Santo começou a chamar, a partir de Atos 13, outros apóstolos “para a 
obra” específica de testemunhar de Jesus durante esta Dispensação da 
Graça, evangelizar e edificar as igrejas locais pelo mundo. Desse modo, 
aparecem nomes importantes, tais como Barnabé, Paulo, Timóteo, 
Tito, Silas, Áquila, Priscila, Apolo, Filemom, Arquipo e muitos outros 
que constituíram a rede da obra apostólica, que abençoaram o mundo 
com a salvação que provém de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 
Assim, o Espírito Santo continua chamando ou vocacionando homens 
para a edificação de igrejas bíblicas, até que Jesus retorne para arrebatar 
a Sua Igreja.
O livro de Atos não é um livro de atos de todos os apóstolos. É um livro 
de atos em que aparecem nomes de alguns dos apóstolos. Aparecem, 
mais, ali, Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo e alguns 
outros. A Bíblia só registra o que for necessário para crermos e termos 
a vida eterna. Cada apóstolo do Cordeiro foi bênção e trabalhou para 
o Senhor Jesus. Mas, só foi registrado o que era necessário para a nossa 
edificação: nada além nem aquém.   Há ocasiões em que aparecem, 
no livro de Atos dos Apóstolos, os doze Apóstolos do Cordeiro (At. 
5.17,18,29; 8.1). Também, há apóstolos vocacionados ou chamados 
pelo Espírito Santo, como se vê em Atos 13.1-4: Barnabé e Saulo. 
Estes são os primeiros a serem chamados pelo Espírito Santo. Barnabé 
e Paulo, segundo Atos 14.14, são apóstolos. Atos 15.40 diz que “Paulo, 
tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do 
Senhor”. Assim, vemos que Silas era também apóstolo, pois estava no 
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mesmo trabalho duro e de grande sofrimento juntamente com Paulo. 
Se só Paulo fosse apóstolo, então o termo seria mera questão de título, 
pois que Silas também enfrentou, juntamente com Paulo, sofrimentos 
dos mais terríveis para testemunhar do Senhor Jesus e edificar igrejas 
de Deus. Atos 16 mostra o tremendo trabalho de Silas, no apostolado 
comum com Paulo. Apóstolo é termo de transliteração do substantivo 
grego, , que se pronuncia apóstolos, que significa enviado. 
Silas, Timóteo, Tito e inúmeros outros foram enviados pelo Espírito 
Santo para a Obra. Esses enviados pelo Espírito Santo eram reconhecidos 
pelos irmãos, pelas igrejas. Efésios 4.11 e I Coríntios 12.28 afirmam 
que Deus deu “uns para apóstolos”, isto é, “estabeleceu Deus na 
igreja, primeiramente apóstolos”. Fica, portanto, firmado para sempre  
que apóstolos são dádivas de Deus para edificação das Igrejas até  
que Jesus Cristo venha, para completar, em definitivo, a edificação  
das igrejas de Deus.

Ministério apostólico é o conjunto de irmãos vocacionados para 
o apostolado. Atos 6.4 cita os doze apóstolos do Senhor Jesus dando 
cumprimento ao “ministério da palavra”. Efésios 4.11 diz que Jesus 
concedeu homens para servirem como “apóstolos”. 

2. Quanto aos “profetas” ou ministério profético

Estes são levantados por Deus para servir, sob certa disciplina, 
quando estão falando em reunião. Não devem falar todos ao mesmo 
tempo, mas “apenas dois ou três, e os outros julguem” (I Co. 14.29). 
Quando um profeta estiver falando, “se, porém vier revelação a outrem 
que esteja assentado, cale-se o primeiro” (I Co. l4.30-31). Ao falarem, 
os profetas ensinam, exortam e consolam. “Os espíritos dos profetas 
estão sujeitos aos próprios profetas” (I Co. 14.32). Estes não devem ser 
loquazes, descontrolados ao falar. O profeta neotestamentário não tem 
como fim continuar escrevendo a Bíblia. Esta está pronta, do Gênesis 
ao Apocalipse. A finalidade do ministério profético está definida em 

I Coríntios 14.3, que diz: “Mas, o que profetiza, fala aos homens, 
edificando, exortando e consolando”. Efésios 4.11 e I Coríntios 14.3,29-
32 lançam luz sobre profetas e seu ministério ou serviço. No Antigo 
Testamento a figura do profeta é totalmente conhecida, enquanto 
apóstolos são ministros da Nova Aliança. O falso e o verdadeiro sempre 
acompanharam a história da Fé. Entre os verdadeiros ministros de Deus, 
sempre apareceram os mentirosos. Em Ezequiel 13.1-23, Ezequiel, 
profeta verdadeiro, dá combate aos falsos profetas, que profetizam as 
ilusões do seu coração (v. 2). São “profetas loucos” (v. 3). Nada vêem e 
tudo de mal profetizam. Tais profetas são “como raposas entre ruínas” 
(v. 4). Profetas que “tiveram visões falsas” (v. 6). Por isso, sua profecia 
se constitui de “adivinhação mentirosa”. Esses profetas do tempo de 
Ezequiel “profetizam de seu coração” e se envolvem com feitiçaria. Elias 
enfrentou “quatrocentos e cinqüenta” profetas de Baal. Elias se sente 
só. O mal prolifera como peste (I Reis 18.20-40). Amados, que haja 
profetas entre nós por Deus levantados para edificar, exortar e consolar 
a igreja de Deus (I Co. 14.3). Falo aos profetas do Senhor Jesus Cristo: 
aqui, nesta terra, nossa luta é grande, porém, por misericórdia de Deus, 
nossa vitória, descanso e glória é total, no além. Jeremias 23.11 fala 
de ministros contaminados. Quanta corrupção religiosa nestes dias de 
hoje! É o homem abusando de Deus.

Ministério profético é a seleção de pessoas dotadas por Deus 
para servirem como profetas. Em I Coríntios 14.29-32 está registrado o 
modo dos profetas servirem.

3. Quanto aos “evangelistas” ou ministério evangelístico 

São ministros exclusivamente do Novo Testamento, pois que, no 
Antigo, não existia evangelização. Era o império da Lei. Se bem que 
Gálatas 3.8 diz: “Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria 
pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: Em ti serão 
abençoados todos os povos”. Como Abraão viveu antes da Lei e como 
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a ele foi preanunciado o Evangelho, como depois de Abraão é que veio 
a Lei e como com a plena vinda do Evangelho terminou a Lei, segue-se 
que a Lei não é antes do Evangelho. De fato, a Lei é um parêntese na 
história do bendito Evangelho da Salvação. Não só o anjo de Apocalipse 
14.6, mas também nós temos para pregar “um evangelho eterno”. Sem 
dúvida, a Igreja de Deus é portadora da mensagem da salvação ou das 
boas novas da vida eterna.

Efésios 4.11 põe, em terceiro lugar, o ministério de “evangelistas”. 
Entre os ministros que servem a Deus e ao Seu povo estão, no plural, 
os “evangelistas”. Deus não está buscando enaltecer o ministério de 
um só homem. Deus quer ministros (NO PLURAL). São CINCO 
MINISTÉRIOS vistos em Efésios 4.11 e cada um dos cinco é PLURAL. 
A Bíblia não diz que Deus deu um para apóstolo. Outro para profeta. 
Outro para evangelista. Não. Deus deu: uns para apóstolos. Outros para 
profetas. Outros para evangelistas. Cada ministério é plural. Que Deus 
levante evangelistas, em larga escala, na igreja da localidade e que cada 
igreja local possa contar com o concurso de tais servos cujo ministério é 
marcado pela paixão pelas almas, pela unção do Espírito do Senhor “para 
evangelizar os pobres” (Lc. 4.18).

Evangelistas são os irmãos que têm o ministério destinado a levar 
vidas a Cristo, para que Este as salve. É o caso de Filipe, o qual, como 
evangelista (At. 21.8), ganhou vidas incontáveis. Atos 8.5-8 apresenta esse 
servo extraordinário, Filipe, ganhando samaritanos para Cristo. Desses 
meio-judeus, odiados por judeus, Filipe ganhou para Cristo muitos. Em 
Atos 8.26-40 vemos esse evangelista cumprindo, à risca, seu ministério 
específico de ganhador de almas, ganhando para Cristo o “eunuco, alto 
oficial de Candace, rainha dos etíopes”. É linda, poderosa e ungida a 
evangelização desse eunuco por Filipe. Filipe era “evangelista” e Timóteo 
devia fazer “o trabalho de evangelista” (II Tm. 4.5). Os evangelistas são 
ministros irresistíveis no seu ministério da evangelização. Que Deus 
vocacione homens e que a igreja, como jardim de Deus, seja multicolorida 
com a presença santa de evangelistas e bem assim, de outros ministros. 

Ministério evangelístico é o grêmio dos que são ardentes 
ganhadores de almas para Cristo. Este ministério não tem tão clara 
explicação, como, por exemplo, tem-na o ministério apostólico. 
Sabemos que Paulo era apóstolo e que foi enviado não para batizar, 
e sim, para evangelizar (I Co. 1.17); que Filipe era conhecido como 
o evangelista (At. 21.8); que outro apóstolo, Timóteo, devia fazer “o 
trabalho de evangelista” (II Tm. 4.5).

4. Quanto aos “pastores” ou ministério pastoral

No que concerne ao ministério de pastores, este é um dentre outros 
ministérios do Novo Testamento. Aliás, na lista de Efésios 4.11, pastores 
são citados em quarto lugar, mas, nestes séculos de desvio, os pastores 
de hoje tornaram-se os mais importantes ministros. Seu ministério 
tornou-se igual ao presbitério. “É muito socó prum socó só coçar”, dizia 
um velho irmão em Cristo, José Luiz, o qual está descansando com o 
Senhor, há anos. Pastores não são, neotestamentariamente, presbíteros. 
NUNCA. Presbíteros, em conjunto, administram, apascentam, 
superintendem, fiscalizam, dirigem e edificam a igreja de Deus na 
localidade. Pastores têm ministério específico, assim como os demais 
ministros de Efésios 4.11. Apóstolos têm o ministério de estar indo, 
estabelecendo e edificando igrejas noutras localidades (At. 13;14 e 15). 
Profetas são irmãos dotados por Deus com o ministério específico de 
edificar, exortar e consolar (I Co. 14.3). Evangelistas são os irmãos que 
têm o ministério destinado a levar vidas a Cristo, para que Este as salve. 
É o caso de Filipe (At. 21.8). Os ministros devem restringir suas ações 
ao campo específico do seu ministério.

É arbitrariedade hermenêutica fazer dos pastores de Efésios 4.11 
o pastor denominacional, de hoje, o qual, nestes dias de apostasia, 
é o dirigente geral de igreja: uma aberração, um desvio dos ensinos 
e da prática neotestamentária.

Os ministérios, profético e evangelístico, são específicos. Específico, 
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também, é o ministério pastoral. Assim, os que forem colocados pelo 
Senhor para realizar o serviço de pastores, que façam aquilo e só aquilo 
que for determinado pelo Senhor. Que os pastores tratem do caráter das 
ovelhas cooperando com estas para que recebam a cura das suas feridas. 
Enfim, pastores se esforçam para corrigir os defeitos dos irmãos, para 
dar sadia orientação familiar, para disciplinar os perturbadores, para 
combater heresias que possam surgir no meio da igreja.

Conforme o texto de Efésios 4.11, os ministérios são plurais. 
Há cinco: o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o 
didático ou de mestres. Notem, várias são as pessoas que compõem 
cada ministério. Vários profetas constituem o ministério profético. 
Quando falam os profetas, fala um de cada vez. Os outros o julgam 
(I Co. 14.29-32). Vários são os evangelistas no seu ministério 
evangelístico. Vários são os pastores no ministério pastoral. Cada 
ministério é composto de vários ministros como vemos nas Escrituras. 
Hoje, cada igreja denominacional, em regra, tem o seu pastor. Este, 
além de ministro, é o executivo, o dirigente, traspassando, assim, 
o ministério pastoral bíblico de assistência específica aos irmãos 
que necessitam da sua ajuda. O pastor denominacional deixa o seu 
ministério específico de apascentar vidas para entrar, indevidamente, 
no campo do presbitério que é o órgão de administração geral 
da igreja local. O pastor denominacional faz, conforme o Novo 
Testamento, o que não lhe pertence. 

A idéia de pastoreio é de origem agropecuária, portanto, econômica, 
social, política e não religiosa e vem desde a gênese da humanidade. Abel 
era pastor de gado conforme Gênesis 4.2.  Deus, por Sua misericórdia e 
soberania, fez dessa idéia pastoral do mundo econômico, um dos nomes 
dos ministérios do Novo Testamento. O ministério pastoral é plural em 
sua composição, mas é simples e apropriado aos servos que ministram 
ao povo de Deus. Esse ministério foi desviado da sua pluralidade de 
ministros para a unidade de um só líder à frente dos negócios da igreja, 
isto é, ao invés de vários homens, apenas um veio a ser o ministro 

pastoral, chefe e governador do seu povo. Esse ministro, de fato, foi 
transformado de simples ministrante aos irmãos, em campo específico, 
que é normal aos pastores neotestamentários, em clérigo governante, 
executivo-religioso, mandatário da congregação denominacional.

Precisamos libertar-nos desse clericalismo pastoral, porque ele 
se introduziu nas igrejas protestantes, não por ser neotestamentário, 
mas por sutilidade maligna. Mesmo quando pensamos no ministério 
pastoral que aparece em Efésios 4.11, devemos saber que a entrada desse 
ministério no rol dos ministérios do Novo Testamento foi devida ao 
aproveitamento da idéia econômica e cultural daqueles tempos bíblicos. 
Por determinação divina, os escritores bíblicos introduziram nas páginas 
das Escrituras os conceitos pastoris do mundo pecuarista, porque a 
vida campestre era coisa comum do seu viver do dia-a-dia. Quanto ao 
ministério pastoral para a igreja, este está circunscrito, biblicamente, 
a uma estrutura plural, isto é, a igreja não é lugar para existir um só 
pastor, é lugar de dois, dez, cinqüenta, cem, mil, seja que número for. 
Nenhum dos pastores deve ser eleito pela igreja. A igreja não deve 
fazer, pela eleição, os pastores. A igreja deve discernir, reconhecer e 
mesmo separar os ministros que Deus lhe levantar, inclusive os pastores, 
mas a igreja deve saber que é Deus quem faz os ministros e que esses 
não são presbíteros governantes, e sim ministrantes que servem em 
áreas específicas. Os irmãos do ministério pastoral são exclusivamente 
levantados em pluralidade e são doados por Deus à igreja, portanto, 
dotados divinamente para servir os santos. Daí, devemos rejeitar, por 
não ser bíblico, o esquema de ordenação de pastores que produz o 
ministério pastoral unitário, denominacional, pelo qual um só homem 
é quem prega, batiza, distribui a Ceia do Senhor, faz casamento, preside 
cerimônias fúnebres, dirige as reuniões da sua congregação, representa a 
sua igreja, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. Não é preciso ter 
alta inteligência nem tão profundo conhecimento da Bíblia, para se 
ver que o pastorado atual das denominações não é bíblico e que seu 
pior aspecto é que tal pastoralismo pode ter alguma aparência de 
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estar ligado à verdade neotestamentária, quando, de fato, pode ter 
muito a ver com o clericalismo do catolicismo romano.

Ministério pastoral é o agrupamento dos que receberam dom 
de Deus para administrar vidas, para tratar com carinho cada crente 
envolvido em problemas, de saúde, de relacionamento, de moral, de 
espiritualidade.
Sem dúvida, devemos rejeitar o pastorado denominacional, porque não 
é bíblico, embora possa parecer que tem algum apoio bíblico. O pior 
da mentira é que ela tem ou pode ter alguma aparência de verdade. 
Aceitemos e pratiquemos o presbitério plural, bíblico, igualitário, para 
dirigir a igreja de Deus na localidade e rejeitemos qualquer outra forma 
de governo estranha ao Novo Testamento.

5. Quanto aos “mestres” ou ao ministério de ensino ou didático

Os pais são mestres especiais em Israel, como se vê em Deuteronômio 
6.6-9. Eles devem ensinar, enfim, devem inculcar, ou seja, fazer penetrar 
as verdades de Deus no espírito dos seus filhos à força de repeti-las. 
Provérbios 22.6 ordena: “Ensina a criança no caminho em que deve 
andar”... “Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor 
e para a cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos” 
(Ed. 7.10). Neemias 8.1-12 diz que Esdras, o escriba, lia a Lei do 
Senhor “desde a alva até ao meio dia, perante homens e mulheres e os 
que podiam entender; e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro 
da Lei” (v. 3-5). “Mestres” eram conhecidos em Israel (Sl. 119.99; Is. 
30.18-20). “Rabôni! quer dizer, Mestre” (Jo. 20.16). Os textos citados 
evidenciam que a função e a figura dos mestres eram comuns, no 
Antigo bem como no Novo Testamento. Em efésios 4.11 vemos que 
Jesus, “Ele mesmo”, concedeu, de uma vez por todas, os “apóstolos”, 
os “profetas”, os “evangelistas”, os “pastores” e “mestres”. Em Efésios 
4.11, o verbo “concedeu” vem do grego  que se pronuncia 
édoken. Trata-se de um aoristo e significa que Jesus deu, de uma vez por 

todas, os ministros para as Suas igrejas. Estas devem tê-los até que Jesus 
venha, ao fim de tudo quanto existe. Os ministérios são definidos com 
o emprego do artigo definido, masculino, plural, no caso acusativo, 
que é o caso do objeto direto, que assim se escreve, no original, 
e se pronuncia tus. Ao invés de traduzir “uns para”, traduzo de forma 
direta, literal, sem nenhum obstáculo, esse artigo definido masculino 
plural grego: Os. Assim, Deus deu ou concedeu, irrevogavelmente, sem 
dúvida, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. 
A conjunção grega,  pronuncia-se qué), é uma conjunção aditiva 
e une o ministério de mestres não só ao ministério de pastores, mas 
também, aos demais ministérios restantes de Efésios 4.11.

“Mestres”, na plenitude do ensino de Efésios 4.11, são ministros 
cristãos concedidos ou doados à igreja. São servos dotados por Cristo 
para o ensino, para que os santos tenham bom “desempenho” no “seu 
serviço” (Ef. 4.12). A igreja como um todo precisa ser apostólica, 
profética, evangelística, pastoral e hábil para ensinar. “Os mestres” são 
doações de Cristo à igreja, a fim de prepará-la para servir ao Senhor. Esses 
“mestres”, para poderem desempenhar bem seu ministério, precisam 
que Deus lhes dê “a palavra da sabedoria”, “a palavra da ciência”, “a fé” e 
o “discernimento de espíritos” (I Co. 12.8-10). O que torna alguém um 
mestre não é o seu preparo intelectual, mas é o seu estabelecimento por 
Deus para esse serviço. Deus chamou? Deus capacitou. Deus chama? 
Deus capacita. A capacitação resulta da divina vocação.

Ministério de ensino ou didático é o colegiado dos que são 
capacitados por Deus para ensinar. Há mestres heréticos ou do mal: 
são os indivíduos desorientados pelo diabo, e há mestres do bem. Estes 
servem a Cristo e ao povo de Cristo. Há irmãos que devendo ser mestres 
amadurecidos na fé em virtude do tempo decorrido, ainda precisam de 
leite como se fossem bebês espirituais (Hb. 5.12).  Os mestres serão 
julgados com mais severidade, pois que sabem mais e por isso ensinam 
e devem viver corretamente o que transmitem a outros (Tg. 3.1).
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CAPÍTULO III

MINISTÉRIO E PRESBITÉRIO 
SEGUNDO O NOVO TESTAMENTO

1. Ministério do Novo Testamento

1.1. Que é ministério?

Ministério quer dizer serviço, trabalho, ação de ministrar. 
Biblicamente, é o serviço de todas as pessoas arrependidas dos 
seus pecados, crentes em Jesus, purificadas pelo sangue de Cristo, 
redimidas pelo único Salvador, o Senhor Jesus Cristo, portanto, 
pessoas dotadas de dons e divina capacitação para o serviço recíproco 
aos santos: eis o trabalho, ou serviço, ou ministério da igreja para a 
igreja. Aqui está uma definição geral de ministério. Definição esta que 
está em concordância com o sacerdócio de cada crente em Cristo. Este 
é o espírito do Novo Testamento quanto ao que seja o conceito geral de 
ministério.

Devemos dizer, ainda, que ministério é um vocábulo singular que 
designa serviço, e esse serviço pode ser específico (Ef. 4.11) ou geral 
(Ef. 4.12), conforme a natureza do serviço ou ministério levantado 
por Deus. Além do ministério em geral, há, também, ministérios 
especiais, isto é, o próprio Deus dota e doa pessoas para servirem à igreja 
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em campos específicos determinados, delimitados pelo próprio dom em 
si. Esses ministros especiais são homens doados por Cristo “com vistas 
ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço” (Ef. 
4.11-12). Deus estabeleceu na Igreja os Seus ministros, como também 
registram I Coríntios 12.28 e Romanos 12.5-8. É isto: O Senhor vai 
chamando e vai aglutinando os chamados em torno do ideal supremo 
de ministrar ao coração do Triuno Deus e esses ministros entram a 
servir no campo da sua vocação específica. Paulo recebeu seu ministério 
do Senhor (At. 20.24). Também, Arquipo e Timóteo receberam seus 
ministérios do mesmo Senhor, como se vê em Colossenses 4.17 e II 
Timóteo 4.5. Os doze apóstolos do Senhor Jesus consagraram suas 
vidas “à oração e ao ministério da palavra” (At. 6.4). Cada ministro 
deve cumprir seu ministério recebido da parte do Senhor no campo 
específico da sua vocação ministerial, sem se intrometer ou invejar o 
ministério de outros.

Toda a igreja, todos os santos têm recebido de Deus seu ministério 
e Deus espera que os ministros especiais de Efésios 4.11 operem em 
favor do mais amplo ministério, que é o de todos os santos, conforme 
Efésios 4.12, para que estes tenham o melhor desempenho ministerial, 
e Deus, em tudo e em todos, seja glorificado.

Ministério é serviço específico em campo determinado por 
Deus. Por isso, uns são “apóstolos”. Sua tarefa é estar indo. Se parar de 
estar indo, pára de ser apóstolo, visto que apóstolo significa enviado. 
Portanto, apóstolo que fica e não vai e não sai da igreja local não é 
apóstolo. Apóstolo significa enviado e seu serviço específico é estar indo 
evangelizar e fundar igrejas, uma em cada localidade, nas localidades 
onde não haja igreja local. Assim, ocorre com os demais irmãos que são 
dotados por Deus para áreas ministeriais específicas. Aos pastores cabe 
pastorear, não, basicamente, evangelizar nem profetizar. Aos evangelistas 
compete evangelizar, não profetizar nem pastorear. Os profetas têm 
a incumbência de profetizar, não de pastorear, nem de evangelizar. 
Ministério, no presente caso, é o serviço especial que um grupo de 

ministros de Deus, em particular e em conjunto, presta aos escolhidos 
em área específica de edificação dos eleitos de Deus em Cristo.

O ministério exige, por sua natureza e para sua maior eficiência, 
pluralidade de pessoas divinamente vocacionadas para  o serviço da 
igreja. Em Atos 6.4 se encontra uma pluralidade de pessoas (os doze 
apóstolos), servindo, consagrando-se “ao ministério da palavra”. 
Desse modo, todos, bem como cada um dos doze apóstolos, tinha uma 
única dedicação exclusiva: o “ministério da palavra”. Na Igreja do Novo 
Testamento há vários ministérios específicos. Diz I Coríntios 12.5: “há 
diversidade nos serviços” ou ministérios. Os ministérios são diversos, 
mas a fonte deles é o Senhor Jesus, como falou Paulo, apóstolo.

No Antigo Testamento há os profetas e os levitas. O profetismo 
é um ministério pessoal, mas numericamente indefinido, cujo fim 
é mostrar Deus aos homens. II Reis 9.1 mostra que havia muitos 
profetas, pois havia discípulos dos profetas, havia escola de profetas. 
O sacerdócio arônico é outro ministério, ou seja, um serviço, cuja 
finalidade é aproximar os homens de Deus. Embora, cada sacerdote 
realize seu serviço pessoal, o ministério sacerdotal é plural e assim, 
Êxodo 40.13-16 registra o sacerdócio plural por todas as gerações do 
Antigo Testamento. 

1.2. Exemplos de ministérios especiais neotestamentários:

1.2.1. Efésios 4.11 apresenta cinco ministérios:

Ø o de “apóstolos” ou dos enviados a servir além da localidade 
em que moram; 

Ø o de “profetas”, ou dos irmãos que recebem revelação divina 
para edificar, exortar, consolar o povo de Deus (I Co. 14.3); 

Ø o de “evangelistas”, ou dos ardentes ganhadores de almas; 
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Ø o de “pastores”, ou dos que cuidam dos enfraquecidos, 
dos feridos; que dessedentam os sequiosos e alimentam os 
famintos; 

Ø o de “mestres”, ou dos servos que têm compreensão e bom 
discernimento da Palavra e são ungidos para ensinar sobre a fé. 

1.2.2. I Coríntios 12.28, além dos cinco ministérios de 
Efésios 4.11, cita mais outros cinco:

Ø o de “operadores de milagres”, isto é, o ministério das pessoas 
dotadas por Cristo para realizarem serviços prodigiosos de modo 
geral; 

Ø o daqueles que têm “dons de curar”, isto é, o ministério dos 
servos aos quais Deus concedeu autoridade especial para curar, 
para restaurar a saúde, seja qual for a situação do enfermo; 

Ø o de “socorros”. Esse ministério é dos irmãos sensíveis ao clamor 
dos necessitados. É o serviço dos que exercitam “misericórdia 
com alegria” (Rm. 12. 8); 

Ø o de “governos” é o serviço daqueles que recebem de Cristo o 
dom de administração. Os presbíteros carecem desse dom; 

Ø o de “variedades de línguas” citado em último lugar, trata-se 
de um dom que, em I Coríntios 12.28, toma uma tonalidade 
ministerial, por estar junto de outros ministérios. É a capacidade de 
falar e ou interpretar línguas desconhecidas, com o fim de edificar 
aquele próprio que fala ou à igreja (I Co. 14.27-28). Profetizar é 
melhor do que falar em língua, diz Paulo (I Co. 14.1-20). 

1.2.3. Em Romanos 12.5-8 encontramos mais cinco dons 
ministeriais, “dons segundo a graça que nos foi dada”, 
além dos dez já mencionados: cinco em Efésios 4.11 e 
cinco em I Coríntios 12.28. 

Ø o de “ministério” (v.7). Alguns amam servir. São servidores 
de amor. Servem por servir, ministram por amar ministrar. 
Incansáveis, prontos para cooperar; sempre estão à disposição. São 
“pau pra toda obra”. O substantivo grego,  que se 
translitera por diakonia e que significa ministério, serviço (em 
geral), deve ser considerado, neste texto, como a capacidade de 
servir por servir, seja quando e onde e a quem for. Importante é 
servir. Jesus declara em Mateus 20.28 que a finalidade da Sua vinda 
à terra foi “para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”. 
Quem ama servir vive motivado por altruísmo e serve para viver. 
Pode significar servir em campo de esforço físico, como Marta 
servia (Lc. 10.40), ou no campo de ministério ou serviço geral dos 
santos, conforme Efésios 4.12 e II Timóteo 4.11; 

Ø o de “exortação” (v. 8).  É o serviço daquele “que exorta”. 
Alguém que receba do Senhor Jesus esse “dom” de exortar, 
de animar, deve fazer isso “com dedicação”. Trata-se de um 
ministério encorajador de vidas no meio da igreja do Senhor 
que está neste mundo tão depressor; 

Ø o de “contribuição” (v. 8). É o ministério daquele que 
“contribui” com amor, “com liberalidade”. Há irmãos que 
amam contribuir e que fazem isto de duas maneiras: fazem 
isto pessoalmente e ajudam a igreja a repartir com liberalidade. 
Quem tiver esse ministério, deve conduzir-se o mais secreto 
possível, sem mostrar ostentação. O fim da contribuição é a 
glória de Deus e o bem-estar da pessoa favorecida; 
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Ø o de “presidência” (v. 8). É o serviço daqueles que servem 
para dirigir reuniões, que coordenam entendimentos e decisões 
dos santos. Quem “preside” deve fazer isto “com diligência”. É 
necessária a atuação de servos que ministram, que ajudam a igreja 
pelo seu trabalho de mediação entre aqueles que estiverem em 
divergência com o fim de trazê-los à convergência. Presidem em 
questões administrativas, em debates sobre assuntos diversos, tais 
como: doutrina, conduta cristã, disciplina eclesiástica, louvor, 
vida familiar, economia, autoridade, submissão espiritual, obra 
apostólica e mil coisas mais. Que Deus levante irmãos com o 
ministério de presidência;

Ø o de “misericórdia” (v. 8). É o ministério daqueles que têm 
grande compaixão. Seu amor é especial. Compadecem-se do 
necessitado com coração cheio de ternura. Paulo exorta os que 
exercem “misericórdia” que façam serviço “com alegria”. Aqueles 
que recebem este ministério são úteis ao serviço de ação social 
no seio da igreja.

Acabando de considerar esses 15 ministérios especiais, vemos que 
o Senhor Jesus Cristo é o Supridor, pois vai levantando servos que 
vão cobrindo as lacunas para o melhor desempenho do serviço dos 
santos nesta terra profana. Deus em Cristo pode levantar todo tipo 
de ministério, além destes ministérios especiais, que possa suprir as 
necessidades do Seu povo e isto para a Sua exclusiva glória. 

1.3. A esfera de ação dos ministérios especiais é estabelecida 
pelo limite do próprio dom ministerial recebido.

É o dom ministerial que define a espécie de função dos ministros. 
Logo, os ministros devem saber qual é o dom que Deus lhe deu, e daí, 
passar a ministrar conforme a dotação divina. Aqueles que receberam 

o ministério apostólico, que realizem seu trabalho, indo aonde Deus 
mandar. Os irmãos dotados como pastores, que realizem seu ministério 
pastoral, cuidando de prover para as ovelhas os alimentos recebidos 
do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Que os evangelistas, os pastores, os 
profetas e os mestres fiquem restritos ao seu campo ministerial, servindo 
conforme Deus os capacitou. Que os mestres ensinem, com divina 
unção, a sã doutrina; que os profetas exortem, consolem, edifiquem, 
sem se fazerem passar por evangelistas ou pastores ou mestres. Cada 
um se ocupe, agindo dentro da esfera de ação do seu dom ministerial 
específico. Também, Deus pode dar mais de um dom ministerial a um 
servo. Isso é com Deus que reparte os Seus dons como Ele quer. Em 
Mateus 25.14-15 Deus dá a um servo “cinco talentos”. A outro, “dois”; 
a outro, “um”. Que cada ministro ministre dentro do seu ou dos seus 
dons ministeriais específicos. Que haja ordem. Não imitemos nem 
invejemos os dons uns dos outros. Cada um esteja contente com o que 
Deus lhe deu, embora possa e deva procurar zelosamente “os melhores 
dons” (I Co. 12.29-31).  

1.4. Que são ministros?

      São as pessoas que Deus chama e prepara para alguma das muitas 
áreas de serviço na Igreja. Deus não chama os capacitados, pois ninguém 
por si mesmo é capacitado para o reino celestial, mas Deus capacita 
aqueles a quem vai chamando. A nossa capacidade vem de Deus. 
Havendo ministros na igreja, que Deus não constituiu, esses tais não são 
ministros cristãos. Quando Paulo fala em II Coríntios 5.18 que Deus 
nos deu “o ministério da reconciliação”, de fato, ele está declarando que 
Deus nos fez ministros com a tarefa específica de reconciliar com Ele, 
por meio de Cristo, os homens perdidos. Não há ministério separado 
do ministro. Este antecede àquele. A tarefa existe porque existe o 
tarefeiro. Segundo Efésios 4.11 Deus deu cinco conjuntos grupais de 
homens, cada conjunto com o seu serviço específico e com pluralidade 
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de servidores. Em Romanos 12.5-8 Paulo fala primeiro, em “nós” (v. 
5), a seguir é que ele fala em “profecia”, em “ministério”, em ensino, 
em exortação e assim por diante. Antes de todos os ministérios ou 
serviços ele mencionou o termo “nós”. Só pode haver serviço, caso haja 
servidor. Antes dos “socorros” deve haver os que vão socorrer. Antes dos 
“governos” há de haver as pessoas que governam. I Coríntios 12.27-
31 mostra pessoas antecedendo seu serviço. Ministério é habilitação 
abstraída dos irmãos que são divinamente habilitados, isto é, são feitos 
ministros e doados por Cristo ao povo de Deus. Podemos dizer, sem 
erro, que ministério é ministrar, é serviço. Também sem erro, podemos 
chamar de ministério a um conjunto de ministros. Todos nós, os 
remidos, somos ministros (II Co. 3.6; Ef. 4.12). Cada salvo tem o seu 
sacerdócio PESSOAL (Ap. 1.6). NÃO HÁ SALVO POR CRISTO 
SEM MISSÃO. Então, por que destacamos alguns ministérios como 
o apostólico, o profético e outros? Destacamos, por exemplo, o serviço 
de evangelização ou o de ensino, porque a Bíblia destaca estes e outros 
ministérios, dando-lhes posição de realce no meio do ministério geral 
dos remidos e do ministério particular de cada santo ou de cada crente 
lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Poderíamos dizer que estamos 
nos referindo a uns ministérios especiais, como os ministérios da Palavra 
vistos em Efésios 4.11. Ministros especiais são pessoas dotadas com 
missão especial. Especial é a missão que Deus coloca na pessoa, não 
é a pessoa em si. NINGUÉM DE SI E EM SI TEM NADA BOM. 
TUDO QUE É BOM VEM DE DEUS.  Antes de se converterem, 
eram pessoas sem missão. Agora, depois da conversão, tornaram-
se pessoas que receberam de Deus missão ou ministério especial. 
Entendamos bem: ministério ou serviço, em si, é uma abstração. 
Ministério ou serviço só existe quando há ministrantes, quando há 
serventes. Então, quando dizemos que ministério é ação de ministrar, 
que é serviço, estamos abstraindo o serviço do servidor, o ministério do 
ministro. Quando dizemos que ministério é o conjunto de ministros 
que serve a Deus e à igreja em determinada área de atividade específica, 

estamos falando sobre aquele conjunto de pessoas dotadas e doadas por 
Deus para edificar e aperfeiçoar os santos (Ef. 4.11-12). Declarando 
que ministério especial é o conjunto de ministros ou de pessoas dotadas 
e doadas por Deus à Igreja, estamos focalizando os servidores que são 
a causa instrumental do serviço prestado ao povo de Deus. Deus é a 
Causa primeira de todo serviço. Para exemplificar, ministério ou serviço 
apostólico é o efeito ou a ação da equipe de salvos que foram dotados 
por Deus para servir no campo específico da edificação de igrejas além 
da localidade em que vivem. Sem o conjunto de ministros apostólicos 
não há ministério apostólico em sua plenitude. Ministério, além de ser 
uma abstração, é, também, definidor de uma pluralidade de serviços. 
Contamos em Efésios 4.11; em I Coríntios 12.28 e em Romanos 
12.5-8 cerca de quinze serviços ou ministérios diferentes. Nesse 
caso, podemos dizer ministério ou ministérios do Novo Testamento. 
O termo ministério tem sentido geral, quando designa a totalidade 
dos serviços prestados por todos os santos nesta Dispensação da 
Graça. Efésios 4.11-12 mostra que a finalidade dos serviços prestados 
pelos cinco tipos de ministros nomeados e doados por Cristo à Igreja 
conforme o verso 11, é o “aperfeiçoamento dos santos para o desempenho 
do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo”, segundo o registro 
do versículo 12. O termo “serviço” encontrado em Efésios 4.12 traduz 
o grego  (pronuncia-se diakonia) e significa ministério. 
Assim, o termo ministério tem sentido geral porque diz respeito à 
totalidade do serviço dos santos, os quais são ministros da Nova Aliança 
(Ef. 4.12; II Co. 3.6). Também, o vocábulo ministério tem sentido 
particular, visto que tal vocábulo pode referir-se ao serviço que uma 
porção de ministros possa estar prestando, como é o caso do grupo dos 
doze apóstolos do Senhor Jesus Cristo, conforme registrado em Atos 6.4, 
os quais decidiram ficar restritos ao serviço ou “ministério de Palavra”. 
Não só um grupo pode ter um ministério exclusivo, como diz Atos 6.4, 
mas também, um servo tem seu próprio ministério. Assim, Timóteo 
recebeu a ordem: “cumpre cabalmente o teu ministério” (II Tm. 4.5). 
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Lendo-se Colossenses 4.17 ficamos conscientes de que Arquipo recebeu 
do Senhor seu próprio ministério. O termo grego traduzido nestes 
últimos textos por ministério é  (pronúncia, diakonia). 
Portanto, ministério tem sentido geral e particular. Que se examine 
cada caso. 

1.5. Em que consiste a diferença entre ministério e ministros?       

      Podemos estabelecer diferença entre ministério e ministros com base 
na didática, não baseados na natureza do ministério e dos ministros. 
Primeiramente, não pode haver ministério sem ministros, nem ministros 
sem ministério, logicamente falando. Não há como haver um ministério 
de ensino na igreja sem mestres ministrando, porque ministério é uma 
abstração. Só existe ministério quando Deus dota a alguém com esse 
ou aquele dom de serviço ou ministério. A presença pessoal direta 
ou indireta dos ministros é inevitável. Já imaginou o ministério de 
evangelismo atuando pelas ruas sem a presença de evangelistas?  Segundo 
Efésios 4.11 Jesus concedeu apóstolos, não ministério apostólico; 
concedeu profetas, não ministério profético; concedeu evangelistas, não 
ministério evangelístico e assim por diante. É só para efeito didático 
que se separa ministério de ministros. De fato, Deus dá ministros. O 
ministério está embutido, ou incrustado, ou inserido nos ministros, 
os quais são indivíduos habilitados por Deus para o serviço que o 
Senhor quer que seja feito. Não existe um ministério de presidência 
operando. Existem aqueles que presidem e trabalham presidindo. Para 
finalidade de aprendizado, não de essência, é que separamos ministério 
de ministros. Ministério é algo abstrato. Ministério sem ministros 
não existe. Ministro é a pessoa, é o ser concreto que presta serviço em 
determinada área. A gramática é normativa para a língua. Esta tem a sua 
retórica, isto é, tem “a arte de bem falar”. Sendo assim, surge a figura, 
por exemplo, chamada metonímia “que consiste em designar uma coisa 
com o nome de outra com que ela tem relação imediata”. Desse modo, 

quando dizemos: a obra apostólica é necessária, estamos afirmando 
que os apóstolos são imprescindíveis. A metonímia, aqui, é a tomada 
da obra em lugar dos obreiros. Quando dizemos: chegou a alegria entre 
nós, estamos afirmando: chegou a pessoa alegre e nos alegraremos 
também. Nesse caso, tomamos o estado de alegria da pessoa em lugar 
da própria pessoa. Há muitas maneiras figuradas de falar.

1.6. Os ministérios devem surgir só por divina liberação. 

Igrejas, apóstolos, presbíteros, ninguém pode eleger, segundo 
o Novo Testamento, um ministro, sequer. “Dons”, “ministérios” e 
“realizações” têm como fonte originadora a Trindade Divina, como 
se vê em I Coríntios 12.4-6. I Coríntios 12.5 diz: ... “há diversidade 
nos serviços, mas o Senhor é o mesmo”. “Serviços” são a mesma 
coisa que “ministérios”. Portanto, os ministérios devem surgir 
como dádiva do Senhor Jesus Cristo. “Serviços”, em I Coríntios 
12.5, é tradução de  (pronuncia-se diakonión) e quer 
dizer “ministérios”. De fato, há muitos ministérios, mas todos eles têm 
como fonte geradora o Senhor Jesus conforme dados de I Coríntios 
12.5. Enfim, ministérios só devem surgir como dádiva graciosa daquele 
que deu a Sua vida na cruz por nós.

Os “dons são diversos” e são dados pelo Espírito Santo (I Co. 12.4). 
I Coríntios 12.7-11 mostra que os dons são manifestação do Espírito 
e “cada um” recebe o dom que o Espírito distribui, “visando a um fim 
proveitoso” (v. 7). Cada um recebe do Espírito Santo o seu próprio dom 
ou dons. Não é verdade que cada crente deve ter todos os dons, como 
por exemplo: todos os crentes têm de ter o dom de língua. Isto é erro 
crasso. Só fala língua aquele a quem o Espírito Santo deu esse dom. O 
Espírito Santo dá o dom “como lhe apraz, a cada um, individualmente”. 
“E há diversidade nas realizações”. Vêm de Deus essas “realizações” (I 
Co. 12.6). I Coríntios 12.11 declara que é o Espírito Santo Quem 
“realiza todas estas cousas”. 



MINISTÉRIO E PRESBITÉRIO
Desfazendo equívocos, mitos e erros do clericalismo

•  54  • •  55  •

Capítulo III
Ministério e Presbitério segundo o Novo Testamento

Há uma interligação entre as Pessoas da Trindade Divina ao distribuir 
“dons”, “serviços” ou “ministérios” e “realizações”. Na base da distribuição 
desses ministérios ou “serviços” está o Senhor Jesus (I Co. 12.4). 

Esses servos são produzidos só por Deus, nunca, por homens, e são 
estabelecidos na Igreja em geral para cumprir seu ministério no campo 
específico fixado pelo dom recebido do próprio Deus.

I Coríntios 12.28 declara que Deus “estabeleceu na igreja... 
apóstolos... profetas... mestres”... I Coríntios 12.29-31 informa que 
“apóstolos” são alguns, não todos. Que “profetas” são alguns, não todos 
e igualmente “mestres”. Efésios 4.11 afirma que o Senhor Jesus, o 
Deus-Homem, “concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, 
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres”. Cada 
ministério é concedido por Deus. O que faz apóstolos, profetas, 
evangelistas, pastores e mestres não é a preparação cultural do 
homem, mas a concessão do dom ministerial pelo Senhor Jesus. 
É Deus quem, soberanamente, outorga alguém para ministrar ao Seu 
povo. Ministros de Deus não são constituídos por homens, mas são 
ordenados e colocados por Deus no seu ministério específico. É desse 
modo correto que devem surgir ministros, para que os ministérios sejam 
eficazes para a edificação da igreja.
 Exemplos de pessoas que receberam ministérios específicos 
da parte de Deus: 
 Abraão, segundo Gênesis 12.1-2, recebeu o ministério para 
servir como pai da fé de “uma grande nação”. Em gênesis 17.5, Abraão 
é pai de numerosas nações.
 Moisés, conforme Êxodo 3.10, obteve o ministério específico 
para libertar a nação nascida de Abraão, que se tornou cativa sob o 
domínio do poderoso Faraó.
 Samuel, de acordo com I Samuel 3.4-21, foi chamado e 
confirmado pelo Senhor para restaurar espiritualmente a nação que 
Moisés libertou do cativeiro.  Samuel teve um ministério tríplice: 
Samuel era “profeta do Senhor” (I Sm. 3.20); Samuel era juiz (I Sm. 

7.15-17); Samuel era sacerdote, por isto oferecia “holocausto” ao Senhor  
(I Sm. 7.9-10).
 Davi, segundo I Samuel 16.1-13, foi escolhido por Deus para, 
com solidez, estabelecer o reino de Israel.
 Paulo, de acordo com Atos 20.24, recebeu vocação ministerial 
do Senhor Jesus e era determinado em completar a carreira recebida do 
seu Senhor.
 Timóteo, de conformidade com I Timóteo 4.14 e II Timóteo 
4.5, teve um vasto ministério proveniente de Deus.

 Arquipo, conforme Colossenses 4.17, deve atentar “para o 
ministério” que recebeu “no Senhor”, para que o cumpra. Estes três 
últimos ministros especialmente citados são do Novo Testamento. Os 
quatro primeiros, do Antigo. Há muitos outros exemplos. Glória a 
Deus por estes Seus escolhidos. 

2. Presbitério do Novo Testamento

2.1. Que é presbitério? 

Presbitério é o conjunto de presbíteros constituídos pelo 
Espírito Santo sobre a igreja local, segundo o Novo Testamento. Esses 
presbíteros constituídos sobre a igreja da localidade têm o fim de guiá-la 
nos caminhos do Senhor. O presbitério presta serviço administrativo 
geral à igreja local. Portanto, os presbíteros são colocados para dirigir 
a igreja da localidade, em seu todo, inclusive, devem estar observando 
se os ministros estão sendo fiéis ou não, em seu ministério, para que 
a Palavra de Deus não seja falsificada nem a igreja danificada. Aos 
presbíteros cabe vigiar “noite e dia”, enfrentando lobos vorazes que não 
pouparão o rebanho. Esses lobos se metem a ensinar erros e cabe ao 
presbitério dar-lhes total combate em defesa da Igreja. Atos 20.29-31 é 
elucidativo.
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 Sendo o presbitério o conjunto de administradores gerais da 
igreja da localidade, cabe-lhe o dever de orientar, em tudo, a igreja. Os 
presbíteros devem cuidar da igreja, “dia e noite”, pois são instrumentos 
de Deus para o serviço geral aos santos da localidade.

Uma advertência: Nenhum ministro, por ser apóstolo, ou 
profeta, ou evangelista, ou pastor, ou mestre, ou em qualquer outra área, 
isto é, ninguém que tenha recebido de Deus o seu ministério em área 
específica, sem ser constituído pelo Espírito Santo como presbítero, 
pode, neotestamentáriamente falando, tomar parte na administração 
da igreja da localidade. Tal administração cabe, legitimamente e 
exclusivamente aos presbíteros  constituídos pelo Espírito Santo 
para realização desse ministério geral de administração da igreja da 
localidade.
 É erro crasso do denominacionalismo, do ponto de vista 
neotestamentário, fazer do pastor um administrador geral, um 
gerenciador das suas igrejas, quando essa função, segundo o Novo 
Testamento, é exclusivamente do presbitério formado pela pluralidade 
de irmãos divinamente constituídos.

2.2. O presbitério deve surgir em igrejas estabelecidas por 
apóstolos, à luz de Atos 13 e 14. 

Depois dos apóstolos estabelecerem, na localidade, a igreja (aliás, 
em cada localidade  só há uma única igreja), cabe a eles colocarem 
presbíteros para as igrejas estabelecidas. É de se esperar que, entre o 
estabelecimento da igreja e o surgimento do seu presbitério, algum 
tempo se passe. Isto se pode deduzir de Atos 13 e 14. Atos 13.4 diz que 
Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e 
dali navegaram para Chipre e continuaram, chegando à Ásia Menor, 
onde visitaram “Perge da Panfília” e “Antioquia da Pisídia” (At. 13.4-
15); “Icônio” (At. 13.51); “Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e 
circunvizinhança” (At. 14.6).

Atos 14.20 fala que Paulo “partiu, com Barnabé, para Derbe”. 
Atos 14.20-21 registra o retorno dos dois apóstolos, após terem 
passado pelas cidades e organizado a igreja de cada localidade. Derbe 
foi a última cidade visitada nessa primeira viagem apostólica. Atos 
14.21-22 registra o ponto do retorno da missão apostólica e o ânimo 
espiritual que passaram para os discípulos. Claramente, Atos 14.23 
demonstra como os apóstolos fizeram com as igrejas que estabeleceram: 
iam promovendo, em cada cidade, a eleição de presbíteros, depois de 
orações e jejuns, e tais presbíteros eram encomendados “ao Senhor em 
quem haviam crido”. Antes de findar sua missão, os apóstolos devem 
estabelecer sobre cada igreja local seu presbitério, o qual deve ser tirado 
da própria localidade.

No estabelecimento do presbitério local conjugam-se a 
CONSTITUIÇÃO pelo Espírito Santo de alguns homens (At. 20.17 
e 28), e a OBSERVAÇÃO do pessoal do ministério apostólico e dos 
irmãos da igreja da localidade. Tito 1.5-9 mostra que os presbiteriáveis 
deviam ser observados e achados íntegros. Também, os presbíteros 
escolhidos devem ter apresentado “bom testemunho dos de fora” da 
igreja (I Tm. 3.7).   Igualmente, os auxiliares eclesiásticos (os “diáconos”), 
“também sejam estes primeiramente experimentados; e, se se mostrarem 
irrepreensíveis, exerçam o diaconato” (I Tm. 3.10).

Os presbíteros de Éfeso foram constituídos bispos pelo Espírito 
Santo (At. 20.28). Os presbíteros das localidades da Ilha de Creta 
deviam ser estabelecidos por Tito (Tt. 1.5-9). Tito agia sob orientação 
de Paulo, portanto, também do Espírito Santo. Em I Timóteo 3.1 se vê a 
possibilidade de se desejar o episcopado. Esse desejo do episcopado pode 
ser evidência de que o Espírito Santo está vocacionando e constituindo 
alguém como presbítero ou bispo, pois Deus opera em nós, “tanto o 
querer como o realizar” (Fp. 2.13).
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2.3. A esfera de atuação do presbitério limita-se, segundo o 
Novo Testamento, ao campo de sua localidade. 

O trabalho do presbitério é administrar a igreja da localidade, 
supervisionando-a, observando, inclusive, o desempenho dos ministros, 
vendo se estes andam bem na fé; se estão em fraqueza ou se equilibrados. 
Os presbíteros têm o dever de observar e corrigir, se necessário, 
até ministros da igreja, quer sejam profetas, pastores, mestres ou 
quaisquer outros. Quando tais ministros não estão bem em seus 
ministérios, cabe ao presbitério o dever de ajudá-los. O presbitério 
não tem função, neotestamentariamente falando, fora da sua localidade. 
Seu dever é cuidar, dia e noite, do povo de Deus sob sua gerência local. Os 
presbíteros devem resistir aos ataques de lobos vorazes contra o rebanho 
do Senhor e assim, no seu conjunto, (usando termos da agropecuária 
do Oriente), esses presbíteros estarão apascentando vidas do modo mais 
sadio. Atos 20.28-35 é recomendado aos presbíteros. Enfim, que Deus 
levante presbíteros sérios, biblicamente preparados, para servir às igrejas 
de Deus nos dias confusos de hoje. 
Em síntese, a esfera de ação do presbitério, conforme o ensino apostólico, 
é a administração geral da igreja local. Não há “compartimento fechado”, 
na igreja, no qual os presbíteros não possam entrar, pois, perante Deus, 
somos responsáveis pelas vidas que Deus nos dá para cuidarmos delas. 
Que Deus ajude o presbitério a cumprir suas tarefas em cada localidade. 
Segundo os ensinos claros dos textos bíblicos, a ação do presbitério 
é local: não é regional. O presbitério não pode ultrapassar, em 
questão de autoridade administrativa, de acordo com o ponto de vista 
neotestamentário, os limites da localidade. Em matéria de comunhão 
os presbíteros são livres para agir até extralocalmente. Por quê? 
Porque amar e comungar não tem limite, não conhecem fronteira.
 De acordo com Atos 20.17, Paulo mandou chamar, de Mileto, 
os presbíteros da Igreja de Éfeso. Estes, conforme afirma o texto, eram 
da igreja da localidade de Éfeso, não de Sardes nem de Laodicéia nem 

doutra qualquer localidade. Esses presbíteros foram constituídos para 
supervisionar, em amor, a Igreja de Éfeso e só. Presbíteros de Éfeso 
limitam-se a Éfeso e não mais a outra localidade.
 Outro texto que mostra, literalmente, que a ação do presbitério 
é local, está em Filipenses 1.1. Paulo e Timóteo, apóstolos do Espírito 
Santo, dedicam à Igreja em Filipos amorosa saudação, com “graça e paz... 
da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo” (Fp. 1.1-2).
 Em Filipos, cidade da Macedônia, os “presbíteros” ou “anciãos”, 
também chamados “bispos” são os supervisores ou superintendentes 
da igreja dessa localidade. Esses bispos de Filipos são auxiliados pelos 
“diáconos”, termo este que vem do grego  (pronúncia: 
diakónis), que se translitera na Bíblia em português, por diáconos, mas 
que traduzo, corretamente, por auxiliares eclesiásticos, os quais têm o 
dever de ajudar administrativamente, apenas, a igreja local de Filipos. 
Paulo escreve com amor, orientando os presbíteros de Filipos a guiarem 
a igreja da localidade a uma fidelidade ao Senhor.
 Por fim, Atos 14.21-23 mostra-nos que Paulo e Barnabé, ao 
darem início ao retorno da sua primeira viagem apostólica, levada a 
efeito entre Atos 13.1 e 14.21 (esse último verso bíblico citado declara 
que os apóstolos “voltaram”), constituíram presbíteros sobre cada 
igreja de cada localidade estabelecida pelos próprios apóstolos acima 
citados. Assim, “fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-
os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas 
tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E, promovendo-lhes, 
em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os 
encomendaram ao Senhor em quem haviam crido” (At. 14.23). Sem 
dúvida, o presbitério é o conjunto dos presbíteros de uma igreja 
local, e não de igrejas regionais. Portanto, cada presbitério há de 
ter, segundo o Novo Testamento, uma área de ação verdadeiramente 
local. Deus nos abençoe com a Sua misericordiosa verdade.
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CAPÍTULO IV

PERGUNTAS E RESPOSTAS QUE AJUDAM 
A ESCLARECER O SENTIDO DE 

MINISTÉRIO E PRESBITÉRIO 
DO NOVO TESTAMENTO

1. Qual é a diferença entre ministério e presbitério 
neotestamentários?

1.1. Ministério neotestamentário 

 É o serviço ou serviços prestados à Igreja por indivíduos que 
Deus chamou, preparou e pôs na Igreja como Seus ministros para 
edificar os remidos do Senhor. Cada ministério é constituído de vários 
servos ou ministros, os quais servem o povo de Deus na área específica 
do seu dom ministerial recebido de Deus.
 Paulo, em Romanos 15.25, fala da sua determinação de ir a 
Jerusalém “a serviço dos santos”, “para ministrar aos santos”, levando 
para eles uma oferta de amor. Além da coleta (Rm. 15.26), Paulo tem 
mais bênçãos de Deus para o seu povo. Assim, seu serviço é completo: 
serve física e espiritualmente aos de Jerusalém. Paulo serve como ministro 
apostólico ajudando da melhor maneira na edificação da igreja.



MINISTÉRIO E PRESBITÉRIO
Desfazendo equívocos, mitos e erros do clericalismo

•  64  • •  65  •

Capítulo IV
Perguntas e Respostas que ajudam a esclarecer o sentido de MINISTÉRIO

e PRESBITÉRIO do Novo Testamento

1.2. Presbitério neotestamentário 

 É o conjunto de presbíteros constituídos pelo Espírito Santo 
sobre a igreja da localidade com o fim de administrá-la em geral, 
de edificá-la e guiá-la nos caminhos do Senhor. O ministério ou 
serviço do presbitério é cuidar, em geral, da igreja local dentro da sua 
própria localidade. Presbitério, então, tem a ver com a administração 
geral da igreja local e seu ministério ou serviço conjuntural, resume-se 
em supervisionar ou superintender a igreja da localidade no seu dia-
a-dia. O presbitério não tem função administrativa do ponto de vista 
eclesiástico fora da igreja da localidade à qual serve superintendendo-
a. Atos 14.23 e  20.17,28 mostram o campo de ação exclusiva dos 
presbíteros.
 Ministério, como já vimos, tem relação com o serviço dos 
ministros dados por Deus ao Seu povo, para servi-lo em área específica, 
definida pelo próprio dom ministerial. 
 Ministério e presbitério são bênçãos de Deus que ajudam os 
santos a viverem na luz de Cristo e a se tornarem mais eficientes luzeiros 
neste mundo tenebroso até a volta de Cristo, nosso Senhor. 

2. Presbíteros são ministros?

 Já que ministério é serviço, presbíteros têm o ministério 
conjuntural de administrar a igreja da localidade. Presbíteros são 
ministros gerais da igreja local, no que concerne à administração ou 
cuidado genérico do povo.
 Como salvos, presbíteros são ministros. É bom e é de se esperar 
que Deus distribua dons ministeriais específicos aos presbíteros, 
visto que estes, tendo a administração geral da igreja local, se forem 
enriquecidos pelo Senhor com variedade de dons, seu serviço à igreja 
será mais efetivo. Que todos saibam que ministério é função  específica 
e que  presbitério é posto por Deus para a supervisão geral da igreja 

da localidade. Poderoso e sábio é o Senhor para tomar alguns irmãos 
do presbitério e fazer deles “pastores”. De outros, “profetas”. De outros, 
“apóstolos”, “mestres” ou “evangelistas” ou o que Deus quiser. Sem 
dificuldade, podemos ver em I Pedro 5.1, que Pedro era presbítero entre 
presbíteros e assim, portanto, um supervisor entre outros supervisores 
da igreja da localidade. Também, facilmente, vemos que Pedro era um 
dos homens que recebeu de Deus o dom ministerial de “apóstolo de 
Jesus Cristo” (I Pe. 1.1) e que devia exercer seu ministério de enviado 
ou de apóstolo “aos eleitos forasteiros da Dispersão no Ponto, Galácia, 
Capadócia, Ásia e Bitínia”. Só que como ministro apostólico, Pedro devia 
agir em suas andanças, lá longe. Mas, quando ficava na igreja da sua 
própria localidade era, apenas, presbítero entre presbíteros, sem primazia 
hierárquica e sem confundir ministério com presbitério. Cada presbítero 
deve saber, bem assim, toda a igreja, que por mais “carismático” ou 
eficiente que possa ser um presbítero não poderá ser, nunca, ele só, o 
governante geral da igreja da localidade, nem mesmo ter mais autoridade 
administrativa no presbitério do que qualquer outro presbítero, mesmo 
que esse outro seja menos carismático ou menos eficiente. Segundo o Novo 
Testamento, todos os presbíteros têm igual autoridade administrativa. 
Cada um é apenas um entre outros presbíteros. Estes, em conjunto, é 
que administram, de modo geral, a igreja.
 Houve, nos tempos de João, o apóstolo, um sujeito “sujo”, 
chamado Diótrefes, que não dava acolhida ao velho João, mas que 
exercia, por sua carnalidade, “a primazia” entre os irmãos da igreja 
(III Jo. 9). Ninguém é primaz. Só Jesus é o primeiro, porque Ele é, 
também, o último, ou seja, Jesus é TUDO. O Senhor Jesus, além de ser 
Bispo ou Presbítero, é, também, Pastor. Aliás, Jesus é a Raiz de Davi, 
a Resplandecente Estrela da manhã, o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Jesus é Deus, é Homem, é Deus-Homem, é Tudo, é infinitamente mais 
do que podemos pensar. Afinal, que é que Jesus não é? Tudo Ele é. Ele 
é o Dono de tudo quanto existe. Ele é o PRESBÍTERO incomparável. 
Isaías 9.6 diz que Jesus é “Conselheiro”. Presbítero é conselheiro. E 



MINISTÉRIO E PRESBITÉRIO
Desfazendo equívocos, mitos e erros do clericalismo

•  66  • •  67  •

Capítulo IV
Perguntas e Respostas que ajudam a esclarecer o sentido de MINISTÉRIO

e PRESBITÉRIO do Novo Testamento

Jesus é o Conselheiro sem comparação. Presbítero é a mesma coisa que 
bispo e o Senhor é o “Bispo das vossas almas” (I Pe. 2.25). Portanto, além 
de ser o Presbítero Supremo, o Senhor é o Inigualável Ministro. Jesus 
é Total. Jesus Cristo é o APÓSTOLO. É o SUMO SACERDOTE da 
nossa confissão (Hb. 3.1). Em Mateus 13.57 o Senhor deixa claro que 
era PROFETA, embora rejeitado “na sua terra e na sua casa”. O Senhor 
é EVANGELISTA, pois Ele mesmo diz: “O Espírito do Senhor está 
sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar”... (Lc. 4.18). Jesus é o 
PASTOR. Pedro, falando aos forasteiros da Dispersão, diz: “agora porém, 
vos convertestes ao Pastor e Bispo das vossas almas” (I Pe. 2.25). Neste 
texto, Pedro está dizendo que Jesus é TUDO: é o Ministro e o Presbítero. 
É o Ministro incomensurável e o Presbítero inigualável em todo o Seu 
Ministério e Presbitério: Fiel, Sério, Justo, Santo, Cheio de Amor. 

Jesus é a perfeição em tudo que Ele é e tem. Ele tem ministério 
e presbitério. Ele é Ministro e Presbítero na incomparável significação 
do termo. Glória ao nosso Senhor.

Que Deus nos faça discernir entre ministério e presbitério e nos guie 
no caminho da verdade, da humildade. Primazia religiosa é carnalidade. 
É satanidade.   

3. Ministros podem ser presbíteros?

Desde que alguém preencha as qualificações estabelecidas por Deus 
em I Timóteo 3.1-7 e Tito 1.5-9 e seja constituído pelo Espírito Santo, 
com o testemunho da igreja, pode ser do presbitério, aliás, deve ser. Só 
que não devemos confundir ministério com presbitério. Quando Deus 
coloca um dom ministerial num presbítero, que este não confunda 
esse dom de serviço específico com o presbitério, que é o serviço 
administrativo geral da igreja local. Que não use seu dom ministerial 
para se sobressair e sobrepujar os demais companheiros de presbitério, 
pois que a administração da igreja é tarefa do presbitério e não de 
ministério. Para o presbitério das igrejas do Novo Testamento devem 

entrar pessoas chamadas e qualificadas por Deus. Lendo-se Tito 1.5-9, 
vemos quem deve ser do presbitério ou episcopado. Assim, se alguém 
é evangelista, mas ainda não é casado, e se casado, não tem autoridade 
sobre seus filhos e se ainda não tem sólida base doutrinária, ou se é 
dado ao vinho, vemos que tal pessoa que é ou que diz ser evangelista, 
não está qualificada para exercer o presbiterato. Se alguém tem um 
dom ministerial, mesmo assim, só deve entrar para o presbitério após 
preencher as qualificações requeridas, estabelecidas e especificadas nos 
textos acima citados neste item. Caso um irmão seja ministro e seja posto 
como presbítero, jamais deverá confundir as funções do ministério (que 
trata de área de serviço específico) com as funções do presbitério (que 
lida com a administração geral da igreja). Cada irmão ministro que for 
colocado no presbitério deve saber, crer e defender que responsáveis 
por gerenciar, vigiar, cuidar da igreja da localidade, como um todo, 
são os presbíteros, e não os ministros. Isto é o que está na Palavra de 
Deus. I Pedro 1.1 diz que Pedro era do ministério apostólico. Pedro 
era apóstolo. Entretanto, I Pedro 5.1 declara que Pedro era presbítero. 
Assim, temos um exemplo elucidante, em que Pedro é apóstolo e é 
presbítero e a presbíteros escrevia como apóstolo e como presbítero. 
Pedro era apóstolo, enquanto estava indo. Porém, quando retornava 
e ficava no local da sua residência com sua família, esposa e filhos, 
entre os demais presbíteros, na direção geral da igreja local, aí, Pedro 
era, só, presbítero entre outros presbíteros e com autoridade igual a 
de cada um dos demais presbíteros, seus companheiros. Pedro não era 
um primaz. A idéia da primazia de Pedro é invenção da carnalidade 
maligna de religiosos que, sem base bíblica, dizem ser sucessores do 
humilde pescador. Pedro era apóstolo, enquanto estava indo a outras 
localidades fora da sua residência e era presbítero, enquanto estava 
ficando na localidade em que residia. Apóstolo vai. Presbítero fica. 
Se vai, não é presbítero, enquanto está indo. Se fica, não é apóstolo, 
enquanto está ficando. Como presbítero, Pedro só podia dirigir a igreja 
da localidade em igualdade de posição e em conjunto com os demais 



MINISTÉRIO E PRESBITÉRIO
Desfazendo equívocos, mitos e erros do clericalismo

•  68  • •  69  •

Capítulo IV
Perguntas e Respostas que ajudam a esclarecer o sentido de MINISTÉRIO

e PRESBITÉRIO do Novo Testamento

presbíteros locais. Não havia hierarquia nas igrejas dos dias de Pedro. 
Então, pode haver casos em que apóstolos sejam presbíteros e em 

que presbíteros sejam apóstolos. Pedro e João eram apóstolos como 
vemos em Marcos 3. 13-17, mas eram, também, presbíteros conforme 
os registros de I Pedro 5.1; II João 1 e III João 1. Só que cada encargo, 
quer ministerial quer presbiterial, era exercido, cada um, no seu devido 
tempo e lugar. Não há concomitância, ou seja, a realização do ministério 
apostolar que só se realiza ao estar indo, e o encargo local presbiterial 
que só pode ocorrer quando se está ficando, como já vimos. Se vai, é 
apóstolo.  Se fica, é presbítero. Pedro e João eram apóstolos (Marcos 
3.13-21). Cristo os fez deste ministério. No entanto, ao retornarem das 
suas campanhas à igreja local, onde moravam, aí já não eram  ministros 
apostólicos, mas sim, presbíteros entre os outros presbíteros e, com isso, 
era comum a todos os irmãos a administração sem hierarquia, como se 
vê em I Pedro e II e III João. Ministros podem ser presbíteros, mas que 
não se confunda o papel do presbitério com o do ministério. Que Deus 
nos ajude a estarmos conscientes da Sua vontade.

4. Presbíteros precisam de vocação divina? 

É claro que sim. Para serem bênçãos, os presbíteros devem ter 
vocação. Esta vocação, em si, já é unção. Vocação divina é a base da 
constituição de servos de Deus no episcopado ou presbitério. (At. 
20.17,28). O trabalho dos presbíteros exige vocação, ou seja, exige 
unção divina, porque eles serão chamados para ungir enfermos “com óleo 
em nome do Senhor” (Tg. 5.14). Que Deus guie o presbitério na Sua 
presença, trazendo-lhe o ungüento da Sua vida e presença alentadora.

5. Ministros precisam de vocação divina?

Precisam. Como ministrar de modo agradável ao Senhor sem 
essa vocação? Todos precisamos da vocação divina. Os apóstolos 

de Jesus Cristo, como ministros vocacionados, andaram expelindo 
demônios e curando “inúmeros enfermos, ungindo-os com óleo” 
(Mc. 6.13). A vocação de Deus, além de trazer a unção, o ungüento, 
o perfume da presença deliciosa e santa de Deus, traz a graça para 
a efetiva aplicação do poder consolador do Espírito Santo. A unção 
tem seu início na regeneração e deve ser abundante no decorrer do 
nosso ministério ao Senhor.

6. Como deve sentir-se o ministério, quando o presbitério está na 
bênção de abundante unção?

Deve sentir-se abençoado, sabendo que o Deus Poderoso que deu 
a um “dons de curar” (I Co. 12.9), deu ao presbitério o ministério 
de cura (Tg. 5.13-15). Os irmãos ministros devem saber que, no 
seu trabalho conjunto, o presbitério tem o ministério pastoral 
(At. 20.28). Não existe esse pastor-clérigo da denominação nas 
páginas do Novo Testamento, mas, no seu  conjunto operacional, o 
presbitério apascenta. Assim ensina o Novo Testamento.

O que ministros e presbíteros precisam pedir é a unção divina 
para entender e viver o que Deus diz na Sua Palavra e faz em nossas 
vidas. Ministério real se abençoa na bênção do presbitério. Ministério 
e presbitério devem abençoar-se mutuamente na fonte da bênção  
dos céus.

7. Deve haver mútua ajuda entre ministério e presbitério? 

Sim. O presbitério deve agir em favor do ministério, bem como 
o ministério deve agir em prol do presbitério. Este, como órgão de 
polarização, recebe os frutos que se originam do ministério. Em nenhum 
momento o presbitério deve opor-se ao ministério; pelo contrário, deve 
agir para estimular e fortalecer os ministros que Deus der, enquanto estes 
permanecerem fieis à Palavra de Deus. O presbitério deve pegar, com 
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amor, cada fruto do ministério e aproveitá-lo, usá-lo no meio da igreja 
local. É evidente que estou tratando de ministério e presbitério sérios, 
bíblicos, justos, alimentados com a seiva da Nova Aliança. O presbitério 
deve estimular ao ministério, para que este seja mais e mais submisso a 
Deus, enquanto serve ao povo de Deus. Irmãos que receberam dom ou 
dons ministeriais, como vemos em Efésios 4.11 e I Coríntios 12.28, são 
ministros dotados de dons para tarefas especificas no reino de Deus e 
devem empenhar-se em entender o que Deus quer, para poderem fazer 
o que Deus manda e com isso, ser bênçãos para o presbitério. Cada 
legítima contribuição do ministério precisa ser coletada, com amor, 
pelo presbitério, a fim de que a igreja seja bem edificada.

Caso algum ministro, seja de que ministério for, venha a se desviar, 
cabe ao presbitério o dever de tratar, disciplinar e corrigir o faltoso. Se 
algum presbítero se desviar, os irmãos restantes do presbitério devem, 
também, tratar do desviado, mas tudo fazendo com firmeza e com amor 
ao que está sendo disciplinado. Atos 20.29-32 mostra que os presbíteros 
de Éfeso é que têm de vigiar o rebanho de Éfeso, não precisando de 
nenhuma cobertura administrativa de homem algum, fora da localidade. 
O presbitério deve unir-se, reunir-se para enfrentar a malignidade, 
venha o mal de onde vier. Esta foi a orientação divina através de Paulo, 
o apóstolo. Ministério e presbitério quando age um em favor do outro, 
ambos são abençoados com toda a igreja. Irmãos de um dos ministérios, 
seja qual ministério for, devem agir em favor e em harmonia com o 
presbitério. Aqueles que receberam dons ministeriais específicos da parte 
de Deus, precisam entender bem o que é MINISTÉRIO, para poderem 
fazer, com acerto, o que Deus manda. Digamos que Deus mande 
apóstolos a um lugar em que já exista a igreja local.  Cientes disto, esses 
apóstolos procurarão os obreiros ou os presbíteros locais e lhes dirão o 
que estão fazendo e que todo o fruto do seu trabalho será acrescentado à 
igreja da própria localidade. Dos apóstolos, obreiros extra locais, exige-
se isto. Dos demais servos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, 
neotestamentariamente falando, exige-se o mesmo. Profetas são a voz 

de Deus para o seu povo. Evangelistas são os irresistíveis ganhadores de  
almas  para  Jesus.  Estes aumentam  o número dos santos na localidade. 
Aqueles que receberam o dom ministerial de pastores terão um carinho 
muito especial pelos crentes e serão os “médicos” de Deus para os 
enfermos espirituais da igreja. Os ministrantes doutrinários, os mestres, 
transmitirão a “sã doutrina”. Os ministros tudo farão em harmonia, 
em comunhão, em total acordo com o presbitério. Enfim, haverá no 
corpo local, entre ministros e presbíteros, o mesmo falar, real união, 
a “mesma disposição mental”, o “mesmo parecer” (I Co. 1.10). Daí, 
ocorrerá proveitosa interação entre ministérios e presbitério.

8. O Trabalho do presbitério tem força ministerial, por ser feito 
em conjunto?

Sim. Tem. O trabalho do presbitério, unido, divinamente ungido, 
tem força ministerial. É um ministério conjunto. Os cinco ministérios 
de Efésios 4.11 objetivam levar os santos à realização do ministério 
particular de cada santo (Ef. 4.12). Somos, como igreja de Deus, 
“sacerdócio real” e conseqüentemente, o trabalho do presbitério é 
desenvolver os ministérios de Deus na vida de cada filho de Deus; 
enfim, a administração do presbitério é um esforço constante para 
despertar os santos para o desempenho do seu serviço.

O presbitério trabalha para levar a igreja a ser apostólica em sua 
missão; profética em sua exortação, consolação e edificação; evangelística 
em seu ganho de almas; pastoral em seu tratamento com amor; didática 
em seu ensino das verdades bíblicas. Enfim, o serviço do presbitério 
tem força ministerial, porque o presbitério existe para lapidar os santos 
para que cada um seja ministro real, pois somos “sacerdócio real”. O 
presbitério trabalha a fim de que cada um de nós seja bom ministro de 
Cristo, fiel testemunha do poder de Deus. O trabalho do presbitério tem 
força ministerial, porque administra ou ajuda os santos a desenvolverem 
os seus talentos na igreja.
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9. Os ministérios encontrados em Efésios 4.11 e aqueles que são 
achados em I Coríntios 12.28, bem como os dons ministeriais vistos 
em Romanos 12.3-8, ficam estanques em si ou se espalham em 
serviço entre si e nos demais membros do corpo, isto é, na igreja?

 Cada ministério deve realizar-se na sua área específica, bem 
como deve, do mesmo modo, espalhar-se no corpo, pois embora 
tenhamos “muitos membros”, “nem todos os membros têm a mesma 
função”. Afinal, “somos um só corpo em Cristo e membros uns dos 
outros” (Rm. 12.4-8), portanto, é dever de cada ministério, como 
dom de Deus, diluir-se no Corpo de Cristo, a Igreja, e ficar dentro, 
inseparável do corpo, como o açúcar que, diluindo-se, torna-se um com 
a água. A presença ativa dos ministérios no Corpo de Cristo torna a 
igreja, a da localidade, simpática, apreciável, doce, como água permeada 
pelo açúcar. Ministrar é servir: é estar na guerra do altruísmo contra o 
egoísmo. 

10. Em seu início o ministério da obra apostólica tem a ver com o 
presbitério?

 Sim. Ministério de qualquer natureza e presbitério andam de mãos 
dadas. Estão unidos. É tudo de Deus. Quanto ao ministério apostólico, 
vemos que o presbitério está unido a ele desde o momento da separação 
do obreiro para a obra. Paulo fala que o presbitério impôs as mãos sobre 
Timóteo, separando-o para a obra apostólica junto ao próprio Paulo (I 
Tm. 4.14). Paulo e Timóteo estavam, portanto, envolvidos no serviço 
apostólico. Presbitério e ministério apostólico aparecem de mãos dadas 
no texto exposto. Embora ministério apostólico e presbitério devam 
estar sempre unidos, é aconselhável que não sejam confundidos. 
Ajuntados, mas não misturados. Discernir isto é fundamental.
 Os dons de Deus têm fim prático ou útil. Ora, Timóteo era 
um enviado, um apóstolo junto com Paulo.  Logo, como parte do seu 

“dom”, do grego,  (que se pronuncia cárisma), Timóteo 
precisava receber dom para exortar, consolar, encorajar, ajudar, ensinar 
e administrar,  para que pudesse estabelecer igrejas de Deus, uma em 
cada localidade onde trabalhasse. O “dom” recebido por Timóteo foi 
concedido através de “profecia” que veio ao próprio Timóteo, ou por meio 
de Paulo a Timóteo ou por outro irmão, ou outros irmãos a Timóteo. 
O presbitério da igreja local, na qual os dois, Paulo e Timóteo, estavam 
integrados, movido pelo Espírito Santo, impôs as mãos sobre Timóteo, 
dando-lhe autoridade divina para o desempenho do seu ministério junto 
a Paulo, seu pai na fé. Este é o sentido de I Timóteo 4.14.
 Conforme Atos 13.1-3, Barnabé e Saulo tiveram a imposição 
das “mãos” de ministros da Igreja de Antioquia e nesse ato, também, 
poderia ter participado o presbitério da igreja, como o ocorrido no 
caso de Timóteo, de acordo com I Timóteo 4.14. Portanto, Timóteo, 
companheiro inseparável de Paulo, teve a bênção da “imposição das 
mãos do presbitério”. Ministério e presbitério são unidos, mas não 
devem ser confundidos.
 Os presbíteros, administradores que são, têm o dever de guiar 
a igreja da localidade nos caminhos de Deus e devem observar quem 
vai recebendo de Deus o chamado para o ministério de obra apostólica 
e, para esse ministério apostólico, os que vão sendo reconhecidamente 
vocacionados devem ser encaminhados. Assim ocorreu com Timóteo 
(Atos 16.1-5; I Timóteo 4.14).

11. Pela “imposição das mãos” o presbitério (local) se une ao 
ministério apostólico (extra local)?

 Sim. Serviço local e obra geral são realidades da única Igreja do 
Senhor. Assim, presbíteros, homens da administração local, precisam 
conhecer a obra apostólica, bem como apóstolos necessitam saber, 
também, além da sua obra fora da localidade onde vive, o serviço 
local dos presbíteros. Entrosamento entre presbitério (administração 
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local da igreja) e apostolado (obra fora da localidade) é algo precioso, 
indispensável e é o que se vê em I Timóteo 4.14.
 A Bíblia apresenta muitos exemplos de “imposição das mãos”. 
Conforme Levítico 1.1-4 o israelita colocava as mãos sobre a cabeça do 
animal, que se tornava substituto desse israelita. O animal ofertado era 
a vítima com a qual a pessoa que impunha as mãos se identificava e por 
essa imposição de mãos o pecado era transferido do pecador ofertante 
para o animal ofertado. O pecador ficava livre da culpa pela misericórdia 
de Deus. Números 27.18-23 nos mostra que Moisés “impôs as mãos” 
sobre Josué “e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara”. Desse 
modo, Deus pôs sobre Josué a “autoridade” que tinha dado a Moisés. A 
imposição das mãos visa transferir autoridade. Marcos 6.5 registra que 
o Senhor Jesus curou “uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos”. 
Lucas 4.40 diz que o Senhor curava os enfermos “impondo as mãos 
sobre cada um”. Deus usa a imposição das mãos como meio curativo.  
Números 8.10 afirma que “os filhos de Israel porão as mãos sobre eles”, 
isto é, sobre os levitas. Os representantes do povo de Israel impunham as 
mãos sobre os levitas, e através deste ato, os levitas passavam a substituir 
todos os primogênitos israelitas. Números 8.10,16-18; 27.18-20; 
Deuteronômio 34.9; Atos 13.1-3; II Timóteo 1.6 e I Timóteo 4.14 são 
textos que mostram que a imposição das mãos tem como finalidade 
transmitir autoridade. Há graça na imposição de mãos. Deus pode usar 
nossas mãos para serem canais de Suas bênçãos. A fonte é Deus. Nós, o 
meio, o modo de Deus fazer Seu poder chegar ao necessitado. Portanto, 
para Deus curar, libertar e transferir autoridade pode-se fazer imposição 
das mãos. Ao despedir alguém para o ministério da obra apostólica  o 
presbitério deve impor-lhe as mãos. Trata-se de um ato plenamente 
bíblico.  Deus seja louvado. 

12. Presbítero pode ser apóstolo?

Pedro declara, em I Pedro 5.1, que ele é “presbítero”. Então, 

presbítero pode ser apóstolo, pois Pedro, que era “apóstolo” (I Pe. 1.1), 
diz ser, também, “presbítero”. Nos intervalos do seu apostolado, isto é, 
enquanto ficava na igreja local, Pedro não podia ser apóstolo ali, pois 
que, por definição, apóstolo é enviado. Apóstolo é quem está indo. O 
termo apóstolo é da raiz de (pronuncia-se apostélo), que 
significa comissionar, enviar. Apóstolo é quem está sendo comissionado, 
quem está sendo enviado: é quem está indo. Pedro era do presbitério 
da igreja local na qual estava entre outros presbíteros. Pedro afirma: 
“Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles” 
(I Pe.5.1). Sem dúvida, Pedro é presbítero também. Ele sabe o que 
diz. Pedro escreve aos presbíteros das localidades do Ponto, Galácia, 
etc. Pedro e João eram presbíteros entre outros presbíteros, quando 
se encontravam servindo a igreja da localidade em que residiam. João 
diz que era “ancião” ou “presbítero”, conforme II João 1 e III João 1. 
João e Pedro eram apóstolos, como se vê em Marcos 3.13-21, enquanto 
afirmam que são presbíteros também (I Pe.5.1 e II João 1).

13. Como deverão proceder os irmãos do ministério apostólico, 
quando chegarem a alguma localidade, na qual ouvem dizer que 
já existe a igreja da localidade? 

Devem procurar saber se a igreja que diz ser igreja local é, de fato, 
por princípios bíblicos, igreja local (examinar o livro “Conhecendo e 
Vivendo as Igrejas do Novo Testamento”, do mesmo autor). Se a igreja 
for local, apenas “de fachada”, e não for igreja da localidade segundo os 
princípios neotestamentários, os apóstolos farão seu trabalho com vista 
ao estabelecimento da igreja da localidade em consonância com o Novo 
Testamento. Mas, se a igreja for, em verdade, bíblica, local, nesse caso, 
os mensageiros apostólicos deverão procurar os obreiros ou presbíteros 
locais, para lhes dizer que estão a serviço da obra apostólica e que todo 
o fruto do seu trabalho apostólico será encaminhado para a igreja da 
própria localidade.
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A missão de apóstolos, segundo o Novo Testamento, é fundar e 
edificar igrejas, só uma em cada local. Cabe aos obreiros apostólicos 
o dever de verificar a natureza da igreja que se diz bíblica, local, 
para tomarem a devida posição depois de acurado exame. Se 
a igreja, de fato, já existe ali, os apóstolos já não poderão mais 
“fundar” nenhuma igreja nessa localidade, visto que, em cada local 
só pode haver uma e uma única igreja, biblicamente falando. Só 
lhes resta ajudar a igreja dessa localidade, caso haja o pedido desta, 
ou, poderão trabalhar à parte, pregar e ganhar vidas, só que todo 
o fruto da sua obra terá de ser encaminhado para a igreja local ali 
existente. Apóstolo realmente bíblico não pode fundar igreja para si, 
nem para qualquer denominação. A Igreja é da economia divina. Não 
é propriedade de homens, mas de Deus. Edificar igreja é tarefa de 
apóstolos neotestamentários e essa edificação, podem e devem fazer 
por mensagens orais ou escritas; por conselhos; por livros que tenham 
escrito; por orações, intercessões, etc.
Apóstolos têm como missão fundar igrejas, porém, maior deve ser 
a sua alegria, ao constatar que à cidade para a qual se dirigiram, já 
possui a igreja da localidade. Com isso, poderão dirigir-se para outro 
campo, mas sempre sob a luz ou direcionamento do Espírito Santo. 

14. Apóstolos de hoje diferem dos apóstolos dos tempos do Novo 
Testamento? 

Por princípio bíblico, não. A partir de Atos 13.1-4, o Espírito Santo 
está chamando e enviando homens para edificar igrejas. Atos 13 e 14 
nos mostram este fato: o Espírito Santo enviou homens, e igrejas locais 
surgiram. Paulo e Barnabé eram “apóstolos” (At. 14.1-4). I Coríntios 
12.28 afirma que Deus estabeleceu apóstolos na igreja. A Bíblia é toda 
feita pela inspiração do Espírito Santo. Por princípio, quem recebe 
ministério apostólico, recebe-o, porque Deus dá. Nada mais do que 
isto. É o Espírito Santo quem chama e envia ontem e hoje. São apóstolos 

aqueles que estão indo. Paulo era apóstolo por excelência, porque estava 
sempre indo, pessoalmente e através dos seus numerosos companheiros 
da companhia apostólica. Os textos a seguir dão os nomes de alguns dos 
colaboradores apostólicos de Paulo: Atos 13.7 cita barnabé. Silas é citado 
em Atos 15.40. Em Atos 16.1 aparece Timóteo. Tito 1.4-5 mostra que 
Tito é filho na fé de Paulo. II Timóteo 4.11 menciona Lucas e Marcos 
como companheiros de obra de Paulo. Colossenses 4.17 traz-nos o 
nome de Arquipo. Há muitos outros companheiros de obra apostólica 
de Paulo que podem ser achados nas páginas do Novo Testamento. 

Entre muitos ministérios que Deus levantou na Igreja, há alguns 
especiais, que são relacionados com a Sua Palavra. Estes ministérios 
são: o de apóstolos; o de profetas; o de evangelistas; o de pastores e 
o de mestres (Efésios 4.11). Estes cinco ministérios não procedem nem 
de um, nem de muitos homens, mas só de Deus que chama e abençoa 
homens, para serem abençoadores do Seu povo. Por princípio bíblico, 
os apóstolos do primeiro século cristão e os dos séculos subseqüentes, até 
hoje, são igualmente feitos por Deus. Entretanto, pelas circunstâncias 
dos dias atuais cheios de tecnologia: televisão, rádio, jornal, computador, 
telefone, fax, correio, internet, enfim, mil recursos a mais do que nos 
dias de Paulo, os irmãos do ministério apostólico têm, em mãos, 
excelentes recursos para servirem bem às igrejas. Deus não muda os Seus 
princípios: só Ele é quem chama para o apostolado, mas as condições 
de hoje podem fazer com que um apóstolo esteja em muitos lugares ao 
mesmo tempo, por exemplo, através de fitas de áudio e de vídeo, CDs 
ou DVDs, através da TV, do rádio, etc. Paulo, por exemplo, fazia-se 
presente, pessoalmente e também através de outros obreiros apostólicos, 
como se vê em Tito 1.5, quando Tito foi colocado por Paulo em Creta, 
para que estabelecesse a ordem nas igrejas, inclusive, ungindo, para cada 
igreja, os seus respectivos presbíteros. Assim foi feito.

Atos 13 e 14 registram o roteiro de Paulo e Barnabé, que iam 
passando por Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Listra e 
Icônio. Eles passavam, em geral, rapidamente. Deixavam, em cada 
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local, seus representantes, os quais Deus lhes dava como companheiros 
de obra apostólica. 
 
15. Ministério pastoral neotestamentário é a mesma coisa que 

ministério presbiterial?

 Não. Não mesmo. Presbíteros têm a ver com a administração 
geral da igreja. No presbitério, cujo fim é administrar a igreja da 
localidade, sob plena orientação de Deus, pode haver presbíteros 
vocacionados divinamente para servir como pastores. Isto é necessário 
ao corpo eclesial, mas não é condição sem a qual alguém não possa 
entrar no presbitério. Aliás, Deus pode distribuir os cinco ministérios 
da Palavra (Efésios 4.11), dentro do presbitério, isto é, Deus pode 
fazer de alguns presbíteros, “evangelistas”. Outros podem receber o 
ministério de “profetas”. Outros, ainda, podem ser feitos, por Deus, 
“pastores”. Pode haver outros ministérios, caso Deus queira, porém, 
nenhum ministério específico é igual ao presbitério. Cada ministério 
deve servir em sua área específica. Ora, o serviço presbiterial tem área 
de ação geral (não específica) dentro do ambiente de serviço prestado 
à igreja na localidade. Cada dom ministerial de Efésios 4.11 tem área 
específica, restrita ao dom em si. Enquanto isto, o serviço do presbitério 
tem a ver com a administração geral da igreja da localidade. Nenhum 
ministério de Efésios 4.11 é igual ao presbitério.
 O substantivo “pastores” ocorre uma só e única vez, em todo 
o Novo Testamento, em relação aos homens que servem ao Senhor 
Jesus nesse ministério, e assim mesmo, aparece na forma plural. 
Em Efésios 4.11 há cinco ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, 
pastores e mestres. Estes ministérios da Palavra existem desde os dias 
dos apóstolos do Cordeiro e hão de existir até que o Senhor Jesus venha 
arrebatar a Sua Igreja, “naquele dia”. Acontece que quatro dos cinco 
ministérios de Efésios 4.11 estão fora, em geral, do foco da ótica vesga 
de igrejas denominacionais. Essas igrejas vêem o ministério pastoral com 

estupenda primazia, e mesmo assim, apenas na figura de um só pastor, 
no máximo, do pastor-chefe e seus pastores auxiliares. É o “clérigo” 
“comandante em chefe”, auxiliado por seus comandados. Judas 12 fala 
de “pastores que a si mesmos se apascentam”. Essa expressão traduz o 
termo grego  (que se pronuncia piménondes). Ora, 
esse termo grego, , não é um substantivo puro. O 
termo “pastores” (Ef. 4.11), que é um substantivo puro, plural, que 
traduz o grego  (que se pronuncia piménas), é um acusativo 
plural de (pronuncia-se pimin). Em Judas 12, o termo que é 
 (que pronunciamos piménondes) é um nominativo 
plural, masculino, particípio presente de  (pronúncia 
piméno), que se traduz: “eu pastoreio”. O termo  
é um substantivo verbal ou é um verbo substantivado que, usando a 
linguagem da pecuária daquelas regiões orientais, refere-se aos líderes 
heréticos mencionados em Judas 11, odiosos como Caim, movidos pela 
ganância e imoralidade de Balaão e rebeldes como Coré, egoístas, que se 
pastoreiam a si próprios.  É claro, portanto, que o termo “pastor” não 
foi criado para designar o clérigo que hoje existe no protestantismo. 
Não. A origem do termo pastor não é religiosa e sim, econômica, 
da pecuária oriental. O verbo pastorear refere-se, na contextura 
bíblica, a qualquer liderança, seja ela qual for, política ou religiosa, 
moral ou imoral.  

Digamos que dentre sete presbíteros, três recebam de Deus vocação 
pastoral.  Estes três irmãos vão desempenhar um ministério mais 
profundo em relação ao trato com os crentes como ovelhas do rebanho.  
São graciosos, firmes, de bom trato, disciplinadores de maneira especial.  
Não se trata de pastor líder, pregador, doutrinador geral da igreja, nem 
de nenhum pastor-chefe e de seus auxiliares, mas se trata de irmãos 
que cuidam com amor dos que necessitam da sua ajuda. Esses pastores 
de Efésios 4.11 nada têm a ver com o governo geral da igreja, como 
acontece com os pastores de igrejas denominacionais deste século. Hoje, 
cada líder que recebe ordenação na sua denominação, é intitulado pastor 
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e detém a direção da sua igreja denominacional. É um erro tão velho e 
tão generalizado que aquele que o combate pode parecer estar errado. 
Quero remeter aquele que se interessar pelo tema para o capítulo 10 
do meu livro: “Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento 
- a partir da revelação de Deus”, no qual encontrará um estudo valioso 
sobre os presbíteros do Novo Testamento.

16. Pode haver pastores que são presbíteros?

Sem dúvida. Um presbítero pode ter o ministério que Cristo lhe 
queira dar. Se alguém tem o ministério pastoral pode ser colocado no 
presbitério, se Deus assim quiser, ou seja, caso cumpra, no seu viver 
diário, I Timóteo 3.1-7.

17. Pode haver presbíteros que não tenham, individualmente, 
ministério de pastores?

Sim. Pode. Presbíteros são homens corretos. São bispos ou 
superintendentes da igreja da localidade. Na pluralidade dos presbíteros, 
Deus, sendo sábio como é, não vai fazer que todos os presbíteros 
sejam pastores. Ele distribui os dons ministeriais, sabiamente.  A uns 
presbíteros Deus pode fazer pastores. A outros, evangelistas ou profetas, 
ou o que Ele quiser. Os presbíteros que forem pastores vão se ocupar 
das dificuldades, problemas e lutas dos crentes, para ajudá-los. Os que 
forem evangelistas vão trabalhar mais dentro da ótica do evangelismo. 
Presbíteros são do serviço geral da igreja. A eclesiologia deste século 
empobrece ao presbitério e ao ministério, ao afirmar que presbítero é a 
mesma coisa que pastor.

Na igreja há muitas frentes de trabalho, tais como: construção de 
salões de reunião, socorros, ajuda aos casados, aos jovens, às crianças, 
às viúvas e órfãos, cooperação com o louvor, com a zeladoria de 
propriedades, com a secretaria, com a tesouraria, com a produção 

de literatura, com visitas, com evangelização, com educação, com 
administração geral, etc. Daí, podermos concluir que o presbitério 
local possa e deva ser constituído de presbíteros que tenham 
variados dons ministeriais e não tenham, apenas, dom ministerial 
de pastores. Aliás, I Coríntios 12.28 diz que “a uns estabeleceu Deus na 
igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro 
lugar, mestres; depois, operadores de milagres; depois, dons de curar, 
socorros, governos, variedades de línguas”. I Coríntios 12.29-31 mostra 
que há muitos serviços na igreja, além do serviço de pastores. Portanto, 
pode haver presbíteros que não sejam, individualmente, pastores. Deus, 
dentro do próprio presbitério, pode levantar alguns para pastores; 
outros podem ser feitos, por Deus, evangelistas. Efésios 4.11 é o único 
texto, em todo o Novo Testamento, que fala de homens postos como 
“pastores” para servir à igreja. O substantivo “pastores”, em Efésios 4.11, 
está no plural:   (pronuncia-se piménas). Relativamente a 
ministros cristãos, este substantivo que é empregado no plural, só 
aparece uma única vez no Novo Testamento. Isto mostra que o atual 
destaque dos pastores, como ministros especiais, dentre os demais 
ministrantes de igrejas denominacionais, é coisa que constitui 
desvio dos ensinos apostólicos. De dentro do presbitério ou mesmo de 
fora deste, Deus pode chamar uns para apóstolos ou enviados a outras 
gentes doutras regiões; outros, para profetas; outros, para evangelistas ou 
ganhadores talentosos de vidas para Cristo. O ministério apostólico, o 
profético, o evangelístico, o pastoral, o pedagógico, isto é, o de ensino, o 
de operação de milagres, o de cura, o de socorros, o de governos, enfim, 
não são a condição para que alguém pertença ao presbitério, pois que 
este é órgão de administração geral da igreja da localidade, enquanto 
ministério tem a ver com o serviço numa área específica, diante das 
necessidades, também específicas, do povo de Deus. Não é por ter um 
ou mais ministérios que uma pessoa pode entrar no presbitério. Para 
o homem ser do presbitério, é necessário que tenha as características 
que I Timóteo 3.1-7 destaca. Pode haver presbíteros que não sejam 
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dotados, individualmente, com o ministério pastoral. Há presbíteros 
dentro da administração das igrejas com os quais Deus pode trabalhar, 
capacitando-os para o seu desempenho presbiterial, sem serem pastores. 
Aos presbíteros o Espírito Santo pode ir ungindo com  “dons... diversos” 
(I Co. 12.4). Também, o Senhor Jesus Cristo pode conceder-lhes 
“diversidade nos serviços”, ou seja, ministérios (I Co. 12.5). Enfim, aos 
presbíteros Deus Pai pode distribuir-lhes “diversidade nas realizações” 
(I Co. 12.6). Sem dúvida, “Deus é quem opera tudo em todos” e 
certamente Deus faz tudo “como lhe apraz” (I Co. 12.11). Poderoso 
é o nosso Deus Triuno para nos dar dons, ministérios e realizações. 
Portanto, bendito seja o Senhor que nos capacita para servi-LO.

18. Pode haver pastores que não são presbíteros?

Sim. Na vida de alguns irmãos o dom pastoral é evidente. Há irmãos 
que, embora não sejam presbíteros, são visitadores. Discernem o estado 
espiritual debilitado de alguns irmãos e vão ao encontro destes com amor. 
Vêem dificuldades nos irmãos. Ouvem “uivos” de lobos e vão proteger 
o rebanho. Conhecem o estado das ovelhas. Não são poucos os irmãos 
aos quais Deus tem dado o dom ministerial de pastores, embora não 
sejam do presbitério. Graças a Deus, há muitos irmãos que receberam 
ministério pastoral, embora não sejam presbíteros. Pastorado é um dos 
vários ministérios e pode haver pastores que não são presbíteros. Note 
que estes pastores não têm nada a ver com o pastor clérigo comum 
destes dias de desvios da fé do Novo testamento.

19. Pode-se dizer que presbíteros são pastores e que pastores são 
presbíteros?

Não se deve dizer que são. É como se disséssemos que o presidente 
de certa empresa é seu escrevente. Ora, o presidente também escreve. No 
entanto, o presidente é mais do que escrevente. Aquele é responsável pelo 

destino da empresa toda, enquanto o escrevente só tem responsabilidade 
por certa área específica do seu trabalho na empresa.

O presbitério responde pelo cuidado da igreja local, como um 
todo, enquanto os que recebem ministérios específicos, por exemplo, 
o de pastores ou o de evangelistas vão servir em áreas específicas do 
seu específico ministério. O Presbitério é responsável, perante Deus, 
pela edificação geral da igreja da localidade. Enquanto isso, o pessoal 
do pastorado cuida de pastorear, de prover bons pastos e água pura 
para as ovelhas e, em especial, tem cuidado com as ovelhas doentes. 
Os ministros proféticos trazem exortação, consolação e edificação ao 
povo. Os evangelistas vão buscar os perdidos para trazê-los a Cristo. Os 
mestres são legítimos  doutrinadores, ungidos para ensinar. Todos esses 
ministros, enquanto ministros, não são responsáveis pelo governo da 
igreja. Só os presbíteros administram a igreja em geral. Uns presbíteros 
podem ser mestres. Outros podem ser profetas ou pastores. Em tese, 
pode haver presbíteros que não exerçam os dons ministeriais de Efésios 
4.11, mas que são constituídos presbíteros pelo Espírito Santo (Atos 
20:28). No entanto, no que concerne ao pastorado, este é só um dos 
vários ministérios e pode, portanto, haver presbítero que não seja 
pastor.

20. É prática do Novo Testamento dar título aos integrantes do 
presbitério e do ministério, como por exemplo, Presbítero Jacó 
ou Pastor Emanuel ou Reverendo Estêvão ou Apóstolo Paulo ou 
Profeta André ou Evangelista Tiago?

Não. Não. Não. Esses títulos são mundanos e acariciam o ego de 
homens religiosos que trabalham nas denominações. São coisas do 
século, não do Novo Testamento. No mundo há o reino das titulações 
honoríficas. Nós, quando temos parte no ministério, isto é graça 
imerecida, favor do Senhor, nunca devemos usar título religioso, pois 
Deus não nos dá títulos e honraria mundana. Talvez seja dura essa 
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verdade, mas não há como contornar a prática do Novo Testamento 
clara como a luz. Nenhum presbítero do Novo Testamento aparece com 
título honorífico. Há os presbíteros denominacionais nesse século, que 
são hierarquicamente inferiores ao pastor. São presbíteros de “segunda 
classe”. Esses presbíteros de “segunda classe” podem até não receber 
o título de presbítero antes do nome, pois honroso, mesmo, para o 
denominacionalismo, é o título de pastor. Via de regra, do título de pastor 
ou de reverendo, de tal título ninguém abre mão: é o engrandecimento 
do homem.                                                             

O Novo Testamento não dá títulos honoríficos a homens, quer 
sejam do presbitério quer sejam de algum ministério. Não. Ministros 
apostólicos, como Paulo e Pedro, não usaram  título como apóstolo 
Paulo ou apóstolo Pedro. I Coríntios 1.1 diz: “Paulo, apóstolo 
de Cristo Jesus”... I Pedro 1.1 declara: “Pedro, apóstolo de Jesus 
Cristo”... Nesses casos, segundo a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, o termo apóstolo não é título, é aposto. O termo 
apositivo, “apóstolo”, não é título, é termo explicativo que significa 
mensageiro, enviado, que define que o tal Paulo é o mensageiro, 
o enviado de Cristo Jesus e que o homem, Pedro, é aquele que é o 
mensageiro, o enviado, ou seja, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo é 
função, nunca titulação para aguçar a vaidade de homens religiosos. 
Não é incomum ouvirmos pessoas dizerem: o “apóstolo Paulo” diz 
isto ou aquilo. Pregadores inconscientes da herança idolátrica do 
romanismo, ainda acrescentam: o “Apóstolo São Paulo” diz isto ou 
aquilo. Essa titulação de religiosos é coisa do diabo. Toda glória 
pertence ao Rei dos reis, ao Senhor nosso Deus.

É hora, irmãos no Senhor Jesus Cristo, de acabarmos, de uma vez 
por todas, com a busca de glória pelos títulos. Que o Senhor livre os 
nossos corações da vaidade, do orgulho religioso e que sejamos “simples 
como as pombas”, contudo, “prudentes como as serpentes”. Sejamos 
humildes para recebermos a graça de praticar, cada dia, o viver santo, 
desapegados das glórias deste mundo.

Há um termo que ocorre em alguns versos bíblicos e que 
funcionaria como título: IRMÃO. Observem: “irmão Sóstenes” (I 
Co. 1.1). “Irmão Paulo” (II Pe. 3.15). Irmão é termo nivelador na 
família da fé: todos os que são da fé, são irmãos. A Deus toda a 
glória por Sua misericórdia em fazer-nos irmãos pela fé em Cristo, 
sem distinção de casta religiosa. Tal distinção é praga.

Concluindo este capítulo, creio que o assunto ficou bem 
esclarecido. Presbitério tem a ver com a administração geral da igreja 
local, e ministério pastoral refere-se ao serviço do tratamento do caráter 
cristão em área específica, particular, do serviço aos santos. Portanto, 
presbitério, sendo administração geral da igreja da localidade, não é a 
mesma coisa que ministério pastoral, que é área de atuação específica 
dentro dessa mesma igreja.
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LUZ SOBRE OS TERMOS - PASTOR, PASTORES, 
PASTOREAR, APASCENTAR E REBANHO

Esses termos vieram para o Novo testamento através de 
conceitos sócio-econômico-culturais de época. O elemento social, 
econômico e cultural teve muito peso. A sociedade desses tempos idos 
era agropecuária. A riqueza era do campo fortemente pastoril. Reis, 
príncipes, líderes e sacerdotes eram proprietários de terra. Tinham 
rebanhos de cavalos, vacas, ovelhas, camelos, jumentos, etc. Os povos 
eram possuidores de rebanhos. Abraão e Ló eram líderes, grandes 
fazendeiros. Tinham rebanhos. Eram pastores de pastores (Gn. 12.13; 
13.2,5-8). Isaque era pastor, pois “possuía ovelhas e bois”.  Isaque 
tornou-se riquíssimo (Gn. 26.12-14). Jacó e Labão tinham rebanhos, 
eram pastores (Gn. 31.38-39,41). Jacó era grande pastor de gado (Gn. 
32.5,7-8,13-15,19; 33.13). Esaú era possuidor de gado (Gn. 33.8-11); 
sendo rico, tinha um exército de quatrocentos homens com ele (Gn. 
32.6). O presente de Jacó não representava materialmente muita coisa 
para Esaú, visto que este era riquíssimo.

Na terra de Midiã havia pastores, campos e rebanhos (Êx. 2.15-
17). Reuel, sacerdote, sogro de Moisés, tinha rebanho (Êx. 2.16-19). 
Moisés era pastor, pois “apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro” (Êx. 
3.1). Faraó era dono de “terra” e de “gado” (Gn. 47.6,20). Os filhos de 
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Jacó eram pastores, como se vê em Gênesis 46.31-34. Quis e seu filho 
Saul eram ligados à criação de animais (I Sm. 9.1-3). Davi era pastor, isto 
é, estava “apascentando as ovelhas” de seu pai, Jessé, quando foi ungido 
por Samuel para substituir ao Rei Saul (I Sm. 16.11-13). Também I 
Samuel 17.33-40 fala do pastorado de Davi, rei de Israel. Jó era pastor 
de pastores, era riquíssimo possuidor de animais (Jó 1.14,16; 42.12). 
Até em ambiente de cidade, a exemplo de Belém, havia a presença de 
rebanho, de pastoreio. Belém, que não tinha onde hospedar o Menino-
Deus, Jesus, o qual, ao nascer, teve por berço uma “manjedoura”, um 
cocho em que animais comiam, é um exemplo de como o pastoreio era 
algo econômico e sócio-cultural (Lc. 2.3-7), e para dizer mais acerca de 
como o apascentamento, o pastoreio era importante do ponto de vista 
da economia, “havia naquela mesma região pastores que viviam nos 
campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite”. Esses 
trabalhadores rurais, pecuaristas, viram a manifestação dos anjos, que 
anunciavam o nascimento do Senhor Jesus entre os homens.

Algumas breves lições dos trechos bíblicos seguintes sobre questões 
pastorais:

 Salmo 23.1 - “A figura de pastor” neste Salmo “retrata o 
Senhor como guia, protetor e companheiro constante” (Bíblia Anotada). 
Deus usa, para as Suas ações benéficas, a figura dos trabalhadores que 
cuidavam de bois, de ovelhas, de seus rebanhos, guiando, protegendo e 
acompanhando constantemente os animais sob seus cuidados. O Pastor 
do Salmo 23.1 é   que se pronuncia Jeová. Este termo hebraico 
é um dos nomes de Deus. Significa Senhor. Deve-se dizer que o 
vocábulo (Jeová), mesmo no início da Era Cristã, era escrito sem 
vogais. O nome de Deus era escrito, apenas, com as quatro consoantes 
seguintes:  (sem vogais). Estas foram acrescentadas ao tetragrama 
consonantal por volta do século quarto ou quinto pelos massoretas, 
pois a pronúncia do nome pactual de Deus estava desconhecida. 

Então, pegaram o nome (pronuncia-se Adonai) e usaram as 
vogais de Adonai no tetragrama. O nome Jeová é uma tentativa 
de se aproximar da pronúncia original do nome de Deus. De fato, 
NINGUÉM SABE, NA REALIDADE, A PRONÚNCIA CORRETA 
DESSE NOME PACTUAL DE DEUS. Seria a pronúncia, Javé? 
Seria Iavé? NINGUÉM SABE. Importante é que Deus É o É, o 
Eterno. O Pastor deste Salmo não é pastor humano clerical de qualquer 
denominação: é Deus. Neste Salmo 23.1 um homem diz:  
(pronunciam-se estes dois vocábulos assim: Jeová Roí e se traduz: o Senhor  
é o meu Pastor.) 

Salmo 80.1 – Deus é invocado sob a figura do “Pastor de 
Israel”. Como o pastor cuida com amor das suas vacas, cabras e ovelhas, 
Deus trata do seu povo com amor eterno. Assim, a pecuária ofereceu 
ao salmista a figura de Deus como pastor que, de modo mui terno, 
cuidou do seu Israel. Jesus se revelou como o “Bom Pastor” (Jo. 10.11). 
Pastores que viviam no tempo em que os Salmos foram escritos e no 
tempo em que o Senhor Jesus esteve na terra, em carne, eram homens 
que tratavam do gado e Jesus usa a figura do pastor, mas a do BOM 
PASTOR, pois que, enquanto os pastores de gado procuravam guardar 
seus animais dos predadores, Jesus deu a Sua vida na Cruz e, para nos 
livrar da condenação, morreu por nós. Nada de pastor de denominação 
é tratado neste Salmo. “Pastor de Israel” é expressão de amor pela qual 
Deus Se revela. Nada tem a ver com o pastor denominacional. Neste 
Salmo 80.1 o salmista se dirige a Deus, dizendo que Deus é o Pastor da 
nação de Israel como um todo, enquanto no Salmo 23.1 outro salmista 
diz que Deus é seu Pastor pessoal. Enquanto Deus é de todos, também, 
é de cada um de nós.

Isaías 13.20 – “pastores” não “farão ali”, em Babilônia, “deitar 
os seus rebanhos”. Babilônia, quer seja a nação ou a cidade, não mais 
assistirá a pastores fazendo seus rebanhos deitar-se, em repouso. Babilônia 
será exterminada. Toda confusão ou babilonismo desaparecerá da face 
do universo. Os pastores de Isaías 13.20 nada têm a ver com os pastores, 
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isto é, com os clérigos denominacionais.
Isaías 40.10-11 expressa o trabalho pleno de amor e ternura de 

Deus, utilizando a figura do homem do campo, o pastor, que apascenta 
seu rebanho e que acolhe nos seus braços os indefesos “cordeirinhos”. 
O Antigo e o Novo Testamento têm de citar a figura do pastor, visto 
que, naqueles tempos de preparação da Bíblia, tais trabalhadores faziam 
parte da ECONOMIA MUNDIAL. As atividades pecuaristas eram 
fundamentais à manutenção da vida econômica naqueles dias. Este 
pastor que se vê neste texto é o Senhor Deus. Nada tem a ver com o 
pastor, isto é, com o clérigo denominacional. Na Bíblia se interpreta o 
texto pelo contexto. Interpreta-se a Bíblia pela Bíblia. Não sendo assim, 
cada um faz a sua interpretação particular e o católico poderia achar 
que o pastor de Isaías 40.10-11 é o “padre”. O protestante diria que é 
o seu “pastor” e o umbandista poderia afirmar que é o “pai de santo”: 
confusão babilônica. Deus é o Pastor, é Quem administra e cuida de 
nós com carinhoso coração. 

Isaías 44.28 afirma que o imperador Ciro, homem ímpio, 
pagão, chefe mundial de povos, foi posto por Deus como Seu “pastor”. 
Ciro, “rei persa... predestinado para conquistar reis... e libertar os judeus 
do cativeiro” babilônico, era guerreiro. Neste texto, a figura pastoral de 
Ciro não é de ternura, mas de valentia. Como o pastor, lá no meio da 
pastagem, livra os cordeiros e as ovelhas dos animais selvagens, Ciro 
vai ser esse “pastor” valente que vai livrar os judeus, como se fossem 
cordeirinhos sem defesa da poderosa predadora Babilônia. Isaías 44.28 
nos dá mais uma figura da poderosa economia mundial-pastoral 
daqueles dias antigos de riqueza campestre. Ciro é o valente pastor. 
Nada tem a ver com o pastor, o clérigo denominacional.

Isaías 56. 9-12 trata dos “atalaias” ou vigias ou líderes; no 
caso, a referência é aos profetas “cegos”. Estes “todos são cães mudos, 
não podem ladrar... gostam de dormir... gulosos, nunca se fartam; são 
pastores que nada compreendem”. Diz Ryrie: “Estes versículos censuram 
profetas profissionais por serem atalaias cegos (Jr. 6.17; Ez. 33.7)”. É só 

ter bom senso e se verá que “pastor” é uma maneira de Isaías chamar os 
profissionais religiosos que aparecem em Israel, nada tendo a ver com o 
clericalismo dito cristão de hoje, pelo qual o pastor católico é chamado 
de padre e o padre protestante é chamado de pastor. Ambos vêm de 
Roma, não do Novo Testamento. Esse clericalismo pastoral infiltrado 
no cristianismo denominacional é de base pastoril-econômica, não 
sendo nem fora de época, porque nunca teve a sua época no ensino do 
Novo Testamento. No mínimo, é inoportuno, estranho e nestes dias da 
Era da Graça, abusando da graça, não é neotestamentário.

Jeremias 3.15 diz que Deus vai levantar líderes fiéis para guiar, 
“com conhecimento e com inteligência”, o Seu povo. Em Jeremias 3.l4 
Deus promete trazer Israel da Dispersão e levá-lo a Sião. É assim que 
vimos surgirem, guiando Israel, homens como Zorobabel, o governador; 
como Josué, o sacerdote e como Esdras, o escriba. Os livros de Esdras 
e Neemias mostram esses nomes de fiéis líderes Notemos, que esses 
homens nada têm a ver com o pastor denominacional. Os “pastores” 
deste trecho bíblico são guias valorosos da nação, homens de moral, de 
fé. Glória a Deus. 

Jeremias 10.21 trata dos “pastores” de Judá, ou seja, dos “líderes 
da nação, que foram responsáveis pela calamidade” nacional (Jr. 2.8; 
6.3). O termo “pastores” usado por Jeremias (Jr. 2.8) designa chefes 
prevaricadores, paganizados, alienados do Senhor, dispersadores dos 
rebanhos do Senhor. “Pastores”, aqui, são sacerdotes e profetas falsos 
(Jr. 2.8). Em Jeremias 6.3, “pastores” são príncipes ou generais 
babilônicos famintos pela destruição de Judá. O termo “pastores” é 
usado na economia nacional e mundial porque pastorear era, no mundo 
dos negócios, o mesmo que governar, dominar. “Pastor” ou “pastores” 
são termos provindos, em sua origem, do mundo econômico e não 
provêm da exclusiva revelação de Deus. Estes termos são mencionados, 
porque eram comuns ao entendimento do leitor e do ouvinte daqueles 
recuados dias. Nada têm a ver com o pastor ou clérigo denominacional 
destes dias.
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Jeremias 12.10 fala dos líderes chamados “pastores” que 
“destruíram” a “vinha” de Deus, a qual era o “prazer” do Senhor. 
Pastorear, neste texto, significa liderar para destruir. Nada tem a ver 
com o pastor, o clérigo denominacional. 

Em Jeremias 23.1 e 10.21, Deus trata de líderes corrompidos, 
injustos, dentre os judeus. Esses líderes, governantes corruptos, 
danificam o povo ao qual dissolvem e dispersam. São guias da política, 
inclusive, da política religiosa. Nada têm a ver com o pastor, isto é, com 
o clérigo denominacional.

Jeremias 23.4-5 promete o levantamento de “pastores”, quer 
dizer, de líderes governantes do povo de Deus. Virá o dia em que Deus 
levantará um “renovo”, ou seja, um “ramo”, um “rebento”, como diz 
John Davis: “Título aplicado a Jesus Cristo como renovo de Davi, 
Jeremias 23.5”. “Pastores”, em Jeremias 23.4, é termo que continua 
expressando o pensamento resultante do estruturalismo econômico ou 
pastoril de época e nada tem a ver com os pastores das denominações. 
Jeremias 23.4 profetiza o levantamento de bons “líderes”, príncipes, 
políticos, que possam bem governar o povo de Deus. 

Em Jeremias 31.10 Javé permite que Seu povo seja espalhado. 
É Ele que, “como o pastor”, restaura e guarda o “seu rebanho”. Dá para 
se observar que o pastoreio econômico do mundo antigo influiu no 
falar dos profetas. O Senhor agirá “como o pastor”. Deus, neste texto, 
nem diz que é pastor. Diz, apenas, que agirá em favor de Israel, “como 
o pastor” que guarda os bois, as vacas, os jumentos, as ovelhas. O termo 
“pastor” é linguagem da empresa pastoril, econômica. Nada tem a ver 
com o pastor, com o clérigo denominacional.

Jeremias 50.6 identifica os “líderes” de Judá como “pastores” 
pervertidos, fazendo com que o povo do Senhor se esquecesse do 
seu “redil”, enquanto se dava à idolatria pelos montes e outeiros e se 
desintegrava. É claro que a economia pastoril influía no falar profético. 
O texto mostra como a liderança religiosa, política e corrupta de Israel 
danificava a fé do povo de Deus. 

Ezequiel 34.1-10 chama os reis “Jeoaquim e Zedequias, que 
não atenderam às necessidades do povo”, de pastores. “Pastores”, diz 
um comentador, são: “Os sacerdotes, profetas, anciãos e príncipes” 
(políticos), “que segundo Ezequiel 22.25-30, tinham negado seu 
dever de lealdade a Deus”. “Pastores”, neste texto de Ezequiel, é termo 
que nada tem a ver com a profissão religiosa dos clérigos das igrejas 
denominacionais destes dias de heresia. 

Amós 3.12 apresenta um “pastor” na campina, salvando pedaços da 
ovelha morta, da larga boca do predador feroz, para que esse pastor não tivesse 
de pagar a ovelha perdida, despedaçada. O pedaço ou pedaços mostrariam 
ao proprietário que a ovelha foi despedaçada por uma fera. É evidente a 
influência do orientalismo pastoral-econômico na vida religiosa dos hebreus. 
Se o pastor não mostrasse restos mortais da ovelha morta, ele teria de pagar, 
pois poderia ele mesmo ter comido a ovelha. É evidente que a liderança do 
povo de Deus tem contas a acertar com o proprietário das ovelhas, isto é, com 
Deus. Misericórdia, Senhor.
  João 10.11 e Hebreus 13.20 falam de Jesus como o Líder, “o bom 
Pastor”, “o grande Pastor”. No Antigo Testamento a ovelha era morta em 
sacrifício. Jesus, “o bom Pastor”, é Quem deu a Sua vida pelas ovelhas. As ovelhas 
eram apresentadas, até pelos seus pastores, para serem mortas em sacrifício, 
perante o sacerdote, para o bem dos seus próprios pastores. Nos textos agora 
mencionados, vemos como a vida pastoril, dominante na economia mundial 
dos dias de preparação da Bíblia, influenciou a terminologia textual velho e 
neotestamentária.
Caso alguém, despreparado biblicamente, queira usar textos como os que já 
consideramos, para provar que o clérigo de igreja denominacional tem base 
bíblica, pode-se dizer que o tal prova a sua maldade ou a sua incompetência ou 
ambas as coisas. Nada têm a ver com o clérigo das denominações hodiernas. 
Precisamos buscar a misericórdia dos céus para cumprirmos bem nossa 
missão, porque Jesus, o Grande Pastor, nosso Salvador, Rei Eterno, Glorioso 
Juiz, o Pastor que se deu por Suas ovelhas virá acertar conta com os seus servos 
ou empregados. Nós somos esses servos e precisamos ser achados fiéis. 
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CAPITULO VI

Quanto ao uso do verbo pastorear ou apascentar

Segundo Atos 20.28 e I Pedro 5.2, aos presbíteros cabe-lhes 
o dever de olhar por si e pela igreja da localidade. Têm de vigiar, 
superintender, fiscalizar, guiar, velar pelas almas, apascentar, como 
se vê nestes dois textos agora citados.

Pastorear, em textos bíblicos, não significa função de clérigo. 
Pastorear é um verbo definidor de liderança em geral, dos profetas, 
dos sacerdotes, dos presbíteros, dos príncipes, dos reis no seu governo 
sobre a nação, enquanto estes tratam da educação, das estradas, da 
alimentação, da defesa nacional, das guerras, etc. Enfim, pastorear 
na Bíblia significa liderar.

O problema surge, quando se toma um homem e se dá a este o 
título de “pastor”, formando-se, por esse meio, uma ordem de religiosos: 
é o estado clerical sobre o estado laical, ou seja, é o clérigo sobre o leigo; é 
o clericalismo contra o laicismo; é o pastor ou o padre atrofiando a vida 
espiritual dos crentes; é a intromissão humana no governo de Deus sobre 
o povo de Deus. Biblicamente, EM CONJUNTO, os presbíteros (At. 
20.17) têm a função de apascentar ou liderar (At. 20.28; I Pe. 5.2). 
Em conjunto, não individualmente. Os presbíteros (At. 20.17) são 
constituídos bispos pelo Espírito Santo e no CONJUNTO pastoreiam 
ou superintendem (At. 20.28). Já que presbíteros são bispos, é bom que 
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saibamos os seis sentidos seguintes do termo bispo:
Superintendente - inspetor, dirigente, chefe.
Feitor, - administrador de bens alheios, superintendente de 
trabalhadores. Capataz.
Fiscal - pessoa encarregada de fiscalizar, de cobrar impostos, 
de observar certos atos ou a execução de certas disposições. 
Examinador.
Gerente - pessoa que gere ou administra bens ou serviços.
Guarda - quem exerce o dever de guardar, de amparar, de cuidar.
Supervisor - aquele que supervisiona; que inspeciona em plano 
superior.
O termo bispo, que é tradução do vocábulo grego , 

que se pronuncia epíscopos, tem seis significados que definem o que 
os presbíteros ou bispos são. Nem uma vez, sequer, constatei o termo 
pastor como sinônimo de bispo nos dicionaristas W.C.Taylor, F.Wilbur 
Gingrich, Frederick W.Dauker e Joseph Henry Thayer. Desse modo, 
caso se decidisse intitular ou dar título aos homens componentes do 
presbitério, dever-se-ia chamá-los de superintendentes, feitores, fiscais, 
gerentes, guardas, supervisores.  

Pastorear, conforme I Pe. 5.2, por conseguinte, é apenas um 
verbo de origem econômica, pecuarista, que deve juntar-se a outros 
verbos ou substantivos, para definição da ação conjuntural do rico 
AGIR do presbitério. “Presbíteros” são “bispos” (At. 20.17,28) e bispos 
são: superintendentes, feitores, fiscais, gerentes, guardas, supervisores. 
Conseqüentemente, pastorear é dever conjuntural dos presbíteros 
e significa superintender, fiscalizar, guardar com fé e amor o povo de 
Deus a eles confiado, mas não quer dizer que haja um clérigo, pastor ou 
padre, à frente de igreja. 

O verbo pastorear que aparece em Atos 20.28 não sugere que 
o escritor tivesse em mente a existência de algum ministro, em 
particular, intitulado pastor. NO CONJUNTO, é evidente, é que 
os presbíteros pastoreiam, ou seja, cuidam do povo com carinho ou 

com o cajado, mas em tudo com amor. Esse verbo pastorear oriundo 
da economia de época significa liderar, superintender, administrar 
e sendo conhecido do autor de Atos 20.28, foi empregado com o 
sentido de serviço PLURAL dos presbíteros à igreja da localidade 
de Éfeso. Não há nenhuma evidência de igualdade do serviço 
plural dos presbíteros do Novo Testamento com o serviço unitário 
do clérigo que pastoreia igreja denominacional nos dias hoje. O 
sentido de pastorear como simples liderança era conhecido dos povos 
daqueles dias. O Novo Testamento não registra que nenhum homem 
tenha sido chamado de Pastor Perez, ou Pastor Naassom, ou Pastor 
Obede, ou Pastor Jotão, ou Pastor Abiúde, ou seja que nome for. Ora, 
não é a Bíblia regra de fé e prática? Se é, gente, vamos praticá-la! O 
clericalismo religioso deste século, não a Bíblia, é que nos faz chamar 
esse ou aquele irmão de Pastor Matã, ou Pastor Nagai. Esse falar dos 
crentes é clericalismo mundano, religioso.

Sabemos, pelo exposto, que a agropecuária pesava enormemente 
na economia do mundo do Oriente Médio, ambiente em que a Bíblia 
foi escrita e em que Jesus nasceu. É lógico, normal e até de se esperar 
que o pastoreio tenha influenciado a terminologia e a escrita da Bíblia. 
Daí, é que apareceu no Novo Testamento, e uma só vez, em relação 
ao ministério de alguns servos de Deus (Ef. 4.11), o substantivo 
plural “pastores”. Notem, não aparece o termo no singular, “pastor”, 
mas no plural, “pastores”, em relação aos ministros pastorais  
neotestamentários, que NADA têm a ver  com o clericalismo pastoral 
protestante. É claro como o dia que os termos pastor, pastores, pastorear, 
apascentar e rebanho, chegaram ao Novo Testamento por empréstimo 
da economia universal, material e pastoril do Oriente Médio. Quando 
Atos 20.28 e I Pedro 5.2 empregam o verbo pastorear, empregam-no 
como forma comum do conversar, do dia-a-dia, porque o ambiente em 
que viviam Paulo e Pedro, que escreveram tais textos, era agropecuário 
e o sentido de pastorear para esses apóstolos é liderar, superintender, 
cuidar com amor dos irmãos na fé. 
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A existência de um homem à frente de uma igreja como 
pastor não é nem ensino nem prática do Novo Testamento. É uma 
intromissão indevida de administração mundana nas igrejas de 
Deus. O maligno confundiu as mentes de estudiosos, de eclesiólogos, 
de líderes cristãos e isso fez com que o governo presbiterial, plural, local, 
feito em igualdade de autoridade entre os participantes do presbitério 
neotestamentário viesse a se tornar o governo de um homem intitulado 
pastor ou reverendo sobre seus inferiores hierárquicos. Também, tal 
pastor ou reverendo, segundo o esquema de homens, pode tornar-se 
presidente de igreja governada por uma democracia, ao invés de ser 
regida pelo governo de Deus ou pela teocracia bíblica eclesiástica.

O governo da igreja bíblica é teocrático. Por que dizemos que a 
administração pelo presbitério da igreja da localidade, segundo o Novo 
Testamento, é teocrático, e ainda por que afirmamos que o governo 
presbiterial de alguma igreja denominacional não é teocrático? Por isto: 
a igreja da localidade, segundo o Novo Testamento, está nos planos de 
Deus. É isto que vemos na Palavra da Nova Aliança. Como o presbitério 
dessa igreja da localidade é plural, sem hierarquia e é parte integrante 
dessa mesma igreja, então, podemos dizer que o governo presbiterial da 
igreja da localidade é teocrático. Se o todo é teocrático, também a sua 
parte o é. Sendo a igreja denominacional uma estrutura alienada dos 
princípios da localidade neotestamentária, essa igreja não é teocrática 
e seu presbitério, seja qual for a estrutura deste, como parte integrante 
e defensora dessa igreja denominacional, não pode ser teocrático, 
podendo ser humano ou antropocrático. 
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1. “Pastor” é vocábulo característico da terminologia agronômica 
desde os primórdios da raça humana. 

Abel, filho de Adão, evidentemente, antes de ter sido assassinado 
por seu ímpio irmão, Caim, lidava com gado. Diz Gênesis 4.2: “Abel 
foi pastor de ovelhas”. Também, um descendente de Caim, filho deste 
com uma das suas mulheres, Ada, cujo nome é Jabal, “foi pai dos que 
habitam em tendas e possuem gado” (Gn. 4.20). Vemos, pelo texto, que 
além de “Jabal”, há outros que “possuem gado”.
Pastor é termo da gênese da humanidade e se relacionava com o serviço 
útil e pecuniariamente lucrativo. A origem do título “pastor”, comum 
aos clérigos denominacionais, é mundana, é pecuniária, não é do Novo 
Testamento.   

2. “Pastores” no Oriente Médio.

“Pastores” é termo conhecido no Oriente Médio desde datas 
imemoriais. Abrão e Ló, homens procedentes de Ur dos Caldeus, tendo 
passado por Harã e estando estabelecidos em Canaã, lá por 2.000 A.C., 
tinham “pastores de gado”. Diz Gênesis 13.7-8 que “houve contenda 
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entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló”... Dessa 
contenda dos “pastores do gado” de ambos resultou a separação entre 
Abrão e Ló.
A criação de gado no Oriente é antiga e em Gênesis 13.7-8 se vê que 
“pastores” não é termo religioso, mas termo da pecuária daqueles tempos 
idos da antiguidade oriental.
O Oriente Médio é região de pecuária. Por isso, os termos pastor, pastores, 
pastorear são de largo emprego no Antigo Testamento. Pastorear dá a 
idéia de liderar, governar, proteger. Mas, não era para intitular homens. 
Não se diz: pastor Jabal; pastor Abraão; pastor Ló; pastor Davi.

3. “Pastores” é termo definidor do trabalho dos irmãos de José, 
filho de Jacó, ao entrarem no Egito, por volta de 1900 A.C.

Gênesis 47.3 afirma: “então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual 
é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de 
rebanho, assim nós como nossos pais”. Nada há de religioso no vocábulo 
“pastores”, o qual é próprio do falar de pecuaristas de Canaã dos tempos 
antigos e nada tem a ver com o pastoralismo religioso, denominacional 
que confunde a já confusa humanidade destes dias.

4. A leitura de Números 27.15-18 é esclarecedora pelo fato de se 
saber que Moisés era o chefe de uma nação teocrática. 

Deus fez de Moisés um líder pluralístico, em sabedoria, em poder, 
em resistência, em tirocínio administrativo, em unção, em fé, em visão. 
Era um líder com poder de presidente, de príncipe, de rei, de sacerdote. 
Era um homem de Deus, um profeta avantajado em serviço, um líder 
político ímpar, um servo polivalente aquinhoado por Deus.

A Moisés Deus se revelou PESSOALMENTE, como a nenhum 
outro homem (Êx. 3). Deus lhe deu missão e poder especiais como 
a nenhum outro homem (Êx. 4). Deus deu a autoridade de oficiar a 

consagração do sumo sacerdote e dos sacerdotes (Êx. 29). Deus deu 
capacidade para julgar da manhã ao pôr do sol as causas de Israel e 
deu-lhe capacidade para ouvir conselhos e os ouviu do seu sogro Jetro, 
distribuindo as suas tarefas com outros. Moisés fez discípulos. Teve 
sucessor e sucessores. Êxodo 18 deve ser lido e meditado. Vai chegando 
a hora em que Deus vai chamar a seu servo, Moisés. É hora de ser 
substituído por outro. Por quem? Surge o momento de Moisés pedir 
um chefe, um estadista, um político autêntico, um sábio, um servo 
do Deus vivo que possa ficar à testa da nação eleita, enfim, que Deus 
“ponha um homem sobre esta congregação... para que a congregação 
do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor” (Nm. 27.16-17). 
O sentido da frase, “como ovelhas que não têm pastor” é este: que 
Israel não ficasse sem liderança autêntica neste mundo. Moisés usa a 
figura do pastoreio que ele conhecia muito bem,  pois que sua própria 
esposa, Zípora, era pastora de rebanho, e Zípora foi livre, por Moisés, 
das mãos de outros pastores, que “enxotaram” Zípora e suas irmãs dos 
bebedouros. Tal incidente desencadeou uma série de acontecimentos 
que levaram Moisés a se casar com Zípora e a tornar-se genro de Jetro 
(Ex . 2.15-22).

Notemos: Moisés não pediu um “pastor”. Pediu que Deus 
pusesse um HOMEM para que o povo não fosse “como ovelhas sem 
pastor”, ou seja, para que o povo tivesse uma chefia, uma liderança 
sábia, honesta, temente a Deus no que concerne à política nacional, 
governamental (Nm. 27.15-17). O homem escolhido que cumpriu 
fielmente a sua tarefa pluralística, enorme, foi Josué (Nm. 27.18-23). 
Pastor, nesse caso, é o chefe de Estado. Nada tem a ver com o clérigo 
pastoral de denominação. É como um presidente, um rei.

O termo “pastor” bem como o termo “ovelhas” aparecem aí 
como ilustração, para que o sucessor de Moisés não deixasse a 
nação abandonada, como aconteceu depois da morte de Josué, no 
turbulento período dos Juízes. Lendo-se o livro de Juízes, vemos que 
houve séculos de lastimável descontrole nacional em Israel. “Naqueles 
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dias não havia rei em Israel: cada um fazia o que achava mais reto” 
(Jz. 21.25). “Pastor”, em Números 27.17, refere-se ao guia nacional, 
político, chefe teocrático de toda a nação como seu governante fiel. Ser 
pastor, no Oriente, era ser um rei, ou um presidente, ou um governador, 
ou um fazendeiro, ou um líder,  pois ser pastor era ter gado ou era 
promover a economia de uma nação. Assim, um Chefe da Pérsia (Ciro) 
era chamado “pastor”. Pastorear era chefiar. Era ser empreendedor. Isaías 
44.28 é esclarecedor.

5. Jeremias 2.8; 23.1-4; 10.21 juntamente com Ezequiel 34.2,5,7,8 
e 12 falam dos maus “pastores” que se apascentam a si mesmos 
e não ao rebanho; que devoram as ovelhas como lobos vorazes, 
embora tais lobos possam ser  “pastores” (falsos) do rebanho.

Quem são esses pastores? Não são os hodiernos guias denominacionais. 
Quem são tais homens? São os “sacerdotes” que não buscavam o Senhor. 
São os mestres da Lei que não conheceram o Senhor. São “os profetas” 
que “profetizaram por Baal”. Esses são “os pastores que prevaricaram 
contra” o Senhor, conforme Jeremias 2.8.
Em Jeremias 23.1 há uma interjeição: “Ai”. Que terrível “ai”... “Ai 
dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto! diz 
o Senhor”. Esses “pastores” nada têm a ver com pastores de igrejas 
denominacionais de hoje. São guias políticos ou religiosos falsos da Velha 
Dispensação. Diz um comentário: “São os líderes injustos e corruptos 
de Judá”.  Jeremias 10.21 menciona tais líderes. Ezequiel 34.2,5,7-8 
trata  dos guias em Israel. Deus manda que Ezequiel profetize “contra 
os pastores de Israel” (Ez. 34.2). Tais pastores são reis “como Jeoaquim 
e Zedequias, que não atenderam as necessidades do povo”.

Em Ezequiel 34.12-22, Deus diz que “como o pastor busca o seu 
rebanho”, também Ele buscará as Suas ovelhas e as defenderá e assim, 
Ele julgará os líderes corruptos do povo. A injustiça será punida. Deus 
está falando a um povo pecuarista, Israel. Então, também, usa 

para Si o termo pastor, para mostrar que Ele governa a história, 
apesar dos políticos e guias maus estarem nesse profano “pastoreio” 
dilapidador, horrendo.

6. Jeremias 6.3 faz referência aos príncipes babilônicos que vieram 
a Jerusalém, com seus exércitos, para destruí-la.

 
Jeremias afirma que guerreiros babilônicos virão contra Sião, a 

querida Jerusalém. Jeremias diz: “Contra ela” (Jerusalém) “virão pastores 
com os seus rebanhos”. “Pastores”, em Jeremias 6.3, são príncipes 
babilônicos ímpios, vomitando ódio. “Rebanhos” são numerosos 
contingentes do exército de Babilônia, condutores das carruagens 
da morte aos judeus.
Irmãos, não usem as figuras da agropecuária para estabelecer uma ordem 
religiosa de clericalismo denominacional, como se vê neste século 
confuso ou babilônico. Deus tenha misericórdia de nós. 

7. Lucas 2.8-20 fala dos “pastores que... guardavam o seu rebanho 
durante as vigílias da noite” (v. 8).

Não há como tapar o sol com uma peneira. Não há como achar 
relacionamento entre o pastoreio da pecuária antiga com o clericalismo 
pastoral religioso atual das denominações.

8. O sentido do termo “pastor” em João 10.11,14 e 16.

“Pastor”, nos versículos acima, deve ter seu sentido definido com a 
ajuda do verso 8 do mesmo capítulo 10 de João, no qual o nosso Senhor 
afirma: “Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores; 
mas as ovelhas não lhes deram ouvido”. A seguir, Jesus diz que Ele é 
duas coisas: 
A primeira: Jesus é “a porta” (Jo. 10.9).
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A segunda: Jesus é “o bom Pastor” (Jo. 10.11).
Ao dizer: “Eu sou o bom Pastor”, o Senhor está dizendo, 

também, que os “messias” e os “mestres” que poluíam a Palestina antes 
de o Senhor vir à terra,  em carne, eram falsos. Também, reis do passado 
como Jeoaquim e Jeoacaz (II Cr. 36.4) e sumos sacerdotes, como Anás 
e Caifás (Lc. 3.2), foram “pastores” ou chefes do povo, cada um, a seu 
tempo. Uns eram chefes políticos. Outros, chefes religiosos. Todos 
atuaram sobre o povo. Jesus declara que outros pastores O antecederam. 
Houve antecessores próximos e antecessores remotos. Em Jeremias 23.1 
Javé solta a triste lamentação: “Ai dos pastores que destroem e dispersam 
as ovelhas do meu pasto! diz o Senhor”. Tais líderes desonestos, ávidos 
de glórias humanas, são corruptos e corruptores. Esses líderes judaicos 
eram “pastores... estúpidos e não buscaram ao Senhor... e todos os seus 
rebanhos se acham dispersos” (Jr. 10.21). Esta é a triste história do 
povo de Israel e do próprio Judá, seus “pastores”, ou seja, seus chefes 
políticos, reis e príncipes foram, muitos deles, chefes falsos e o resultado 
foi a derrota do povo.

O Senhor Jesus entende que Ele é “o Bom Pastor”, o Bom Líder, 
o Justo, o Santo, o Incorruptível, o Puro, o Inigualável Pastor ou o Guia 
Espiritual que nos convém e que nos fala pela boca o que vive na prática 
do dia-a-dia perante as ovelhas. O “Pastor” em João 10.11,14 e 16 é Jesus. 
O Senhor toma a figura da pecuária judaica e oriental e afirma ser Ele o 
guia certo do Seu povo, enquanto afirma que todos os pretensos guias ou 
pastores que vieram antes Dele são “ladrões e salteadores” (Jo. 10.8).

Nada a ver com a figura do pastor clerical comum nas denominações 
de hoje.

9. Que é que torna pior o pastoreamento atual das 
denominações? 

Há muitos inconvenientes. Mas, o pior é que o sistema clérico-
pastoral não é ensino da Palavra de Deus. Antes, é egocentrismo 

religioso que enfraquece o testemunho da igreja. O sistema pastoral 
deste século sendo UNITÁRIO, como de fato é, bate contra o que 
Espírito de Deus estabeleceu que é a pluralidade do presbitério: vários 
servos de Deus administrando a igreja de Deus, na localidade, SEM 
HIERARQUIA. Não é simples questão de título essa questão de 
pastor: É de essência ou de função. Há o império do monopastorado 
ou da monocracia pastoral. É o governo de UM homem sobre a 
igreja local. Está errado. Mesmo quando se fala de ministério plural, 
no âmago, o que há, é mero arranjo em que um líder é o titular e 
os demais pastores são seus ajudantes, são seus suportes para mais 
bem se estabelecer o sistema do monopastorado. Não há no sistema 
monopastoral igualdade de autoridade administrativa entre os 
pastores da igreja denominacional. É o sistema em que um é o chefe 
de todos. Além disto, esse monopastorado confunde presbitério com 
ministério. Ministério pastoral, que é, biblicamente, o ministério de 
uma pluralidade de pastores servindo em áreas específicas restritas ao 
dom ministerial em si, com o presbitério, que é área de administração 
GERAL da igreja na localidade. Nas denominações o clericalismo 
pastoral estrangula o presbitério neotestamentário. 

Que o Senhor Deus nos ilumine e mova os nossos corações 
para entendermos os sentidos da riqueza do termo pastor e dos seus 
correlatos.

Em Ezequiel 34.12-22 o termo pastor refere-se a Deus como o 
Maior e Supremo Dirigente e Guia do Seu povo. Portanto, ao acharmos 
textos em que aparecem os verbos pastorear e apascentar e o substantivo 
rebanho, isso não pode significar que exista, no Novo Testamento, 
um guia espiritual chamado pastor, o qual deva ficar à frente de uma 
igreja local. Não. A ocorrência dos verbos pastorear e apascentar e do 
substantivo rebanho se deve ao fato de que o ambiente em que surgiu a 
Bíblia era impregnado de rebanhos e era grande e inumerável o pessoal 
que cuidava dos animais, e tais trabalhadores eram chamados pastores. 
O homem que hoje é o dirigente de uma igreja denominacional é 
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um clérigo que herda do catolicismo romano a sua posição de chefe 
e sacerdote da sua paróquia. Querendo ou não, o monopastorado é 
um legado de fundo católico romano clericalista.

10. Efésios 4.11 é o único texto, em todo o Novo Testamento, que 
usa o substantivo “pastores” em relação a um grupo de ministros 
dados por Deus à igreja para servi-la na área pastoral ou de 
aconselhamento.

Notem: o termo está no plural. Cristo concedeu à Igreja “pastores”. 
Estes são irmãos do ministério, podendo ou não ser do presbitério. 
São servos ou servidores. Por serem “pastores”, nunca terão de ser, só 
por integrarem o ministério pastoral, neotestamentariamente falando, 
homens do governo da igreja, a não ser que o Espírito de Deus os 
constitua presbíteros ou bispos (At. 20.17-28), tendo as qualificações 
que se vêem em I Timóteo 3.1-7. O atendimento geral da igreja cabe 
aos presbíteros, não aos pastores, pois estes são ministros para áreas 
específicas. Enquanto isso, aos presbíteros cabe administrar não só os 
pastores, mas todos os ministros, pois estes fazem parte da igreja, a qual 
está sob a superintendência do presbitério.
Neste texto de Efésios 4.11, o Senhor não diz que foi concedido um 
indivíduo para ser pastor. Não. Está escrito que o Senhor concedeu 
alguns “para pastores”. O monopastorado denominacional é um 
tremendo equívoco. De fato, não é bíblico. O que Deus ensina em 
Efésios 4.11 é o ministério pastoral plural, não unitário, não 
clerical. Não há monopastorado bíblico. Pastores são um dos cinco 
ministérios de ajuda aos santos, para que estes se aperfeiçoem no 
serviço ou ministério dos santos ao Corpo de Cristo, à igreja da 
localidade. O ministério pastoral aliado aos outros quatro ministérios: 
apostólico, evangelístico, profético, e didático ou de mestres, tem como 
fim ajudar cada membro da igreja de Deus a viver como ministro de 
Deus. Efésios 4.11 se completa, se realiza, se encerra em Efésios 4.12. 

A finalidade de Efésios 4.11 é Efésios 4.12. Em síntese, Deus deu os 
apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres para 
que todos os santos sejam aperfeiçoados no seu ministério ou serviço 
pessoal. 

11. Erros do uso dos termos, pastor e pastores.

A Bíblia se interpreta pela Bíblia, ou o texto bíblico pelo seu 
contexto. Entendemos Atos 20.28 por Atos 20.17-38; também, por I 
Pedro 5.1-4; ainda, por Atos 11.30; por II João 1; por I Timóteo 3.1-7; 
por Tito 1.5; por Atos 14.21-23.

Os presbíteros israelitas podiam pastorear, porque Israel era um 
povo PECUARISTA, PASTORALISTA, PASTORIL. Sendo assim, 
presbíteros e outros líderes, inclusive POLÍTICOS, pastoreavam, isto é, 
lideravam. Qualquer líder pastoreava, ou seja, liderava. É o caso do rei e 
imperador persa, Ciro, rei pagão. Deus diz de Ciro: “Ele é meu pastor” 
(Is. 44.28). Jeremias diz: “Ai dos pastores que destroem e dispersam 
as ovelhas do meu pasto! diz o Senhor” (Jr. 23.1). Quais eram esses 
“pastores”? Eram “os líderes políticos ou religiosos, injustos e corruptos 
de Judá”. Era “Zedequias, rei de Judá”, que “havia encerrado” a Jeremias 
“no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá”. Era um político 
em total decomposição moral e espiritual. Porventura, algum dia, 
esse político foi chamado pastor Zedequias? (Jr. 23.1; 32.1-3). NÃO. 
Hananias, falso profeta, era líder religioso envolvido na política, o qual 
quebrou os canzis de madeira que estavam “sobre o pescoço do profeta 
Jeremias”. Jeremias profetizou contra o falso profeta Hananias, dizendo: 
“Canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farás canzis de ferro” 
e disse: Tu “morrerás”... (Jr. 28.1-17). Observem os versos 12-17. Esse 
falso profeta, Hananias, era um dos “pastores”, ou seja, um dos líderes 
(infiéis) de Judá (Jr. 23.1).
Pastorear, no Antigo Testamento, não é o mesmo que pastorear no 
conceito moderno das denominações deste século. Pastorear, no 
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Antigo Testamento, é guiar, fazer política, proteger, prover comida, dar 
segurança, preparar estradas, preparar habitações para se morar. Pastorear 
no denominacionalismo é exercer a função religiosa e administrativa de 
uma igreja denominacional.

O Antigo e o Novo Testamento são formados em ambientes 
de pecuária. É o caso de “Abel” que “foi pastor” (Gn. 4.2). Filhos dos 
israelitas “serão pastores neste deserto” (Nm. 14.33). Isaías 56.10-11 
diz que os atalaias de Israel “são cães mudos, não podem ladrar... gostam 
de dormir... são pastores que nada compreendem”. Porventura, esses 
homens são pastores como vemos hoje nas denominações? Jamais. São 
líderes religiosos: Sacerdotes e profetas. São reis, ministros de Estado e 
outros que são atalaias ou vigias de Israel, que se envolvem em ganância, 
sono e inércia. Há grande e extenso uso figurado do termo “pastores”. 
O uso do termo pastores, em relação a esses líderes, decorre do 
contexto pecuarista de Israel. Veio dos pastores que cuidavam dos seus 
rebanhos de ovelhas, de cordeiros, de carneiros, de vacas, etc. Pastores 
eram líderes do povo israelita. Embora haja o substantivo “pastores”, 
como Isaías 56.11 registra, esses líderes israelitas não são “pastores” 
de igrejas. Desses homens se dizia que eram “pastores”, porque eram 
líderes do povo de Israel, que era povo campestre, mas, muitos eram 
líderes corruptos. Alguns, hoje, erradamente, podem usar tais textos 
bíblicos para fundamentar seus conceitos antibíblicos de pastoralismo 
denominacional. Nenhum desses “pastores” de Israel ou de Judá foi 
intitulado Pastor Hananias ou Pastor Salomão. Como o Papa, o padre 
são hereticamente necessários ao catolicismo romano, também o 
pastor o é ao protestantismo. A Bíblia anda longe desse clericalismo. 
O uso na Bíblia dos termos pastor, pastorear e apascentar vem da 
predominância universal da vida pastoril do povo bíblico.

No Antigo Testamento não há ministério político ou religioso 
de pastores. Há ministérios de sacerdotes, profetas, por exemplo. 
Em todo o Novo Testamento só há, uma única vez, o emprego do 
substantivo, e assim mesmo, no plural, “pastores”, em relação ao 

ministério de homens fiéis, integrados no serviço aos santos. A atual 
aplicação do termo pastor e seu cognato pastorear, como administrador 
geral de igreja, não é de Deus e sim, dos homens. O Novo Testamento faz 
aproveitamento do verbo pastorear ou apascentar no que concerne 
ao seu sentido de alimentar, de cuidar ternamente das vidas, não no 
sentido de governar ou de administrar a igreja como um todo.

12. Os termos usados para nomear os diversos ministérios são 
empregados no plural e funcionalmente: não no singular e 
titularmente. 

Efésios 4.11 menciona cinco ministérios ou cinco conjuntos 
de ministros: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A 
igreja é servida por pluralidade de ministros e cada grupo de ministros 
dado por Cristo é habilitado para um tipo de ministério constituído 
em pluralidade de servos. Ministério em sua forte expressão é 
serviço de equipe. Em Atos 20.28 vemos que presbíteros, no seu 
conjunto: governam, cuidam, olham, pastoreiam, vigiam, fiscalizam, 
ajudam, alimentam, velam pelas almas dos irmãos, superintendem, 
inspecionam, alertam, passam em revista, protegem, defendem contra 
os lobos, socorrem, desenvolvem, beneficiam, fazem provisão, põem 
de sobreaviso, examinam, controlam, nutrem, conservam em paz, 
vistoriam, estão atentos, buscam os perdidos, levam a refletir, pensam 
feridas, ou seja, fazem curativos. Estes são aspectos do serviço daqueles 
que o Novo Testamento chama de “presbíteros” (At. 20.17) ou de 
“bispos” (At. 20.28 e Fp. 1.1), e NUNCA de pastores. No conjunto ou 
na sua pluralidade, diz o texto, de Atos 20.28 que os presbíteros devem 
“pastorear”, ou seja, na sua multiplicidade devem administrar a igreja, 
não com sórdida ganância. O verbo pastorear que aparece em Atos 
20.28 e I Pedro 5.2 NADA tem a ver com a titulolatria clericopastoral 
comum neste século, mas tem a ver, apenas, nas páginas do Novo 
Testamento, com a cultura campestre, pastoril, agronômica ou 
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pecuarista dos tempos do Antigo e do Novo Testamento. O uso do 
verbo pastorear na Bíblia é questão de aproveitamento do costume, do 
hábito, da rotina, da cultura, do contexto histórico-sócio-econômico 
mundial da antiguidade.

Durante a sua formação, as Escrituras, como é normal ter ocorrido, 
usaram expressões comuns ao seu tempo. Assim, Jesus é o “Supremo 
Pastor” que há de se manifestar (I Pe. 5.4); Jesus é “Pastor das ovelhas” 
(Hb. 13.20); é “Pastor e Bispo” (I Pe. 2.25); é “o Bom Pastor” (Jo. 
10.11). Por que, mesmo, essa predominância do termo pastor? Repito: 
porque é coisa da cultura dos tempos da formação da Bíblia. Aliás, 
seria estranho se não aparecessem os termos pastor e pastorear, já que 
eram termos da cultura universal e econômica da época da produção 
das Escrituras. Certo é que o pastor e o pastorear do clericalismo 
deste século de denominacionalismos nada têm a ver com o ensino 
neotestamentário acerca dos “pastores” e do pastorear daqueles dias do 
início da fé cristã.

13. Nota sobre o texto de I Pedro 2.25 que diz: “porque estáveis 
desgarrados como ovelhas; agora, porém, vos convertestes ao 
Pastor e Bispo das vossas almas”.

Deus, infinitamente sábio, colocou uma conjunção aditiva, e, 
entre os substantivos “pastor” e “bispo”, em I Pedro 2.25. Este arranjo 
gramatical ajuda-nos a entender que bispo difere de pastor. Bispo, 
termo que quer dizer superintendente, feitor, fiscal, gerente, guarda, 
é o mesmo presbítero, e ambos os termos, bispo ou presbítero, têm a 
ver com a administração geral da igreja da localidade. Pastor é servo 
que cuida do crente envolvido em problemas. Portanto, pastor é irmão 
do ministério plural e específico de ajuda aos santos que pertencem à 
igreja local. Os termos gregos,                          que 
aparecem em I Pedro 2.25 e que translitero, como Piména ké Epíscopon, 
e são traduzidos por “Pastor e Bispo”, devem ser bem observados. No 

texto não está pastor-bispo, como se pastor fosse bispo, mas, pastor 
e bispo: duas coisas totalmente diferentes.

Bispo é, entre outros servos do episcopado, um dos administradores 
gerais da igreja local como diz Atos 20.17-28.

Pastor, entre outros pastores da mesma igreja, é homem do ministério 
específico de ajuda aos fragilizados, e nada tem a ver, por ser pastor, com 
a administração geral da igreja. Enfim, pastor não é necessariamente 
bispo. Também pode ser, caso tenha sido constituído pelo Espírito 
Santo como bispo ou presbítero. Mas, o que um ministro deve saber, no 
entanto, é que não é por ter sido dotado com o ministério pastoral que 
vai ajudar na administração geral da igreja: esta tarefa é do presbitério. 
É necessário saber distinguir entre presbitério de ministério.

Jesus é tudo: é o Cabeça da igreja universal (Ef. 1.22-23); é o único 
Pastor do rebanho global, ou seja, da igreja universal (Jo. 10.16); é o 
único Salvador (At. 4.11-12); é o Senhor (Fp. 2.11; At. 5.31; Rm. 10.9; 
I Co. 1.9); é o Pastor (I Pe. 2.25); é o Bispo (I Pe. 2.25). Jesus é tudo: é 
Deus. É Homem. É Deus-Homem. Devemos notar que Pastor e bispo 
diferem de pastor-bispo. O e conjuntivo-aditivo, faz a diferença, porque 
soma ou adiciona o ministério pastoral de ajuda específica à ovelha 
fraca, ao presbitério ou episcopado que é o agrupamento dos servos que 
se dedicam à administração geral da igreja da localidade. O bispo ou 
presbítero cuja função é de administração geral da igreja da localidade 
relaciona-se com o pastor, que é do ministério específico de ajuda aos 
fragilizados. O serviço geral dos bispos ou presbíteros relaciona-se com 
o ministério específico dos pastores, pois que ministério e presbitério 
estão na igreja da localidade e devem andar de mãos dadas e de corações 
unidos. Entretanto, é necessário que se saiba que bispos ou presbíteros são 
colocados por Deus na igreja da localidade como administradores gerais, 
enquanto pastores são postos pelo mesmo Deus para servirem em áreas de 
acalento ou de cuidado específico daqueles que estiverem em fragilidade 
espiritual. Em síntese, que fique claro: bispo ou presbítero não é pastor. 
Assemelham-se, mas não são iguais quanto à função de cada um.  
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CAPÍTULO VIII

DETERIORAÇÃO DO GOVERNO DA IGREJA 
NEOTESTAMENTÁRIA DA LOCALIDADE

OU O ESTABELECIMENTO DO EPISCOPADO, 
LOCAL, REGIONAL E UNIVERSAL

1. Apreciação geral

O governo da Igreja em seu aspecto geral ou universal não pode 
ser deteriorado, porque esta Igreja não tem governo humano, isto é, 
nenhum homem pode entrar, como chefe, em sua administração. O 
Senhor Jesus Cristo é o exclusivo Chefe, Administrador ou Cabeça 
da Igreja. A igreja que foi atingida, no que concerne ao seu governo, 
pela ação inescrupulosa de homens ávidos de poder, foi a igreja 
da localidade. Essencialmente, há uma única Igreja: a Universal, à 
qual  Mateus 16.18 faz referência. A Igreja Universal, sendo organismo, 
mas não sendo organização, não tem chefia humana. Sem dúvida, por 
menor que seja o conhecimento das Escrituras Sagradas, ver-se-á que 
é loucura espiritual a pretensão de um ser mortal, a de se fazer chefe 
da Igreja Universal. Tal pessoa que se passa perante os homens como 
poderoso chefão religioso, perante Deus, não passa de um pobre 
escravo do diabo a serviço da sua egolatria religiosa. Nosso enfoque 
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incidirá sobre a deterioração do governo das igrejas locais. Sem exceção, 
cada igreja cristã, no tempo dos apóstolos de Cristo, era governada 
por um grupo de presbíteros. Estes eram presbíteros ou bispos, sem 
hierarquização. Tinham o dever de olhar por si e por toda a igreja da 
localidade (At. 20.17-28). Cada cidade podia ter, apenas, uma única 
igreja local, independente administrativamente, de qualquer outra 
igreja de outra localidade. Nenhuma igreja local tinha chefia extra local. 
Cada igreja do primeiro século cristão era liderada por uma pluralidade 
de presbíteros, investidos em igualdade de função. Atos 14.23 e Tito 
1.5 mostram que, sobre a igreja de cada cidade, presbíteros ou  anciãos 
foram estabelecidos. Ao iniciar o segundo século do cristianismo, o diabo 
já apontava, com o seu nefasto dedo, o caminho hierarquizante, que é 
o descaminho ou afastamento da igualdade posicional dos presbíteros 
da  igreja de cada localidade, como se pode ver em Inácio de Antioquia 
que defendia a posição hierárquica de bispo (Miller´s Church History, 
Bible Truth Publishers, p. 179). Começou a aparecer, num cenário 
de heresia, a mazela da hierarquia. O mal foi crescendo. Foi tomando 
corpo a doutrina herética de um episcopado local, isto é, sobre os 
presbíteros locais um era o presbítero-chefe, o superior, o supervisor, 
o bispo da localidade. Como “um abismo chama outro abismo” (Sl. 
42.7), seguiu-se, em aperfeiçoamento, o movimento da busca do poder 
religioso, sendo instaurado o episcopado regional. Finalmente, embora 
“satisfeito”, satanás quis mais. Lutou.  Lutou e conseguiu instalar o 
trono do episcopado universal de uma religião cristã-babilônica. A 
todos esses episcopados, local, regional e universal, estranhos ao Novo 
Testamento e danosos ao povo de Deus, seguiu-se outra forma de 
governo, também estranha ao Novo Testamento: um pastor torna-se o 
líder  máximo de uma igreja denominacional. Essa liderança religiosa 
monárquica (de um só homem sobre a igreja) mostra, outrossim, que 
mais uma vez um desvio ocorreu, e o governo da igreja foi entrando 
em ruína, afastando-se dos ensinos neotestamentários da liderança do 
presbitério plural e exclusivamente local. Como cristãos renascidos, a 

nossa fonte de autoridade espiritual é exclusivamente a Bíblia. O ensino 
da Tradição não tem o peso da verdade.
 Segundo o Novo Testamento, cada igreja local era 
supervisionada por uma pluralidade de anciãos ou presbíteros, os 
quais eram guias espirituais responsáveis pela administração da 
igreja por eles guiada, apascentada, servida. Esses presbíteros eram 
servos só para o âmbito da sua localidade, não mais que isso. Atos 
14.23 e Tito 1.5 mostram que para cada localidade eclesiástica foram 
eleitos vários presbíteros, não apenas um. Atos 15.4-6 testifica que os 
presbíteros eram uma classe diferente da dos apóstolos e da própria 
igreja como um todo. Apóstolo significa enviado. Os apóstolos eram 
apóstolos EM Jerusalém. Seu centro de habitação era Jerusalém, 
mas seu campo de ação era fora de Jerusalém, ou seja, além dessa 
cidade ou localidade. Presbítero quer dizer conselheiro. Presbítero 
e ancião são termos sinônimos. Estes dirigem ou guiam a igreja da 
localidade. Sempre aparecem em número PLURAL: NUNCA se 
vê um só presbítero à frente de uma igreja do Novo Testamento, 
como é comum nestes dias deste século de erros. Presbíteros não 
têm a missão de ir além de Jerusalém, enquanto estão morando 
ou servindo à Igreja em Jerusalém. Presbíteros são DE Jerusalém. 
Aí, ficam cuidando da única igreja, a da localidade. Presbíteros são 
guias espirituais, homens que, no conjunto, “velam” pelas vidas dos 
irmãos, como quem deve prestar conta a Deus e assim, conjuntamente, 
apascentam a igreja de Deus da localidade (At. 20.17-28). Presbíteros 
são servos da igreja local e cada igreja tem vários presbíteros em sua 
administração. Nunca vemos, apenas, um só presbítero no comando de 
uma igreja do Novo Testamento. Numa igreja da localidade, em todo o 
Novo Testamento, SEMPRE estão vários presbíteros.

Presbítero significa ancião. Só que presbítero é transliteração 
do vocábulo grego  enquanto ancião é tradução desse 
mesmo vocábulo. Presbíteros são servos locais, não sendo transferidos 
de uma para outra igreja, segundo ensina o Novo Testamento. Éfeso 
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nunca enviou, nem recebeu presbíteros de Esmirna; nem de Jerusalém; 
nem de Laodicéia; nem de Antioquia. Em síntese, não havia permuta 
de presbíteros. A troca de pastores entre igrejas denominacionais, isto é, 
a movimentação pastoral comum entre igrejas, hoje, é coisa antibíblica: 
NADA tem a ver com a prática das igrejas apostólicas do primeiro 
século. Cada igreja elegia presbíteros dentre seus próprios membros fiéis 
servidores locais.
As igrejas locais do Novo Testamento, infortunadamente, 
estilhaçaram-se: tornaram-se agências denominacionais. Cada igreja 
denominacional determina a forma de governo que lhe interessa. 
Escolhe seus dirigentes clericais do modo que lhe parece melhor. 
Ficou tudo muito complexo e demoníaco.

No decorrer dos séculos, os princípios de Deus foram cedendo 
lugar às doutrinas dos homens. Certa denominação cristã criou uma 
coisa presbiteral, ou seja, criou dentro do presbitério uma DIVISÃO: 
escolhem, entre os presbíteros, um deles para ser o presbítero docente, 
enquanto os outros ficam estabelecidos como presbíteros regentes. 
Ao presbítero docente chamam-no de pastor ou reverendo. Oremos 
para que os grupos religiosos de hoje voltem aos princípios divinos e 
se interessem pelo que Deus Se interessa, quer, e estabeleceu na Sua 
Palavra. Os séculos mudam, mas Deus é o mesmo SEMPRE. Que 
os homens se adaptem aos princípios inamovíveis de Deus. Deus é 
SOBERANO. Se Deus, na sua soberania, determina a eternidade do 
homem, evidentemente, isso ocorre porque Ele quer. Ora, Ele quer que 
o governo da Sua igreja seja presbiterial, plural, local, sem hierarquia. 
Por que os homens mudam o que Deus determinou? De certo terão de 
responder por esse atrevimento. 

Presbíteros são homens do EPISCOPADO, isto é, são bispos, 
quer dizer, são superintendentes do povo de Deus na localidade e não 
além desta. Bispos, ou seja, presbíteros precisam ser irrepreensíveis, bem 
casados, tendo autoridade sobre a sua família; não neófitos, porém, 
maduros, sãos na fé, padrões de moral e de espiritualidade; conhecidos 

da igreja antes de serem escolhidos  para servir como gerenciadores do 
povo de Deus da localidade da qual eles também são. Lá pelo fim do 
primeiro século, João reclamava de um tal “Diótrefes, o qual gosta de 
exercer a primazia entre eles”, isto é, queria ser o primaz, o mandão 
da igreja. Tal era a prepotência desse sujeito, que João diz: “não nos 
dá acolhida” (III João 9). Portanto, é evidente que, no fim do primeiro 
século, o desvio dos sãos princípios do governo bíblico das igrejas locais 
já estava em marcha, dando os seus nefandos passos para o surgimento 
do episcopado local. Um presbítero ficava como cabeça ou chefe sobre 
os seus companheiros, agora, seus subalternos locais.  

Com o passar do primeiro para o segundo e terceiro séculos, 
a idéia ambiciosa de supremacia e de mando religioso foi lançando 
raízes para baixo, enquanto um tronco ia subindo para alcançar a chefia 
religiosa maior que pudesse. O bispado clerical foi ganhando espaço 
e o localismo episcopal tornou-se bispado regional: o mal cresceu. 
Vemos em Atos 11.30; 15.4; 20.17-28 e Tito 1.5 que não existe 
hegemonia ou domínio de um presbítero sobre os demais em todo 
o Novo Testamento. Todos são igualmente servos da igreja; são 
presbíteros sem preponderância hierárquica de um sobre os outros 
companheiros de presbitério.

A fome do poder religioso se alargava nas entranhas religiosas 
de líderes e certo presbítero, que já era chefe sobre os demais presbíteros 
locais, galgava mais um degrau na abismal corrida ao poder: o bispo 
local tornava-se bispo regional, isto é, diversas igrejas locais com seus 
bispos também locais caíam sob o comando desse bispo regional. O 
mal vai crescendo. Só para ilustrar: O bispo da cidade de Éfeso, maioral 
entre os presbíteros da Igreja efésia, tornava-se chefe sobre as igrejas 
da região circunvizinha à sua cidade. Seu bispado ampliava-se do 
âmbito da cidade de Éfeso para dominar sobre outras cidades da região. 
Desse modo, de presbítero entre presbíteros, sem hierarquia, depois de 
tornar-se bispo sobre todos os presbíteros locais, esse bispo local sobe 
mais um degrau na gulosa e vaidosa corrida hierárquica, galgando a 



MINISTÉRIO E PRESBITÉRIO
Desfazendo equívocos, mitos e erros do clericalismo

•  126  • •  127  •

Capítulo VIII
Deterioração do governo da Igreja neotestamentária da localidade ou o 

estabelecimento do episcopado, local, regional e universal

posição diocesana de arcebispo. Assim, esse episcopado vai crescendo 
nessa luciferiana hierarquização. Um bispo-chefe sobre os presbíteros 
de Éfeso pode crescer em domínio eclesiástico, e assim, ultrapassar os 
limites do seu episcopado local, enquanto vai obtendo influência, até 
que venha alcançar autoridade e senhorio sobre outras igrejas locais e 
seus bispos da região circunvizinha à cidade de Éfeso. Hipoteticamente 
falando, o bispo de Éfeso podia estender a sua autoridade político-
religiosa sobre as sete igrejas da Ásia, ou seja, seria o chefe, o senhor, o 
cabeça das igrejas regionais, seria o chefe regional de cada bispo e igreja 
local.  

Numa cidade que fosse crescendo em importância política, 
seu bispo crescia, também, com ela, aos olhos dos demais bispos de 
localidades próximas e de menor projeção.

Antioquia, Éfeso, Alexandria, Roma e outras cidades foram 
importantes centros dentro do império dos Césares. Não se pode 
esquecer que Roma, a Capital do Império Romano, era a rainha entre 
as cidades imperiais. Daí, seu bispo ter crescido politicamente demais, 
tornando-se o principal bispo do Império. Sob as garras satânicas do 
imperialismo político-religioso caíram dominados, vitimados, os 
demais bispos e igrejas e desse modo, surgiu o herético e terrível poder 
papal, coluna dorsal da igreja que se desviou dos ensinos apostólicos do 
Novo Testamento e que se chama Igreja Católica Apostólica Romana, 
verdadeira babilônia multissecular que, de apostólica, o que guarda é 
o nome, para poder vender as suas heresias, seu paganismo letalmente 
misturado com verdades da Bíblia. Misturar verdade com mentira é a 
pior forma de mentir, porque engana, seduz e mata. Que lástima!

2. Quadros ilustrativos da evolutiva deterioração do simples 
governo do presbitério plural da igreja local neotestamentária 
até o estabelecimento da superpoderosa monarquia de religião 
mundial.

Com o fim de alertar as igrejas cristãs para que estas retornem 
à prática original do governo local, eclesiástico, plural, simples, 
neotestamentário, comum no primeiro século cristão, e para que 
essas igrejas venham seguir seu caminho com fidelidade bíblica e 
para que procurem  guardar-se, até, de pequenos e visíveis desvios do 
original projeto divino do presbitério igualitário, plural e comum em 
cada igreja do primeiro século da Era Cristã, pois que pequenos desvios 
podem conduzir a grandes e fatais erros, é que oferecemos uns quadros 
hipotéticos, porém didáticos e ilustrativos da tremenda e horrível 
corrida religiosa hierarquizante verificada no passar dos dois milênios 
de história do Cristianismo. 

Quadro 1

                                      
Todos os presbíteros de todas as igrejas do Novo Testamento 

têm igual posição administrativa, como se vê no quadro nº 1 e 
conforme se lê nos ensinos dos apóstolos do Senhor Jesus. Nenhum 
presbítero é maior, administrativamente, do que outro. Todos estão 
administrativamente nivelados. Este governo é o plano de Deus, que 
agrada ao coração de Cristo. A esse plano de governo eclesiástico temos 
de voltar. Aquele grupo religioso, dito cristão, que não retornar ao 
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governo eclesiástico bíblico em obediência ao Novo Testamento será 
religioso. Cristão, não. Falso, sim.

O governo bíblico, simples, das igrejas locais, como o quadro nº 
1 expõe, começou a deteriorar-se e a dar passos em direção ao governo 
episcopal de homens ávidos de poder, como demonstra o quadro a 
seguir. No início do segundo século cristão, lamentavelmente, Inácio, 
de Antioquia, fazia defesa da hierarquia episcopal. “Miller’s Church 
History”, Bible Truth Publishers, de 1980, Printed in U.S.A., a partir 
da página 179.  

Quadro 2

 O germe maligno da hierarquia clerical eclesiástica tem rondado 
e corrompido o governo presbiterial, plural, simples, das igrejas do 
Novo Testamento, desde os primórdios da fé cristã. Mesmo nos dias 
dos apóstolos do Cordeiro, houve quem buscasse a primazia.

O presente quadro, hipotético, ilustrativo, nº 2, destaca a 
cabeça pretensiosa de um dos presbíteros colocado como o chefe, 
como o bispo “local”, tornando-se o bispo ou o supervisor dos 
presbíteros da sua própria localidade. Este quadro nº 2 expõe 
o afastamento herético do presbitério igualitário, local, do Novo 
Testamento, exposto no quadro de nº 1, e o surgimento de um bispo 

governante que se levanta para chefiar os demais presbíteros da sua 
própria localidade: um dos presbíteros é feito o chefe episcopal da 
igreja local. 

O mal não pára. A deterioração do governo eclesiástico continua 
aumentando como o quadro de nº 3 demonstra.

Quadro 3

O governo presbiterial, plural, local, não hierárquico e 
neotestamentário das igrejas locais foi arruinando-se até à estruturação de 
um bispado regional.  Vai surgindo um bispo ainda maior, o qual, da sua 
cidade mais importante, passa a comandar outros bispos e suas igrejas 
de cidades menos importantes e circunvizinhas, como vemos no quadro 
ilustrativo de nº 3. O bispo de uma capital de província, por exemplo, 
torna-se bispo metropolitano, um arcebispo e assim comanda algum possível 
bispo auxiliar e a sua própria igreja, bem como administra outros bispos e 
suas igrejas menores ou mais novas. Esse bispo metropolitano é feito chefe 
ou supervisor regional. O desvio já está enormemente avantajado.
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O mal não se farta do mal, como a areia da praia não se farta 
de água. Está sempre seca, embora se possa entornar água e mais 
água sobre ela. Há uma longa carreira em busca do poder religioso. 
A fome de mando que o clericalismo tem é muito antiga: tem a idade 
de Satanás. Lúcifer quis ser grande. Correu atrás desse vento de poder 
até que ... caiu; está caindo e cairá eternamente. Experimentou a 
maior queda do Universo. Em si, o homem, sendo mau, quer estar 
sempre sobrepondo-se, enquanto pisa os seus companheiros. Política. 
Conchavo. Intriga. Tudo vale para ser chefão religioso: “eminência”, 
“santidade”, “reverendo”, “apóstolo”, “bispo” e ... uma porção de outras 
possíveis titulações nojosas, repugnantes.

Para ilustração apresentamos um quadro final. Ultrajando 
o governo presbiterial, simples, estritamente local, não hierárquico 
e neotestamentário das igrejas realmente cristãs do primeiro século 
apostólico, e como resultado da sua megalomania muito faminta de 
ambição de mando religioso consumou-se um sistema de governo de 
religião, nominalmente cristão, porém, mundano, universal, totalitário, 
muito aperfeiçoado, que se faz passar ERRONEAMENTE por governo 
iniciado por Pedro, um dos apóstolos do Senhor Jesus. Tal sistema de 
governo religioso, em nada apostólico, em nada cristão, a não ser de 
nome, consegue enganar pessoas descuidadas do ensino bíblico dos 
apóstolos. Com a decadência do governo cristão das igrejas locais, foi-se 
instaurando, ao vai-vem dos séculos, um poder estranho, poder político-
religioso, nas mãos de um só homem: desse modo surgiu o papado. O 
bispo de Roma destacou-se de todos os bispos do Império, visto ter 
sido Roma, a “rainha” das cidades, a Capital do Império Romano. A 
virtude não foi de nenhum homem papal. Pelo contrário, a história do 
papado é muito feia. O bispo romano teve hegemonia, não por causa 
dele pessoalmente, porém, por causa de Roma. O poder foi político, 
não moral, não cultural, nem espiritual. O governo papal da Igreja 
de Roma é o resultado de um IMENSURÁVEL AFASTAMENTO 
da administração simples, do governo simples das igrejas locais, 

verdadeiramente cristãs do Novo Testamento. O governo da igreja 
romana muito se avizinha do poder mundial, central, econômico-
político-religioso, cuja preparação é notória dentro da presente Era em 
que vivem os povos da terra. Este poder vai combater a Deus e Seu 
Cristo e a todos e a tudo que diz respeito a Cristo. Tal poder anticristão, 
ao fim, será aniquilado totalmente, na Vinda Final do Senhor Jesus 
Cristo.

Quadro 4 
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O presente e ilustrativo quadro nº. 4 tenta mostrar o poder do 
soberano bispo romano que domina seus bispos ao redor do mundo. 
Enquanto isso, esses seus súditos episcopais defendem irrestritamente o 
poder “papalino” do chefe do romanismo.

Como pode ser apostólica uma igreja cujo governo contradiz 
o que foi ensinado pelos apóstolos? A igreja cujo governo é papal 
pode chamar-se igreja, mas não é igreja bíblica. É uma empresa 
religiosa que usa a Bíblia de acordo com os seus interesses.
Roma, tendo sido a Capital do Império, foi considerada, naturalmente, 
a mais importante cidade imperial. Conseqüentemente, seu bispo 
cresceu não só no âmbito local, como também no regional e 
universal. 

O bispo de Roma tem sido no decorrer da história o chefe de 
todos os afastados do plano neotestamentário do governo das igrejas 
de Deus,  enquanto mais e mais se aprofundam na clerolatria. Não se vê 
se não com dificuldade, como o bispo de Roma, ou seja, o papa possa 
converter-se e tornar-se um cristão real, um filho de Deus, em Cristo, 
visto que ele está montado numa fábrica de desvios que se opõem à 
Palavra de Deus, portanto ao próprio Deus. Misericórdia, ó Senhor. 
Quanto a nós, busquemos em oração a proteção do nosso Senhor Jesus 
Cristo, enquanto vamos retornando em direção à restauração do governo 
simples e presbiterialmente igualitário do primeiro século cristão, real 
governo teocrático das igrejas de Deus.

O quadro seguinte de nº 5 ilustra o sistema clerical produzido 
pelo romanismo: padre-pastor, os quais, individualmente, 
respondem: o padre, por sua “paróquia”, e o pastor, por sua “igreja”. 
De fato, o padre está ligado a uma estrutura universal de rígida ditadura 
hierárquica, enquanto o pastor pode estar envolvido com alguma forma 
de governo eclesial que lhe interessa. Mas, os dois têm tarefas religiosas 
comuns.  

Uma ligeira comparação entre o serviço religioso do padre e 

o do pastor sobre suas respectivas igrejas dá-nos oportunidade de ver 
a semelhança entre esses dois ministérios e nos mostra que esses dois 
serviços têm idêntica natureza e podem proceder do romanismo, o qual 
é o grande arquiteto do que é clerical e debilita a igreja de Deus.

Quadro 5

Esses dois chefes religiosos, padre e pastor, NÃO SÃO DO 
NOVO TESTAMENTO.  Do Novo Testamento são os presbíteros 
que administram em pluralidade, sem hierarquia, a igreja de Deus da 
localidade, portanto, sem facção denominacional e sem extrapolar 
em autoridade a localidade da igreja.

A Deus toda a Glória. Que do céu venha luz para não nos 
distanciarmos da Palavra até que o Senhor  nos chame. 

Que Deus restaure, na prática, a administração que as igrejas do 
primeiro século cristão praticavam. Deus nada deixou para as igrejas 
inventarem. TUDO que devemos, crer, conhecer, viver e praticar 
está PRONTO no Novo Testamento. Amadas igrejas de Jesus Cristo: 
pratiquemos obedientemente o governo que Deus nos deixou no Novo 
Testamento e não nos desviemos para outros tipos de governo que mais 
nos agradem e que nos encham a “bola” da nossa vaidade. O Juízo 
divino vem aí, sem tardar, sem falhar. Misericórdia, Senhor. Amém.
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3. Conclusão

Expusemos alguns quadros, cujo propósito é servirem como recurso 
ilustrativo e didático aos que buscam sinceramente apossar-se da verdade 
no tocante ao governo bíblico das igrejas locais do primeiro século da Era 
Cristã. Aconselho os interessados em conhecer, praticar, ver praticado 
e viver o governo administrativo das igrejas conforme ensina o Novo 
Testamento, a que se aprofundem no conhecimento bíblico das igrejas 
de Deus. Inclusive, será bom que estudem bem a história eclesiástica, 
conferindo TUDO pelas Escrituras Sagradas. 

Que o nosso Deus nos dê discernimento, força e decisão para 
rejeitarmos os desvios, mesmo os que possam parecer-nos “inocentes” ou 
até “úteis”, como é o caso do clericalismo consubstanciado na titulação 
de homens, como: padre fulano, pastor sicrano, reverendo beltrano. 
Não há exemplo, dentro do Novo Testamento, dessa tão “inocente” 
e “útil” titulação. Fujamos desse presbiterialismo que divide os líderes 
de igreja entre presbíteros regentes e presbítero docente. Lancemos fora 
essa coisa de bispado local ou regional ou universal. Esse amontoado 
de acréscimos não procede do Novo Testamento e traz incalculáveis 
prejuízos ao povo de Deus. Não busquemos a grandeza mundana de 
mando religioso, pois somos exortados pelo Senhor a sermos humildes. 
Grande é Cristo. O Senhor da igreja declara, conforme Lucas 22.26: “...
o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o 
que serve”. Hierarquia religiosa não procede de Jesus. De Jesus vem, 
apenas, o nivelamento da autoridade dos que servem à igreja da 
localidade, SEM EXCEÇÃO.

Sabemos que o governo bíblico das igrejas do Novo Testamento era 
feito por um presbitério plural para cada igreja local. Esse conhecimento 
nos possibilita compreender o emaranhado do governo eclesiástico 
denominacional do presente e confuso século. Ler a história da Igreja 
nos faz constatar desvios que ocorreram e que desencaminharam o 
governo bíblico, presbiterial das igrejas neotestamentárias para sistemas 

de governo estranhos ao Novo Testamento, constituídos por homens 
desobedientes. Por volta “do ano 120” A.D., nos registros feitos pelos 
chamados “pais da igreja”, nós nos “deparamos com uma igreja, em 
vários aspectos, muito diferente da igreja apostólica dos dias de Pedro 
e Paulo”. Por que tal diferença? Pela desobediência dos homens. Na 
sua fraqueza moral e espiritual líderes religiosos, tendo medo de sofrer 
a rejeição dos religiosos que os cercam e por “outras” fobias, podem 
dizer: é, foi assim nos dias de Pedro e Paulo, mas hoje, no Século XXI, 
é diferente. Não é verdade. 

No final do Século I já havia um desobediente: Diótrefes (III  Jo. 
9). Esse camarada já negava a verdade, amava a primazia. No começo 
do Século II temos a voz errada de Inácio de Antioquia que defendia a 
primazia do bispo sobre os presbíteros. Deus não muda. Sua Palavra 
é eterna e o governo plural do presbitério é para ser praticado, 
apenas, dentro da igreja local até que Jesus venha arrebatar a Sua 
Igreja. Profissionais da “fé” não quererão praticar a verdade, mesmo 
que esta esteja clara perante seus próprios olhos. Cristãos têm de sofrer. 
O Senhor Jesus avisou: “no mundo passais por aflições; mas tende bom 
ânimo, eu venci o mundo” (Jo. 16.33). 

Com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, houve 
total rompimento nas relações entre cristãos e judeus e o Cristianismo 
já não era mais considerado um ramo do judaísmo, perdendo, com 
isso, a proteção das leis dos judeus e das leis que pudessem favorecer os 
judeus através do Império Romano. Sendo assim, os inimigos puderam 
atacar os cristãos mais facilmente. Perseguidos, os cristãos se reuniam 
muito em secreto. Por causa dessas reuniões secretas, imperadores 
romanos suspeitaram que houvesse deslealdade por parte dos cristãos. 
Estes passaram a ser perseguidos tanto por judeus quanto por gentios. 
Milhares de milhares morreram. Os cristãos não adoravam os deuses dos 
pagãos. Jesus e não César, é o Senhor. Nero, Domiciano, Marco Aurélio, 
Sétimo Severo e outros imperadores romanos perseguiram, ultrajaram 
e mataram milhares de cristãos. Só com Marco Aurélio, embora tenha 
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sido “um dos mais eminentes escritores de ética, milhares de crentes em 
Cristo foram decapitados e devorados pelas feras na arena”. Passar por 
aflições é o caminho daqueles que seguem Aquele que é “o caminho, e 
a verdade e a vida” (Jo. 14.6) e cujo fim foi a cruz..  

Perseguidos por inimigos de fora, os presbíteros de Éfeso foram 
advertidos: da própria igreja se levantarão “lobos vorazes que não 
pouparão o rebanho”. Levantar-se-ão “homens falando cousas 
pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles” (At. 20.29-30). Esses 
lobos iníquos podem ter ajudado a conduzir as igrejas ao desvio do 
governo do presbitério plural e local, governo comum nas igrejas do 
Novo Testamento.

Jesse Lyman, em “História da Igreja Cristã”, Editora Vida, p. 51, 
diz: “Simeão (ou Simão; Marcos 6.3), o sucessor de Tiago”, era  “bispo 
da igreja em Jerusalém”.

“Inácio, que foi jogado às feras do anfiteatro romano, no ano 108 
ou 110”, era, afirma Lyman: “bispo de Antioquia da Síria”.

Policarpo, velho de oitenta e seis anos, queimado vivo, no ano de 
155, era “bispo de Esmirna, na Ásia Menor”.

Também, “no tempo de Valeriano, no ano 257”, foi morto “o 
célebre Cipriano, bispo de Cartago”, cidade do norte da África.

Aí está o avanço deteriorante do desvio, do governo da 
igreja neotestamentária. O pluralismo igualitário do presbitério 
neotestamentário cedeu lugar ao episcopado local, depois regional, o 
qual foi evoluindo até chegar ao papado romano. Sem dúvida, “um 
abismo chama outro abismo” (Sl. 42.7).                     

Após a morte de Paulo, nada mais se sabe de Apolo, de Tito, de 
Timóteo, de Silas e de outros vasos da revelação que ensinaram e 
estabeleceram o governo eclesiástico plural, local, das igrejas do Novo 
Testamento. 

Até o segundo século, “nenhum bispo reclamou para si a 
autoridade de bispo universal, autoridade sobre outros bispos, 
como mais tarde fez o bispo de Roma” (p. 58, de “A História da 

Igreja Cristã”). Portanto, até o fim do século II, isto é, duzentos anos já 
haviam decorrido da Era Cristã e não havia papa. De fato, esse homem 
clericalíssimo, surgiu no topo do cristianismo deformado, mais de 
trezentos anos depois de Cristo. Papa não é coisa do cristianismo de 
Jesus Cristo. Outros erros vão aparecendo além dos desvios do governo 
das igrejas neotestamentárias. “Cerca do ano 405, as imagens dos santos 
começaram a aparecer nos templos, como objetos de reverência, adoração 
e culto. A adoração à virgem Maria substituiu a adoração a Vênus e a 
Diana”. Paganismo puro. Nossa querida e amada irmã Maria deve ser, 
de fato, amada, não idolatrada, não adorada. A Ceia do Senhor tornou-
se um sacrifício em lugar de uma recordação da morte do Senhor. O 
ancião evoluiu de pregador a sacerdote” (p. 74 de “A História da Igreja 
Cristã”).  

Roma, “suplantada por Constantinopla em sua posição de capital 
política do mundo”, teve o seu bispo, “que já se chamava papa”, 
reclamando “o trono de autoridade sobre todo o mundo cristão, e insistia 
em ser reconhecido como cabeça da igreja”... (p. 85 de “A História da 
Igreja Cristã”). Tal e tão nefando, pecaminoso, astuto e satânico trono 
papal foi alcançado pelo bispo romano. Trata-se de poder, mundano, 
religioso, não-cristão, sobre tal trono papalino pesará o Justo Juízo de 
Deus.         

Também, não é verdade histórica que Pedro morou em Roma. 
Primeiro, o ministério de Pedro foi para os da circuncisão, ou seja, para 
os judeus. Paulo teve ministério com os da incircuncisão ou com os 
gentios (Gl. 2.7). Catorze anos depois da sua conversão, Paulo subiu a 
Jerusalém e lá estavam: Tiago, Cefas (Pedro) e João, ficando Pedro com 
o seu trabalho para a circuncisão ou para os Judeus e Paulo foi trabalhar 
com a incircuncisão, ou seja, com os gentios (Gl. 2.9).  
Paulo diz em II Timóteo 4.9-18, quando preso em Roma: “todos me 
abandonaram” (v. 16); “somente Lucas está comigo” (v. 11). Se Pedro 
estivesse trabalhando em Roma, ele teria pecado, abandonando a Paulo. 
É para pensar... Também, Paulo escreveu a sua epístola aos romanos e 
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em Romanos, capítulo 16, dirige saudações pessoais a muitos servos de 
Deus pela cooperação deles na Obra. Ora, se Pedro morasse em Roma, 
teria sido saudado por Paulo. É claro. CLARÍSSIMO. EVIDENTE. 
Portanto, Pedro nunca foi papa e o papado tem tanto a ver com Pedro, 
como o sapo tem a ver com o beija-flor.

Uma igreja para ser apostólica tem de ter governo apostólico, 
no mínimo. Pedro não fundou a igreja de Roma. Nem trabalhou em 
Roma: não há dados históricos para tal fé. Crendice não adianta. As 
igrejas de Deus não devem basear-se em fundamentos humanos, isto é, 
em qualquer tradição, mas só nas Escrituras Sagradas, o Livro de Deus. 
A igreja que se apega a tradições humanas segue um amontoado de erros 
e com toda certeza entra por desvios, enquanto se acomoda dentro do 
caixão da sua morte espiritual. A tradição dos homens, desde que Adão 
e Eva caíram em pecado é pecar. Sem dúvida, afastar-se da doutrina dos 
apóstolos significa estar a caminho da operação do erro. A empáfia de 
se apresentar como a igreja verdadeira, enquanto segue o descaminho 
das tradições de homens, tendo governo e muitas doutrinas errôneas, 
tal empáfia é babilonismo religioso, mortal.

Enfim, amados irmãos em Cristo nosso Senhor, ouçam 
Apocalipse 18.4: “Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices 
em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos”.



CAPÍTULO IX

 
DIÓTREFES, UM LÍDER AMANTE DA PRIMAZIA 

1. Que é primazia?

Primazia é “prioridade; excelência; superioridade; (p. ext.) 
competência; rivalidade”. É “dignidade de primaz”, ou seja, em certa 
forma deformada de cristianismo, primazia é a dignidade do prelado 
que tem “jurisdição sobre um número de arcebispos e bispos”, afirma 
o dicionário. Não existe nas páginas do Novo Testamento nenhum 
lugar para nenhum primaz. Diótrefes é primaz porque é um carnal. 
Talvez, pelo que revela o texto de III João, Diótrefes fosse um ímpio 
metido a cristão. No decorrer deste capítulo serão apresentadas 
algumas razões que mostram ser Diótrefes um amante da primazia, 
isto é, um megalomaníaco religioso. O espírito do Evangelho não 
é de busca por primazia, mas é de humildade, segundo se lê em 
Filipenses 2.3 que nos exorta: “considerando cada um os outros 
superior a si mesmo”. Amar a primazia é amar o pecado.

2. Diótrefes gosta da primazia.

João, o apóstolo, declara que Diótrefes “gosta de exercer a 
primazia”. Primazia é o objetivo do que deseja pisar os que o rodeiam. 
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Na igreja um sujeito como Diótrefes é uma lástima. A tradução “gosta de 
exercer a primazia” vem do grego:, que se pronuncia 
filoprotévon, que é nominativo singular, masculino, particípio presente 
de  que significa “gosto de ser primeiro (chefe), 
ambiciono a primazia”. Ser primaz é ser soprado pelo bafo luciferiano. 
Buscar a primazia é viver os conselhos de Satanás. Esse homem chamado 
Diótrefes, do final do século primeiro, mostra o almejo herético do seu 
ego pela primazia, pela hierarquia religiosa, por ser o maior entre os seus 
companheiros.        

3. Diótrefes, uma contradição.

Diz Russell Norman que Diótrefes significa “nutrido por Deus”. 
Robertson escreve em seu comentário sobre III João 9 que  “Diotrephes 
(Diós and trepho)” significa nutrido por Zeus, um deus mitológico, 
satânico. Nutrido pelo Deus verdadeiro Diótrefes não era. Esse líder 
era uma contradição: uma contradição em relação a Deus e à igreja 
cristã, pois que, na igreja realmente cristã, infiltrado na qual ele estava, 
não era para existir primazia. A igreja recebia de João, apóstolo de 
Cristo, ensinos da parte do Espírito de Deus combatendo a hierarquia, 
a primazia. Conforme o Novo Testamento buscar a primazia é coisa das 
trevas.

 
4. Diótrefes, o rebelado contra a Palavra de Deus.

 
João escreveu “alguma cousa à igreja” (III João 9), mas Diótrefes 

não acolheu. Portanto, rejeitou a Deus que havia enviado João. 

5. Diótrefes, enquanto gostava do pecado da primazia, era 
maledicente.

Tranqüilamente, um pecador tem trânsito livre no caminho da 

iniqüidade: sai da busca da primazia para outro pecado: o de falar 
mal de João, o apóstolo, vaso da revelação divina. Anda de abismo em 
abismo, até o dia de cair no abismo sem fundo. João diz em III João 
10 que esse primaz, Diótrefes, anda “proferindo contra nós palavras 
maliciosas”. Já imaginaram a maldade de serpente do sujeito que é 
capaz de falar mal de uma vida pautada pelo amor de Deus como João? 
O pecado torna a consciência do pecador cauterizada, de modo que 
o vício maligno se torna algo como se fosse virtude e o religioso sem 
Cristo vai-se precipitando no abismo. Cuidado, Diótrefes! 

6. Diótrefes era um perturbador da ordem da igreja daquela 
localidade.

  
É provável que esse Diótrefes fosse homem de forte personalidade, 

amante da primazia, era contra João, o apóstolo de Cristo. Diótrefes 
quereria estar no comando da Igreja? Desejaria ser um bispo no comando 
de presbíteros? Decerto, buscava grandeza mundana, pessoal. O plano 
desse sujeito deveria ser o dominador de toda a igreja. Certa vez um 
pastor declarou acerca de outro pastor, seu concunhado: “ele não gosta 
dos primeiros lugares. Ele gosta do primeiro lugar”. Esses carnais se 
passam por espirituais. Mas, o Juízo divino vem sobre os Diótrefes. 
Que Deus nos guarde dessa vaidade maligna. Isaías 14.11-15 mostra 
a relação entre a altura da ascensão e a baixura da abismal depressão. 
Queridos irmãos de ministério e companheiros de presbitério, Deus 
nos guarde do amor à primazia.

7. Diótrefes não devia ser imitado na sua estulta busca pela 
primazia. 

III João 9-11 mostra o amor de Diótrefes pela primazia. Gaio, o 
irmão que recebeu essa terceira epístola de João, não deve imitá-lo. Que 
é hierarquia? É a busca por primazia. Primazia é o fim. Hierarquia é o 
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método para se conseguir esse maldito fim. Ser o principal, ou seja, estar 
no topo da hierarquia religiosa, isto é, quanto mais alta for a posição 
hierárquica, tanto mais longe o hierarca estará da base do viver do 
Evangelho: a humildade encarnada em Jesus, nosso Senhor e Modelo, 
conforme nos diz Filipenses 2.5-11. Cairão das alturas dos postos das 
religiões hierárquicas os medalhões religiosos, os quais, ficarão tão 
“intactos” como “intacta” ficará a melancia que cair da carroceria de um 
caminhão em alta velocidade. 

Concluindo este capítulo, Diótrefes era amante da primazia. Pior, 
é que é alarmante o amor dos homens pela primazia. Que danosa e 
satânica é essa arapuca do clericalismo, ou seja, da primazia religiosa, 
isto é, da hierarquia! Como pode um ser que necessita para sobreviver 
de fósforo, enxofre, açúcar, amido, oxigênio, hidrogênio, glicose, 
enfim, como pode alguém, com essas necessidades, ter pretensão de ser 
celebridade espiritual? Como alguém que consome feijão, arroz, carne, 
abóbora, frutas, água, etc. ou ainda, como um ser que começa envelhecer 
e morrer ao nascer, pecador por natureza, astuto, ciumento, malicioso, 
fraco, invejoso, odiento, pretender ser primaz? Primazia, clericalismo 
e hierarquia da religião só têm uma fonte nestes dias da Nova Aliança: 
engano por Satanás de que há homens primazes na fé: engano, confusão 
do diabo. Entre nós não pode haver primazia. Leiam Lucas 22.24-26. 
Será que você vai deixar-se enganar pela mentira de que há, hoje, na 
terra, entre os descendentes de Adão e Eva, um sacerdote, um primaz, 
um pontífice que é maior do que você, na fé?  Ser enganado, não presta. 
Desejar ser enganado é horrível. Queridos irmãos, Romanos 7.15-25 
nos mostra que não prestamos. O que vale em nós é a operação de Deus 
ou do Espírito Santo no nosso homem interior, isto é, lá dentro do 
nosso espírito. Podemos ser religiosos como Nicodemos era, mas nada 
disso vale nada, se não tivermos o nascimento espiritual, a conversão 
a Cristo (Jo. 3.1-7). Desejar ser bispo sobre presbíteros, ou arcebispo, 
ou papa, enfim, amar a primazia, é carnalidade que desconhece que o 

fundamento da vida é estar “crucificado com Cristo” (Gl. 2.19); é ser 
santuário de Deus ou habitação do Espírito de Deus (I Co. 3.16-17); 
é estar “em Cristo” ou ser “nova criatura” (I Co. 5.17). Quanto mais 
perto de Deus estivermos, mais longe do ego havemos de estar. Quem 
tem ouvidos, ouça o que Deus diz em Sua Palavra Santa, a Bíblia. Que o 
Senhor nos livre do desejo da primazia, deste tremendo mal que é fruto 
do egocentrismo religioso satanizado. Misericórdia, Senhor.
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CAPÍTULO X

A ESCOLHA DE PRESBÍTEROS

Qualquer ação para escolha de irmãos para servirem como 
presbíteros à igreja da localidade há de ter base neotestamentária, caso 
queiramos ser fiéis ao Senhor da igreja e se quisermos evitar problemas 
decorrentes da escolha de servos da igreja à margem da vontade de Deus.
Para as igrejas edificadas pela obra apostólica os presbíteros devem 
ser escolhidos através dos obreiros apostólicos. Após terem sido 
escolhidos e estabelecidos os presbíteros, a partir desse dia, terão toda 
a responsabilidade pelo gerenciamento da igreja. Então, os apóstolos 
ficam livres para continuar seu trabalho de IR e estabelecer novas 
igrejas noutras localidades, uma em cada localidade conforme a 
ordenação de Deus. Atos 14.21–28 nos informa que este é o processo 
divino do estabelecimento de presbíteros para as igrejas resultantes 
da obra apostólica.

Devem ser separados para o presbitério irmãos que 
Deus vocacionou. Devemos ser cuidadosos para não impormos, 
precipitadamente, as mãos sobre homens não constituídos pelo 
Espírito Santo (I Tm. 5.22).

Escolher presbíteros é coisa séria. Os apóstolos orientaram os 
“irmãos” da Igreja em Jerusalém, que escolhessem, dentre eles, “sete 
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homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria” (At. 
6.2). Notem as qualificações que precisaram ter aqueles homens que 
deviam constituir um grupo de trabalho social. Se para distribuir 
comida às viúvas era necessário esse conjunto de qualidades da parte 
dos sete escolhidos, imaginem que qualidades devem ser exigidas dos 
irmãos presbiteriáveis que poderão ser escolhidos como presbíteros 
para a administração da igreja de Deus na localidade!

1. Para o presbitério ou episcopado devem ser escolhidos irmãos 
que tenham as qualidades abaixo especificadas de acordo com I 
Timóteo 3.1-7 e Tito 1.5-7:

1.1. Que sejam esposos monogâmicos (I Tm. 3.2b);
1.2. Que sejam irrepreensíveis, corretos, incensuráveis (I Tm. 3.2a);
1.3. Que sejam temperantes, moderados nos apetites e paixões (I 

Tm. 3.2c);
1.4. Que sejam sóbrios ou moderados ao alimentar-se, simples, 

frugais, de mesa simples (I Tm. 3.2d);
1.5. Que sejam modestos, despretensiosos, não megalomaníacos, 

contentes com os bens que têm (I Tm. 3.2e);
1.6. Que sejam hospitaleiros, que hospedem pessoas por bondade; 

que sejam acolhedores (I Tm. 3.2f);
1.7. Que sejam aptos para ensinar. Não é só que ensinem; mas que 

sejam aptos para ensinar. Apto = idôneo, capaz, hábil, aprovado. 
Ensinar = instruir, doutrinar, educar, dirigir a formação de 
alguém, adestrar. Para ensinar, devem preparar-se, estudando, 
aprendendo e vivendo o que têm aprendido (I Tm. 3.2g); 

1.8. Que sejam abstêmios, que não tomem bebida alcoólica. 
Paulo diz ao bispo que seja sóbrio, “não dado ao vinho”. Vinho 
é “bebida alcoólica, proveniente da fermentação do sumo da uva 
ou ainda de outros frutos”. “A total abstinência... é a conduta 
ideal para um ministro do Evangelho, pois isso evitará críticas, 

tentações e suspeitas”. O alcoólico está perto do alcoófilo e este 
da alcoolatria. Que Deus guarde os seus presbíteros sob total 
abstinência (I Tm. 3.3a);

1.9. Que sejam não violentos (I Tm. 3.3b), não impetuosos, não 
tumultuosos, não irascíveis, não prontos a usarem a força bruta, 
não briguentos, não esbofeteadores. Deus nos faça humildes e 
nunca malignos diante dos irmãos, aos quais servimos;

1.10.Que sejam cordatos (I Tm. 3.3c), prudentes, mansos, firmes, 
não levados por opiniões contrárias, tratáveis, que se assentem 
e ouçam os companheiros e andem em concórdia, que estejam 
prontos a ceder, tolerantes, flexíveis, “inimigos de contendas”;

1.11.Que sejam não avarentos (I Tm. 3.3d), não sordidamente 
apegados ao dinheiro, que não estejam no trabalho da igreja por 
causa de gold = ouro, mas de God = Deus; não por causa da 
riqueza material mas por causa do amor a Deus. “Entretanto”, 
diz um comentarista que em nossos dias muitos evangelistas e 
“grandes pregadores” se têm, literalmente, enriquecido” com o 
seu ministério. Que Deus nos guarde da corrupção ou da avareza 
religiosa;

1.12.Que sejam sábios em governar as suas próprias casas (I Tm. 
3.4a). Governar a sua casa, é ser o cabeça da sua família, é gerenciar, 
é cuidar, é ajudar a sua esposa e filhos a seguirem a Palavra de 
Deus. Presbíteros são supervisores da igreja na localidade, mas, 
antes, devem ser governantes das suas casas, tendo, cada um, a 
esposa e filhos seguindo seus passos firmes de cristão bíblico. 
Governar bem a própria família é seu primeiro dever e, só após 
mostrar a sua capacidade no governo do seu próprio lar, é que 
alguém poderá ser considerado apto para o governo da igreja de 
Deus. Observar os versos 4 e 5 de I Timóteo 3;

1.13.Que sejam maduros na fé, não neófitos, pois pessoas novas na 
fé podem cair em soberba e com isso poderão ficar enlaçados pelo 
diabo (I Tm. 3.6). A Palavra declara: “não neófito”, não novo na 
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fé. Amanhã, esse neófito poderá trazer amargura. Só zelo não 
basta. É necessário conhecimento de Deus e da vida cristã, anos 
de sofrimento, de batalha espiritual, sobretudo, há de haver, 
pelos candidatos ao presbitério, consciência do chamamento 
divino, que é o óleo da sua unção. A presente advertência pode 
ter surgido por causa de presbíteros neófitos cujo presbiterato 
terminou entre vergonha, lamento e fracasso. Alguém neófito 
elevado à posição de presbítero, poderá entrar em soberba ou 
presunção ou tentação. É capaz de inchar-se, tornar-se insensato, 
orgulhar-se, tornar-se estúpido, achar-se poderoso, ver-se como 
o maior, enfim, passa a sofrer da “síndrome de Lúcifer” e eis a 
queda. Irmãos, Deus nos dê sabedoria para sabermos colocar as 
pessoas certas no presbitério. O diabo é o acusador. Se ele vir um 
novato no presbitério, ensoberbecido, no meio da igreja, poderá 
dizer: “esse é o vosso humilde crente”? etc, etc. Que Deus nos 
guarde! Que os presbíteros sejam pessoas maduras na fé. Este é 
o ideal.

1.14.Que sejam servos que tenham anos de bom testemunho (I 
Tm. 3.7). Que sejam homens equilibrados, tendo, cada um, 
esposa fiel e amiga, filhos disciplinados sob seu governo familiar: 
filhos menores, é claro, pois filhos adultos já são responsáveis por 
si próprios. Os vizinhos dos candidatos ao presbitério devem 
ser testemunhas do bom caráter desses irmãos presbiteriáveis. 
Os incrédulos devem falar bem da nossa conduta. A igreja tem 
de dar boa informação acerca dos candidatos ao presbitério. 

1.15.Que sejam dispostos a pôr “em ordem as cousas” na igreja 
da localidade. (Tt. 1.5). Deveria haver certa desordem nas 
igrejas de Creta. A maneira de Deus pôr ordem nas igrejas é 
colocar presbíteros de cidade em cidade. Esses presbíteros são 
o modo de Deus endireitar erros e trazer entusiasmo ao povo 
santo.

1.16.Que sejam “despenseiros de Deus” (Tt. 1.7). Escravos, nos 

tempos antigos, eram feitos despenseiros. Eram responsáveis 
perante os donos das propriedades pela despensa. Despensa é 
onde se guarda a comida. É a copa.  Esses despenseiros não 
tinham direito ao livre arbítrio. A vontade deles tinha de ser 
a vontade do seu proprietário. Os presbíteros devem saber 
administrar e ensinar, firmados na Palavra de Deus. Devem 
considerar-se escravos de Deus, sem vontade própria, buscando 
viver conforme a vontade do Senhor Jesus. Como despenseiros, 
os presbíteros fazem parte da boa ordem de Deus, o qual nos 
confia a Sua igreja, que é a Sua casa, a Sua propriedade. Que 
nós sejamos fiéis despenseiros.

1.17.Que sejam apegados “à Palavra fiel” (Tt. 1.9). Os presbíteros 
devem ser defensores intransigentes da doutrina dos apóstolos. 
Devem ser apegados ao ensino ortodoxo do Novo Testamento, 
para enfrentar ensinamentos heréticos. Paulo advertiu acerca 
dos que contradizem a verdade de Deus.

2. Critérios que devem ser observados na escolha de irmãos para o 
presbitério ou episcopado:

2.1. Devem ser escolhidos para o presbitério homens da própria 
localidade para a administração da igreja local.

  Neotestamentariamente, o presbitério é constituído dentre 
os irmãos da própria localidade. Deus vai chamando homens e os vai 
constituindo bispos, fazendo-os crescer em humildade, dedicação, 
oração, maturidade e conhecimento das Escrituras. A igreja, ao longo dos 
anos, vai  observando seus membros e constatando quais dos observados 
o Espírito Santo está chamando para o presbitério da igreja. Há de se 
entender que deve haver harmonia entre Deus e a igreja: Deus constitui, 
mas a igreja vê, de fato, que tais homens foram real e divinamente 
constituídos. Assim, a escolha de presbíteros deve cair sobre aqueles aos 
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quais Deus deu graça para servir e são, desse modo, escolhidos à luz da 
graça provedora dos dons benditos. Em Atos 14.19-28 vemos Paulo e 
Barnabé andando de lugar para lugar, de igreja para igreja, e ambos iam 
estabelecendo presbíteros de cada localidade para a própria localidade. 
Não apanhavam presbíteros de Éfeso para serem colocados em Antioquia. 
Não havia importação nem exportação de presbíteros. Cada presbitério 
era formado pelo recrutamento de presbíteros da mesma localidade. Esta 
foi a tarefa de Tito: constituir presbíteros em cada cidade de Creta (Tt. 
1.5). Presbíteros são escolhidos da localidade para a própria localidade. 
São exclusivos da igreja da localidade (At. 20.17; 14.23; Tt. 1.5). Em 
Atos 20.28 vemos que os presbíteros serviam à Igreja de Éfeso. São de 
Éfeso para Éfeso. Que os presbíteros tenham visão exata dos limites 
da localidade eclesiástica, isto é, que entendam que presbíteros de Éfeso 
não podem administrar, do ponto de vista bíblico, Laodicéia.

2.2. Devem ser escolhidos invariavelmente em número plural de 
acordo com o Novo Testamento.

Nunca. Nunca. Nunca se vê um presbítero, apenas, no comando 
de uma igreja no Novo Testamento. “Em cada cidade” Tito teve de 
constituir “presbíteros” (Tt. 1.5). Atos 14.23 mostra que havia “em 
cada igreja a eleição de presbíteros”. Observe o plural. Isto é o que o 
Novo Testamento registra.

2.3. Devem ser escolhidos homens que saibam que foram 
estabelecidos presbíteros pelo Espírito de Deus. 

Em Atos 20.28 está escrito, em relação aos presbíteros: “o 
Espírito Santo vos constituiu bispos”. Sem dúvida, antes de qualquer 
preferência pessoal, está a vontade de Deus. A qualificação de 
presbíteros está na vocação divina. Sem a divina vocação tudo não 
passa de mero clericalismo frustrante. O Espírito Santo, e não 
homens, é que constitui os verdadeiros presbíteros.

2.4. Devem ser escolhidos ou eleitos sob total cautela. 
Em Atos 14.23 se vê que Paulo e Barnabé elegeram ou escolheram 

alguns servos para serem presbíteros, “em cada igreja”, com muita 

prudência, “depois de orar com jejuns”, é preciso muita seriedade, 
oração e jejum da parte dos que elegem presbíteros. Os que escolhem e 
estabelecem presbíteros têm de ver a vida de Deus na vida dos escolhidos 
(At. 14.23).

2.5. Devem ser escolhidos homens que aspiram “ao episcopado” 
e que sabem que esse episcopado é “excelente obra” (I Tm. 
3.1).

2.6. Devem os escolhidos ser encomendados “ao Senhor em quem 
haviam crido”.

Atos 14.23 registra essa gloriosa eleição e encomenda daqueles 
preciosos presbíteros antes do ano 60 da Era Cristã. Só seremos úteis 
no santo presbitério sob as asas protetoras do nosso Senhor Jesus. 
Sem este relacionamento vivo, o homem será morto e será presbítero 
nominal e ineficaz se colocado no presbitério. É mentira.

2.7. Devem ser escolhidos, indivíduos que sejam convictos de 
que eles são pertencentes à igreja.

Atos 20.17 diz que os presbíteros são da Igreja de Éfeso. Assim, 
não são donos da igreja. Esta, sim, é que os possui. Somos da igreja. 
Aleluia.

2.8. Devem ser escolhidos homens confiáveis, para serem 
representantes da própria igreja à qual servem. 

São homens de confiança. Em Atos 11.27-30 se vê que os 
presbíteros puderam receber socorros dos irmãos de Antioquia para 
os irmãos pobres da Judéia. Não embolsaram, como Judas Iscariotes, 
o dinheiro destinado aos pobres. “Assim, pois, importa que os 
homens nos considerem como ministros de Cristo, e despenseiros 
dos mistérios de Deus” (I Co. 4.1). 

2.9. Devem ser escolhidos servos que olhem em duas direções: 
olhem para si mesmos e olhem para a igreja. 

Ao olharem subjetivamente, os presbíteros estarão observando o 
seu interior. Quando olham objetivamente, mostram cuidado com o 
rebanho. Quem não cuida de si, como cuidará da igreja de Deus? Dia 
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e noite, continuamente, cabe aos presbíteros olharem por si e pela 
igreja do Senhor Jesus (At. 20.28).

2.10. Devem ser escolhidos irmãos vigilantes.
Presbíteros, não durmam no seu serviço. Não dêem descanso às 

pálpebras. Sejam guardas que não pregam os olhos, mas que, “noite e dia”, 
não cessem “de admoestar, com lágrimas, a cada um” da igreja (At. 20.31). 
Guardemos a igreja durante as vigílias desta escura noite, como os pastores 
de Belém faziam, guardando seus animais (Lc. 2.8).

2.11. Devem ser escolhidos irmãos não cobiçosos de bens 
materiais. 

Nem de “prata” nem de “ouro” nem de “vestes” nem de nada devemos 
ser cobiçosos (At. 20.33). Em si, prata e ouro não são maus. Má é a 
cobiça. Mau é o interior do homem. Presbíteros, não cobicemos. O 10º 
mandamento ordena: “não cobiçarás” (Êx. 20.17). Cobiçosos não devem 
entrar no presbitério. Bispos, ou seja, presbíteros não devem ser avarentos 
(I Tm. 3.3). Deus nos guarde na ocasião de separação de irmãos para o 
episcopado. Amantes dos bens desta vida não devem entrar no presbitério 
do Senhor Jesus.

2.12. Devem ser escolhidos servos que estiverem dispostos a 
socorrer aos necessitados.

Estamos sempre dispostos a fazer algo que nos agrade. Nem 
sempre estamos dispostos a realizar aquilo que agrada a outros. Que 
Deus nos dê a disposição de servir. É bom ser socorrido. Melhor é 
socorrer. (At. 20.35). Ser servido acaricia o eu. Servir abate o eu e 
beneficia o tu. Guarda-nos, Senhor. 

2.13. Devem ser escolhidos varões que estiverem prontos a 
entender que há mais bem-aventurança em dar do que em 
receber.

Que o nosso Senhor nos dê graça para amarmos os necessitados e 
que mostremos nosso amor por eles, socorrendo-os. (At. 20.35).

2.14. Devem ser escolhidos aqueles que, como Paulo, “em nada” 
considerem a vida por preciosa para si mesmos. 

Que os presbíteros estejam prontos, como Paulo, a completar 
a “carreira e o ministério” que receberam do Senhor Jesus, para 
testemunharem “o evangelho da graça de Deus” (At. 20.24).

2.15. Devem ser escolhidos aqueles que estiverem prontos a servir 
a Jesus como Soberano Senhor. 

Servir ao Senhor envolve a oportunidade de sofrer com Jesus. 
Precisamos servir ao Senhor e Salvador da Igreja “com toda humildade, 
lágrimas e provações” (At. 20.19). Paulo disse “a todos os santos em 
Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos” (Fp. 1.1), 
o seguinte: “Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e 
não somente de crerdes nele” (Fp. 1.29). 

2.16. Devem ser escolhidos homens que estiverem conscientes de 
que “todos quantos querem viver piedosamente em Cristo 
Jesus serão perseguidos”.

A perseguição contra os presbíteros é certa, não por serem 
presbíteros, mas por serem crentes que querem viver piedosamente 
como servos de Cristo (II Tm. 3.12).

2.17. Devem ser escolhidos aqueles que sabem que vivem os 
“últimos dias” de “tempos difíceis”. 

O mundo para o qual os presbíteros estão buscando testemunhar 
é constituído de míseros pecadores, homens maus, “avarentos”, 
“arrogantes”, “jactanciosos”, “blasfemadores”, “desafeiçoados”, “sem 
domínio de si”, “cruéis”, “inimigos do bem”, “traidores”, “amigos dos 
prazeres”, falsos, impiedosos. De tais ímpios precisam fugir. Paulo disse 
a Timóteo: “Foge também destes” (II Tm. 3.1-5). Que o Espírito Santo 
nos encha de sabedoria, poder e graça para sermos canais de bênçãos e 
não sejamos corrompidos pelos homens maus.

2.18. Devem ser escolhidos irmãos que saibam que Deus os tem 
estabelecido, não para trabalhar em lugar dos membros da 
igreja, porém, para supervisionar, aconselhar os membros 
em seu serviço diário. 

Presbíteros são bispos ou supervisores. Deus deseja que Seus filhos 
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sejam trabalhadores fiéis e portanto, é dever dos presbíteros facilitar 
o trabalho ininterrupto dos crentes; cabe-lhes atiçar  fogo divino no 
coração dos discípulos, fazendo com que, nos corações destes, ardam 
chamas de amor aos perdidos e de comunhão entre si, e de amor, 
sobretudo, a Deus.

2.19. Devem ser escolhidos aqueles que entendam que um dos 
propósitos da sua escolha para o presbitério é a liberação de 
apóstolos de suas responsabilidades com a igreja local, que 
têm estabelecido. 

Quando colocaram presbíteros nas igrejas, Paulo e Barnabé 
foram embora (Atos 14.23 e versos seguintes esclarecem). Depois de 
estabelecidas, caso as igrejas e seus presbíteros precisem podem pedir 
ajuda ou conselhos e os apóstolos deverão dar a sua colaboração, pois 
os apóstolos terão autoridade espiritual (não administrativa), em 
virtude de serem pais na fé, seus conselhos sempre serão bem-vindos. 
Paulo ajudou a Igreja em Corinto, porque esta, além do mais, pedia 
ajuda e lhe fazia perguntas e por causa dessas perguntas, o apóstolo 
lhes escreveu: “Quanto às demais cousas, eu as ordenarei quando for 
ter convosco” ( I Co. 11.34). Após estabelecidos presbíteros, estes 
devem esforçar-se para, liberar os apóstolos, para que estes sirvam ou 
edifiquem noutras localidades.

2.20. Devem ser escolhidos irmãos que possam reconhecer 
a autoridade espiritual dos apóstolos, embora sejam 
autoridades espirituais e administrativas sobre a igreja da sua 
localidade, na qual foram constituídos presbíteros. 

Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso (At. 20.17). Estes 
obedeceram e vieram a Paulo, de Éfeso a Mileto. Paulo os serviu como 
apóstolo. A autoridade do apóstolo decorre do bem servir apostólico. 
Como autoridades espirituais, não administrativas, não hierárquicas, a 
autoridade dos apóstolos, biblicamente falando, decorre do viver para 
servir a Deus e à igreja de Deus.

CAPÍTULO XI

Um caso hipotético de 
escolha de presbíteros
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ao Senhor que nos resgatou.

CAPÍTULO XI

UM CASO HIPOTÉTICO DE ESCOLHA 
DE PRESBÍTEROS

      Um caso hipotético, diante do princípio geral de escolha de 
presbíteros para certa igreja. Certo servo de Deus que onde reside é 
presbítero resolve mudar-se da sua cidade e vai estabelecer residência 
em Jaru ou em Ariquemes (no Estado de Rondônia), ou vai residir em 
Niterói (Estado do Rio de Janeiro). Quer Jaru, quer Ariquemes, quer 
Niterói, o irmão que era presbítero na sua cidade da qual procedeu, 
conhece bem, pois que já serviu como enviado de Deus a essas cidades. 
De Niterói, conhece os presbíteros. Também conhece os presbíteros de 
Jaru e de Ariquemes. Conhece bastante essas três igrejas. Ao residir em 
qualquer dessas cidades, será membro da igreja, pois é cristão renascido. 
Se vai morar ali por seu desejo e determinação própria, não será 
enviado de Deus, ou seja, um apóstolo. Apenas, faz residência numa 
dessas cidades. Como residente será membro da igreja. Mas, quanto ao 
presbitério? Será presbítero, lá? Pois que, em sua cidade de procedência 
era presbítero da igreja da localidade desde muitos anos. Terá direito 
de ser presbítero, lá, por ter sido presbítero, cá? Não. Lá, apenas, será 
membro da igreja, nada mais e já é muito. Lá, se Deus quiser constituí-
lo como um dos presbíteros, terá de ter tempo suficiente para mostrar à 
igreja local, através do testemunho de vida, inclusive testemunho de vida 
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familiar exemplar, e com vida de serviço e caráter modelar e concórdia 
e comunhão com os presbíteros da localidade, em todo o procedimento 
e ensino da Palavra.  Enfim, estando de acordo com eles, como diz I 
Coríntios 1.10, no mesmo falar, sem “divisões”, “inteiramente” unido 
a eles, “na mesma disposição mental e no mesmo parecer”, aí, o Deus 
que o constituiu presbítero em sua cidade de origem, caso Ele queira, 
vai fazer com que os presbíteros e toda a igreja vejam que o irmão será 
útil ao presbitério dessa nova localidade em que passou a residir e com 
a aprovação da igreja e sob a bênção de Deus, poderá tal servo fiel 
ser separado para integrar-se ao santo presbitério da nova localidade. 
Presbitério é questão LOCAL. Presbítero de Éfeso não é presbítero 
de Laodicéia. Presbítero de Jerusalém não é presbítero de Antioquia. 
Estas verdades devem estar bem definidas em nossas mentes e corações, 
para que Deus restaure a Sua Igreja e em nós estabeleça o Seu Reino. 
Amados, que Deus guarde a Sua Igreja.

CAPÍTULO XII

PALAVRA, 
COM CARINHO, 

AOS COMPANHEIROS 
DE SERVIÇO AO SENHOR 

QUE NOS RESGATOU.
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CAPÍTULO XII
 

PALAVRA, COM CARINHO, 
AOS COMPANHEIROS DE SERVIÇO AO 

SENHOR QUE NOS RESGATOU.

Aos meus companheiros de luta, de sofrimento e de sincera 
e irrevogável dedicação ao Senhor Jesus Cristo, desejo dar-lhes uma 
palavra de encorajamento. Louvo a Deus, queridos irmãos, por vocês 
que, aos milhares de milhares, enchem a seara do nosso Mestre, Jesus. 
Sem dúvida, meus queridos companheiros, sei que há inumeráveis 
santos irmãos, vocacionados por Deus para os santos serviços espirituais 
e especiais no Reino do nosso Amado Deus. Também, sou servo de 
Deus como vocês. Fui alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo há 
seis décadas e tenho tido o privilégio de estar servindo ao Senhor, na 
Igreja em Vitória, há mais de trinta anos. Tenho viajado de ônibus, de 
avião, de carro para ver algumas igrejas que o Senhor vai levantando e 
estabelecendo pelas localidades além de Vitória. Estando infinitamente 
agradecido ao nosso Senhor por Suas misericórdias, devo dizer aos meus 
irmãos amados, que oram, pregam, choram, perseveram em Cristo pelo 
mover de Deus em suas vidas, que meus estudos, aqui expostos, têm 
um só fim: ajudar o povo de Deus. O que Deus me tem mostrado é, 
com temor e tremor e com súplica ao nosso amado Senhor Deus, que 
transmito aos irmãos. Tenho, segundo minha consciência, só por divina 
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misericórdia, vivido o que digo neste livro.
Queridos companheiros de salvação e de vocação por Cristo, 

nada temos a temer. Como salvos e chamados por Deus para um 
ministério especial nesta ou naquela área dentro do Reino de Deus, 
Ele quer e pode colocar-nos no Seu serviço, no centro da Sua vontade. 
Quem era pastor ou diácono ou evangelista, ou o que quer que seja, 
nesta ou naquela denominação, caso venha romper com a estrutura 
denominacionalista clerical, não vai ficar imprestável na igreja de Deus, 
se é um chamado por Deus. No entanto, é imprescindível continuar 
buscando, com sinceridade e amor à verdade bíblica, a orientação de 
Deus no que concerne ao serviço que o próprio Deus tem para cada 
vida. Orando, pesquisando a Bíblia, procuremos constatar se há algum 
grupo que mantém o testemunho da igreja local, em nossa localidade. 
Constatado que há tal grupo, juntemo-nos a ele. Não havendo tal grupo 
de irmãos, busquemos a Deus em fervente oração e nos apresentemos 
a Deus, desejando ver a igreja da localidade surgir e se espalhar entre 
nossos irmãos denominacionais, não tirando ninguém de nenhuma 
denominação, pois quem tira é Deus. A questão fundamental não é que 
se tire alguém de alguma denominação, mas é que o Espírito Santo tire 
o espírito maligno de divisão denominacional do coração do povo de 
Deus. Quando Deus tira a denominação do homem, o homem não tem 
mais razão para ter denominação. 

No dia em que alguém recebe a Cristo como Salvador está 
pronto para ter comunhão com todos os irmãos em Cristo. Entretanto, 
noventa dias depois, essa pessoa já foi envenenada pelo doutrinamento 
de certa denominação e passa a rejeitar os demais irmãos dos demais 
partidos religiosos denominacionais. É como se alguém dissesse: lá no 
céu estaremos juntos. Mas, aqui na terra, ficaremos separadinhos e 
até cantaria o corinho denominacional: “eu no meu cantinho e tu no 
teu”.  Apresentemo-nos a Deus em Cristo como membros da igreja de 
Deus, vivendo a unidade do corpo de Cristo. Busquemos a unidade da 
Igreja CONFORME DEUS ENSINOU NO NOVO TESTAMENTO. 

E Deus nos dará o que buscamos. Provavelmente desagradaremos 
pessoas queridas, caso tomemos alguma posição em favor da unidade da 
Igreja ou a favor do ministério e do presbitério bíblicos em detrimento 
do estruturalismo denominacional. Mas, de uma coisa estejamos certos: 
agradaremos nosso querido Deus. Não devemos realizar trabalho algum 
sem a revelação de Deus. Nosso dever é obedecer à Palavra. Nosso dever 
é clamar a Deus de todo o nosso coração e Ele garante: “Buscar-me-eis 
e me achareis” (Jr. 29.13). É normal sofrer quando se buscar viver a 
igreja segundo o ensino do Novo Testamento. Paulo quando saiu do 
denominacionalismo farisaico, quanto sofreu! Quem lê a Bíblia sabe. 
Certamente não sofreremos tanto quanto Paulo sofreu. Não importa 
o sofrimento. Importante é a glória de Deus. Não fiquem com medo 
de não ter o que fazer na igreja. Não pensem assim. Quem obedece a 
Deus NUNCA ficará imprestável. Atos 6.7 declara que “muitíssimos 
sacerdotes obedeciam à fé”. Obedecer é a nossa parte. Colocar-nos 
no serviço divino é questão de vocação de Deus. Se alguém entra 
num ministério sem Deus o ter ali colocado, é, apenas, um voluntário. 
Precisamos correr a carreira que nos está proposta pelo nosso Senhor, 
de acordo com o próprio Senhor. Todo ministério é de Deus. Somos, 
só, escravos do Senhor. Nada além disso. II Samuel 18.19-33 conta a 
história de Aimaás que correu sem mensagem. II Samuel 18.19-20 fala 
do ativismo de Aimaás. Correu tanto, que chegou à frente do etíope, 
porém este é que tinha mensagem do general Joabe para o rei Davi. 
O mensageiro foi o etíope, não Aimaás. Correria não basta. O etíope 
foi o porta-voz. Qualquer obreiro de Deus deve sondar os motivos 
subjacentes do seu coração: por que ser presbítero? Por que cantar no 
grupo de louvor? Por que pregar numa reunião geral? Por quê? Por quê? 
Por quê? ...

Queridos líderes, quem recebe de Deus um serviço, NO 
TEMPO DE DEUS, vai realizá-lo. Sei que Deus quer nos preparar, 
biblicamente, conforme a Sua santa vontade, para que O sirvamos na 
posição que Cristo nos coloca no Seu corpo, a Igreja. Como Deus teve 
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misericórdia de mim, revelando-me estas coisas que neste livro estão 
expostas, Ele certamente têm misericórdia de qualquer que busque o 
Seu divino querer.

Não temamos. Não importa o que nos disseram os teólogos 
ou eclesiólogos do passado. Importa-nos é descobrirmos o que Deus 
tem a dizer-nos, hoje, na Sua Palavra. Que façamos o que Deus nos 
manda. Que nada façamos por nossa vontade. “Tudo” podemos em 
Cristo (Fp. 4.13).

Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe até que 
sejamos chamados à Sua presença. 
Com  eterno aleluia o amém eterno.

Leia também do mesmo autor:

§ Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento
§ ABC da Eclesiologia – Em Perguntas e Respostas
§ Namoro? O começo errado de uma vida a dois
§ O Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02) no tratamento 

dado às Igrejas é Inconstitucional




