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(Mt	7:24-27	ACF)	Todo	aquele,	pois,	que	escuta	estas	minhas	palavras,	e	as	pratica,	
assemelhá-lo-ei	ao	homem	prudente,	que	edificou	a	sua	casa	sobre	a	rocha;		

25	E	desceu	a	chuva,	e	correram	rios,	e	assopraram	ventos,	e	combateram	aquela	casa,	e	
não	caiu,	porque	estava	edificada	sobre	a	rocha.		

26	E	aquele	que	ouve	estas	minhas	palavras,	e	não	as	cumpre,	compará-lo-ei	ao	homem	
insensato,	que	edificou	a	sua	casa	sobre	a	areia;		

27	E	desceu	a	chuva,	e	correram	rios,	e	assopraram	ventos,	e	combateram	aquela	casa,	e	
caiu,	e	foi	grande	a	sua	queda.	

Precisamos	de	construir	na	rocha	da	Palavra	de	Deus	quando	tentamos	entender	o	conceito	
geral	de	presbitério	bíblico.	

	

(1Tm	3:14–15)	Escrevo-te	estas	coisas,	esperando	ir	ver-te	bem	depressa;		

15	Mas,	se	tardar,	para	que	saibas	como	convém	andar	na	casa	de	Deus,	que	é	a	igreja	
do	Deus	vivo,	a	coluna	e	firmeza	da	verdade.	

Na	sua	carta	a	Timóteo,	e	em	outras	partes	das	Escrituras,	Paulo	dá	instruções	específicas	em	
como	a	igreja	deve	funcionar	e	ser	liderado.	

	

Definir	O	Conceito	Geral	Neotestamentário	de	Presbitério	

	

Supervisão	Madura	e	Pastoral	em	Pluralidade:		

	

Paulo	utiliza	três	termos	básicos	em	intercâmbio	para	falar	dos	líderes.	

(At	20:17)	E	de	Mileto	mandou	a	Éfeso,	a	chamar	os	anciãos	(presbuteros)	da	igreja.	

(At	20:28)	Olhai,	pois,	por	vós,	e	por	todo	o	rebanho	sobre	que	o	Espírito	Santo	vos	
constituiu	bispos	(episkopos),	para	apascentardes	(poimaino)	a	igreja	de	Deus,	que	ele	
resgatou	com	seu	próprio	sangue.	

	

Pedro	utiliza	os	mesmos	três	termos.	

(1Pd	5:1–5)	AOS	presbíteros	(presbuteros),	que	estão	entre	vós,	admoesto	eu,	que	sou	
também	presbítero	(sumpresbuteros)	com	eles,	e	testemunha	das	aflições	de	Cristo,	e	
participante	da	glória	que	se	há	de	revelar:		

2	Apascentai	(poimaino)	o	rebanho	de	Deus,	que	está	entre	vós,	tendo	cuidado	
(episkopeo)	dele,	não	por	força,	mas	voluntariamente;	nem	por	torpe	ganância,	mas	de	
ânimo	pronto;		

3	Nem	como	tendo	domínio	sobre	a	herança	de	Deus,	mas	servindo	de	exemplo	ao	rebanho.		

4	E,	quando	aparecer	o	Sumo	Pastor	(archipoimen),	alcançareis	a	incorruptível	coroa	da	
glória		

5	Semelhantemente	vós	jovens,	sede	sujeitos	aos	anciãos	(presbuteros);	e	sede	todos	
sujeitos	uns	aos	outros,	e	revesti-vos	de	humildade,	porque	“Deus	resiste	aos	soberbos,	mas	
dá	graça	aos	humildes”.		

	

Os	três	termos	principais	utilizados:	

O	substantivo	“presbuteros”	enfatiza	experiência,	sabedoria	e	maturidade.	

A	transliteração	para	português	=	“presbítero”.	

A	tradução	para	português	=	“ancião”.	
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O	substantivo	“episkopos”	enfatiza	supervisão,	vigilância	e	atenção.	

A	transliteração	para	português	=	“bispo”.	

A	tradução	para	português	=	“supervisor”.	

	

O	verbo	“poimaino”	enfatiza	cuidado	protetor	e	provedor.	

A	tradução	para	o	Latim	=	“pascere”.	

A	transliteração	do	Latim	para	português	=	“apascentar”.	

	

O	substantivo	“poimen”	é	a	pessoa	que	cuida	do	rebanho.	

A	tradução	para	o	Latim	=	“pastor”.	

A	transliteração	do	Latim	para	português	=	“pastor”.	

	

Definição	dos	termos	principais	

A	palavra	“ancião"	ou	"presbítero”	(presbuteros)	–	enfatiza	liderança	madura	e	sensata.	

G4245.	presbuteros;	(de	idade);	mais	velho;	espec.	um	Israelita	do	Sinédrio	=	ancião	ou	
presbítero	

	“Presbítero	/	ancião”	(presbuteros)	-	ocorre	70	vezes	no	NT	e	é	um	termo	sobrando	do	
VT.	

Sempre	uma	figura	de	liderança	e	representa	conhecimento,	experiência,	
responsabilidade,	autoridade,	discernimento	e	sabedoria.	Tomava	decisões.	

	

A	palavra	"presbitério”	(presbuterion)	-	liderança	sábia	em	pluralidade	

G4245.	presbuterion;	-	o	corpo	de	presbíteros	

(1Tm	4:14)	Não	desprezes	o	dom	que	há	em	ti,	o	qual	te	foi	dado	por	profecia,	com	a	
imposição	das	mãos	do	presbitério	(presbuterion).	

(Lc	22:66)	E	logo	que	foi	dia	ajuntaram-se	os	anciãos	(presbuterion)	do	povo,	e	os	
principais	dos	sacerdotes	e	os	escribas,	e	o	conduziram	ao	seu	concílio,	e	lhe	
perguntaram:	

	

A	palavra	“bispo”	(episkopos)	=	quem	vigia	ou	supervisiona	

G1984.	episkope;	[substantivo	-	o	cargo]	inspeção,	visitação,	investigação,	
superintendência	com	vistas	ao	cuidado	apropriado.		

[epi,	“sobre,	em	cima”,	skopeo	“olhar	intentamente”]	

	(1Pd	2:12)	mantendo	exemplar	o	vosso	procedimento	no	meio	dos	gentios,	para	que,	
naquilo	que	falam	contra	vós	outros	como	de	malfeitores,	observando-vos	em	vossas	
boas	obras,	glorifiquem	a	Deus	no	dia	da	visitação	(episkope).	

(At	1:20)	Porque	está	escrito	no	Livro	dos	Salmos:	"Fique	deserta	a	sua	morada;	e	não	
haja	quem	nela	habite";	e:	"Tome	outro	o	seu	encargo	(episkope)."	

(1Tm	3:1)	Fiel	é	a	palavra:	Se	alguém	aspira	ao	episcopado	(episkope),	excelente	obra	
almeja.	

G1983.	episkopeo;	[verbo]	-	vigiar;	tomar	cuidado:--olhar	com	diligência,	zelo;	tomar	a	
supervisão.	

(Hb	12:15)	atentando	(episkopeo)	diligentemente	por	que	ninguém	seja	faltoso,	
separando-se	da	graça	de	Deus;	nem	haja	alguma	raiz	de	amargura	que,	brotando,	vos	
perturbe	e,	por	meio	dela,	muitos	sejam	contaminados;	
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(1Pd	5:2)	Apascentai	o	rebanho	de	Deus,	que	está	entre	vós,	tendo	cuidado	(episkopeo)	
dele,	não	por	força,	mas	voluntariamente;	nem	por	torpe	ganância,	mas	de	ânimo	
pronto;	

	

G1985.	episkopos;	-	o	superintendente,	supervisor	(lit.	or	fig.),	bispo.	

A	palavra	episkopos	só	aparece	uma	vez	no	livro	de	Atos	(20:28).	Isto	é	porque	a	palavra	
representa	um	conceito	grego	de	liderança	e	a	igreja	era	principalmente	judaica.	Com	o	
crescimento	da	igreja	o	uso	desta	palavra	ficou	mais	comum.	

(At	20:28)	Olhai,	pois,	por	vós,	e	por	todo	o	rebanho	sobre	que	o	Espírito	Santo	vos	
constituiu	bispos	(episkopos),	para	apascentardes	a	igreja	de	Deus,	que	ele	resgatou	
com	seu	próprio	sangue.	

	

Mas	a	palavra	episkopos	aparece	várias	vezes	nas	cartas.	

(Fil.	1:1)	PAULO	e	Timóteo,	servos	de	Jesus	Cristo,	a	todos	os	santos	em	Cristo	Jesus,	que	
estão	em	Filipos,	com	os	bispos	(episkopos)	e	diáconos:	

(1Tim.	3:2)	Convém,	pois,	que	o	bispo	(episkopos)	seja	irrepreensível,	marido	de	uma	
mulher,	vigilante,	sóbrio,	honesto,	hospitaleiro,	apto	para	ensinar;	

	(Tito	1:7)	Porque	convém	que	o	bispo	(episkopos)	seja	irrepreensível,	como	
despenseiro	da	casa	de	Deus,	não	soberbo,	nem	iracundo,	nem	dado	ao	vinho,	nem	
espancador,	nem	cobiçoso	de	torpe	ganância;		

(1Ped.	2:25)	Porque	éreis	como	ovelhas	desgarradas;	mas	agora	tendes	voltado	ao	
Pastor	e	Bispo	(episkopos)	das	vossas	almas.	

	

A	palavra	“pastor”	(poimen)	-	enfatiza	cuidado,	provisão	e	proteção)	

G4166.	poimen;	[substantivo]	-	um	pastor	(lit.	or	fig.):	--	pastor.	

O	Novo	Testamento	utiliza	o	substantivo	“poimen”	(pastor)	dezoito	vezes.		

Das	dezoito	vezes,	a	palavra	“poimen”	(pastor)	refere-se	várias	vezes	a	pastores	de	
rebanho.		

Outras	vezes	está	utilizada	em	forma	metafórica	ou	em	símiles	para	falar	do	Senhor	
Jesus.		

Outras	vezes	ainda	está	utilizada	para	falar	diretamente	do	Senhor	Jesus.		

Uma	vez	está	utilizada	para	falar	do	presbítero/ancião.	(Ef	4:11)	

(Mt	9:36)	E,	vendo	as	multidões,	teve	grande	compaixão	delas,	porque	andavam	
cansadas	e	desgarradas,	como	ovelhas	que	não	têm	pastor	(poimen).	

(Mt	25:32);	E	todas	as	nações	serão	reunidas	diante	dele,	e	apartará	uns	dos	outros,	
como	o	pastor	(poimen)	aparta	dos	bodes	as	ovelhas;	

(Mt	26:31)	Então	Jesus	lhes	disse:	Todos	vós	esta	noite	vos	escandalizareis	em	mim;	
porque	está	escrito:	Ferirei	o	pastor	(poimen),	e	as	ovelhas	do	rebanho	se	dispersarão.	

(Mc	6:34);	Jesus,	saindo,	viu	uma	grande	multidão,	e	teve	compaixão	deles,	porque	eram	
como	ovelhas	que	não	têm	pastor	(poimen);	e	começou	a	ensinar-lhes	muitas	coisas.	

(Mc	14:27)	E	disse-lhes	Jesus:	Todos	vós	esta	noite	vos	escandalizareis	em	mim;	porque	
está	escrito:	Ferirei	o	pastor	(poimen),	e	as	ovelhas	se	dispersarão.	

(Lc	2:8);	Ora,	havia	naquela	mesma	comarca	pastores	(poimen)	que	estavam	no	
campo,	e	guardavam,	durante	as	vigílias	da	noite,	o	seu	rebanho.	

(Lc	2:20)	E	voltaram	os	pastores	(poimen),	glorificando	e	louvando	a	Deus	por	tudo	o	
que	tinham	ouvido	e	visto,	como	lhes	havia	sido	dito.	
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(Lu	2:15)	E	aconteceu	que,	ausentando-se	deles	os	anjos	para	o	céu,	disseram	os	
pastores	(poimen)	uns	aos	outros:	Vamos,	pois,	até	Belém,	e	vejamos	isso	que	
aconteceu,	e	que	o	Senhor	nos	fez	saber.	

(Lu	2:18)	E	todos	os	que	a	ouviram	se	maravilharam	do	que	os	pastores	(poimen)	lhes	
diziam.	

	(Lu	2:20)	E	voltaram	os	pastores	(poimen),	glorificando	e	louvando	a	Deus	por	tudo	o	
que	tinham	ouvido	e	visto,	como	lhes	havia	sido	dito.	

(Jo	10:2);	Aquele,	porém,	que	entra	pela	porta	é	o	pastor	(poimen)	das	ovelhas.	

	

No	Evangelho	do	João	o	Senhor	Jesus	chama-se	Pastor	em	metáfora.	

(Jo	10:11-12);	Eu	sou	o	bom	Pastor	(poimen);	o	bom	Pastor	(poimen)	dá	a	sua	vida	
pelas	ovelhas.	12	Mas	o	mercenário,	e	o	que	não	é	pastor	(poimen),	de	quem	não	são	as	
ovelhas,	vê	vir	o	lobo,	e	deixa	as	ovelhas,	e	foge;	e	o	lobo	as	arrebata	e	dispersa	as	
ovelhas.	

	(Jo	10:14)	Eu	sou	o	bom	Pastor	(poimen),	e	conheço	as	minhas	ovelhas,	e	das	minhas	
sou	conhecido.	

(Jo	10:16)			Ainda	tenho	outras	ovelhas	que	não	são	deste	aprisco;	também	me	convém	
agregar	estas,	e	elas	ouvirão	a	minha	voz,	e	haverá	um	rebanho	e	um	Pastor	(poimen).	

	

Duas	vezes	nas	epistolas	a	palavra	“pastor”	(poimen)	fala	do	Senhor	Jesus.	

	(Hb	13:20)	Ora,	o	Deus	de	paz,	que	pelo	sangue	da	aliança	eterna	tornou	a	trazer	dos	
mortos	a	nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	grande	pastor	(poimen)	das	ovelhas,	

(1Pd	2:25)	Porque	éreis	como	ovelhas	desgarradas;	mas	agora	tendes	voltado	ao	Pastor	
(poimen)	e	Bispo	das	vossas	almas.	

	

A	palavra	“sumo	pastor”	ou	“Pastor	chefe”	aparece	uma	vez	na	Bíblia	e	fala	do	Senhor	
Jesus.	

G750.	archipoimen:	-	sumo	pastor,	pastor	chefe	

	

(1Pd	5:4)	E,	quando	aparecer	o	Sumo	Pastor	(archipoimen),	alcançareis	a	
incorruptível	coroa	da	glória.	

	

A	palavra	“pastor”	(poimen),	no	sentido	de	presbítero/ancião,	aparece	apenas	uma	vez	
na	Bíblia.	

(Ef	4:11);	E	ele	mesmo	deu	uns	para	apóstolos,	e	outros	para	profetas,	e	outros	para	
evangelistas,	e	outros	para	pastores	(poimen)	e	doutores	(didaskolos),	

	

[obs.]	“pastores	e	doutores”	é	uma	unidade	gramática	que	fala	da	mesma	pessoa.	

	O	pastor	e	mestre	é	uma	pessoa	–	o	presbítero/bispo.	

Então	este	versículo	ressalta	a	natureza	pastoral	dos	presbíteros/bispos.		

Sabemos	que	as	responsabilidades	de	ensinar	e	pastorear	caem	para	os	
presbíteros/bispos.	

	(1Tm	5:17)	Os	presbíteros	que	governam	bem	sejam	estimados	por	dignos	de	
duplicada	honra,	principalmente	os	que	trabalham	na	palavra	e	na	doutrina	

(1Pd	5:1-2)	AOS	presbíteros,	que	estão	entre	vós,	admoesto	eu,	que	sou	também	
presbítero	com	eles,	e	testemunha	das	aflições	de	Cristo,	e	participante	da	glória	que	se	
há	de	revelar:	2	Apascentai	(poimaino)	o	rebanho	de	Deus,	que	está	entre	vós,	tendo	
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cuidado	(episkopeo)	dele,	não	por	força,	mas	voluntariamente;	nem	por	torpe	
ganância,	mas	de	ânimo	pronto;	

	

O	verbo	poimaino,	-	pastorear,	apascentar,	cuidar	dum	rebanho	

(Jo	21:16)	Tornou	a	dizer-lhe	segunda	vez:	Simão,	filho	de	Jonas,	amas-me?	Disse-lhe:	
Sim,	Senhor,	tu	sabes	que	te	amo.	Disse-lhe:	Apascenta	(poimaino)	as	minhas	ovelhas.	

	

	(At	20:28)	Olhai,	pois,	por	vós,	e	por	todo	o	rebanho	sobre	que	o	Espírito	Santo	vos	
constituiu	bispos,	para	apascentardes	(poimaino)	a	igreja	de	Deus,	que	ele	resgatou	
com	seu	próprio	sangue.	

(1Pd	5:2)	Apascentai	(poimaino)	o	rebanho	de	Deus,	que	está	entre	vós,	tendo	cuidado	
dele,	não	por	força,	mas	voluntariamente;	nem	por	torpe	ganância,	mas	de	ânimo	
pronto;	

	

Os	três	termos	principais	utilizados:	

ancião	/	presbítero	(presbuteros)	

supervisor	/	bispo	(episkopos)	

pastor	(poimen)	

	

Destes	três,	o	substantivo	“pastor”	(poimen)	é	utilizado	apenas	uma	vez	para	falar	de	um	
líder	de	igreja.		

Porém,	o	verbo	“pastorear/apascentar”	(poimaino)	está	utilizado	três	vezes	para	
descrever	o	ministério	de	lideres	de	igreja.	

As	três	palavras/ideias	são	utilizadas	intercambiavelmente	no	Novo	Testamento.	

	

RESUMO	

No	plano	de	Deus	homens	maduros	vigiam	e	cuidam	do	rebanho	de	Deus	como	um	
pastor	cuida	dum	rebanho	de	ovelhas.	

	

Presbitério	Bíblico	é	Responsável	Para	Vigiar	e	Pastorear	a	Igreja	Local.	

Para	entender	melhor	qual	o	papel	de	pastorear	é	só	pensar	no	pastoreio	de	um	rebanho	
de	ovelhas	(apascentar,	proteger,	guiar,	resgatar,	curar,	etc.).		

Considerar	–	Salmo	23.	

	

Intervalo	
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Recapitular	

1. Na	mente	da	maioria,	o	presbítero	é	apenas	um	administrador,	que	mexe	com	leis,	
finanças,	recursos,	escalas	e	etc.,	mas	esta	ideia	não	é	bíblica.	

2. O	presbitério	não	é	um	comitê	executivo	de	leigos,	ou	comitê	de	finanças,	ou	comitê	de	
manutenção	predial,	ou	assistentes	ao	“Pastor”.	

3. O	presbitério	é	o	corpo	de	homens	que	pastoreiam,	governam,	e	cuidam	da	igreja	local.	

4. A	palavra	“ancião/presbítero”	é	intercambiável	com	a	palavra	“supervisor/bispo”	e	a	
palavra	“pastor”	para	identificar	um	líder	de	igreja.	

5. Ambos	Paulo	e	Pedro	concordam	que	a	função	principal	do	presbitério	é	pastorear	o	
povo	de	Deus.	São	eles	os	encarregados	com	este	cargo.	

6. É	o	Espírito	Santo	que	aponta	os	presbíteros.	Presbíteros	não	são	autoproclamados.	

7. Presbíteros	são	motivados	pelo	valor	que	Cristo	pagou	pela	igreja	–	Seu	próprio	sangue.	

8. Uma	vez	entendido	que	presbitério	bíblico	é	supervisão	pastoral,	tudo	muda.	

	

Igualdade	e	Diversidade	Dentro	do	Presbitério	

O	primeiro	corpo	de	liderança	na	igreja	foi	apontado	diretamente	e	pessoalmente	pelo	
Senhor	Jesus	Cristo.		

Este	corpo	tinha	dentro	de	si,	com	a	plena	aprovação	de	Jesus,	tanto	igualdade	como	
diversidade.		

Não	há	dúvida	que	Pedro,	Tiago	e	João	destacaram-se	entre	os	discípulos.		

Chamamos	isso	de	“primeiros	entre	iguais”.	

	

De	acordo	com	1	Timóteo	5:17-18,	o	mesmo	é	verídico	entre	presbíteros.	Há	diversidade	entre	
iguais.	

(1Tm	5:17–18)	Os	presbíteros	que	governam	bem	sejam	estimados	por	dignos	de	
duplicada	honra,	principalmente	os	que	trabalham	na	palavra	e	na	doutrina;18	
Porque	diz	a	Escritura:	“Não	ligarás	a	boca	ao	boi	que	debulha”.	E:	“Digno	é	o	obreiro	do	
seu	salário”.	

	

A	falar	de	igualdade	(chamado	“paridade	do	presbitério”)	-	as	Escrituras	nos	ensinam	que	
todos	os	presbíteros:	

-	são	encarregados	pelo	Espírito	Santo,	para	pastorear	(At	20:28;	1Pd	5:1-2).	

-	dividem	igualmente	a	autoridade	e	a	responsabilidade	pela	supervisão	pastoral	da	
congregação	toda.		

“Olhai,	pois,	por	vós,	e	por	todo	o	rebanho...”	(At	20:28).	

	

-	são	igualmente	responsáveis	para	proteger	o	rebanho	contra	ensinadores	falsos	(At	
15:6;	20:28-31;	Tt	1:9-13).	

-	precisam	de	ser	aptos	a	ensinar	as	Escrituras	e	a	reprovar	falsos	ensinadores	(1Tm	3:2;	
Tt1:9).	

-	devem	ser	examinados	para	determinar	se	têm	as	qualificações	bíblicas	para	o	
episcopado	antes	de	servir	no	presbitério	(1Tm	3:10;	5:22-25).	

-	são	responsáveis	para	visitar	e	orar	pelos	doentes	(Tg	5:14).	

-	são	igualmente	chamados	“presbíteros”	e	“bispos”	(Fp	1:1;	1Tm	3:1;	Tt	1:7).		
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O	Novo	Testamento	não	outorga	nenhum	título	ou	nome	especial	para	indicar	um	
presbítero	acima	dos	outros.		

No	Novo	Testamento	nunca	é	chamado	alguém	“o	Pastor”	e	outros	separadamente	“os	
presbíteros”.		

-	são	todos	responsáveis	pelo	corpo	do	presbitério	e	estão	sob	o	cuidado	pastoral	
carinhoso	de	todo	o	corpo	do	presbitério	(At	20:28a).	

-	são	para	ser	igualmente	apreciados	e	grandemente	estimados	em	amor,	honrados,	
protegidos	de	difamação,	e	obedecidos	(1Ts	5:12-13;	1Tm	5:19;	Hb	13:17).	

	

A	falar	de	diversidade	-	as	Escrituras	nos	mostram	que	os	presbíteros	não	são	todos	idênticos:	

Mesmo	que	todos	os	presbíteros	dividem	igualmente	o	mesmo	ofício	e	cargo	pastoral,	há	
ao	mesmo	tempo,	uma	rica	diversidade	de	habilidades,	dons,	e	situações	de	vida	dentro	
do	corpo	do	presbitério.	

É	evidente	que	nem	todos	num	conselho	são	iguais	em	dons,	influência,	disponibilidade	
de	tempo,	anos	de	experiência,	habilidades	verbais,	aptidão	para	liderança,	ou	
conhecimento	bíblico.	

	

Nem	todos	trabalham	diligentemente	na	“palavra	e	doutrina”	(1Tm	5:17).		

Embora	todos	os	presbíteros	tenham	que	ser	aptos	para	ensinar,	reprovar	ensinadores	
falsos,	e	estar	espiritualmente	alertas	aos	perigos	da	doutrina	falsa,	nem	todos	têm	o	dom	
de	ensinar	ou	o	mesmo	grau	de	proficiência	no	ensinar	da	palavra	de	Deus.		

Isto	já	indica	que	uns	presbíteros	terão	um	papel	mais	público	e	preeminente	no	
ministério	de	ensino	à	igreja	inteira.	

	

Nem	todos	os	presbíteros	“governam	bem”	[proficiência	destacada]	(1Tm	5:17).		

Embora	todos	os	presbíteros	tenham	que	ser	capazes	de	liderar	e	manejar	bem	os	seus	
lares,	nem	todos	têm	o	mesmo	dom	de	presidir	ou	o	mesmo	grau	de	habilidade	de	
liderança	(Rm	12:8).		

Isto	implica	que	ou	um,	ou	uns,	do	presbitério	mostrarão	mais	iniciativas	e	influência	em	
liderança	do	que	os	outros.	

	

Nem	todos	os	presbíteros	recebem	“honra	dupla”	da	igreja.		

Paulo	ensinou	que	os	presbíteros	que	governam	bem	sejam	estimados	por	dignos	de	
duplicada	honra,	principalmente	os	que	trabalham	na	palavra	e	na	doutrina	(1Tm	5:17-
18;	Gl	6:6).		

Isto	implica	que	o	presbitério	e	a	congregação	reconheçam,	separem,	e	sustentem	os	
presbíteros	que	trabalham	em	governar	e	em	equipar	os	santos	pelo	ensino	da	palavra	
(Ef	4:11).	

Mas	nem	todos	os	presbíteros	recebem	compensação	financeira	ou	compensação	igual.	

	

São	dois	extremos	não-bíblicos	que	tem	que	têm	causado	problemas	nesta	área	de	igualdade	e	
diversidade	na	historia	da	igreja.	

Um	extremo	é	de	sacralizar	e	profissionalizar	os	mais	dotados	e	fazê-los,	em	efeito,	
padres	protestantes,	os	ungidos,	os	especiais	que	são	os	únicos	“qualificados”	a	ensinar,	
abençoar,	e	administrar	as	coisas	sagradas.	

O	outro	extremo	é	de	insistir	em	igualdade	total	sem	reconhecer	diferenças	em	dons	e	
habilidades.	

Há	ambos	igualdade	e	diversidade	no	presbitério.	
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Definição	de	Presbitério	Bíblico:	

Presbitério	bíblico	é	a	liderança	pastoral	da	igreja	local	por	um	conselho	de	homens	
qualificados	e	apontados	pelo	Espírito	Santo.	

O	Novo	Testamento	define	tais	homens	por	utilizar	os	conceitos	de	homens	de	maturidade,	
pastores	e	supervisores.	

No	presbitério	há	igualdade	e	diversidade.	

	

No	plano	de	Deus	homens	maduros	vigiam	e	cuidam	do	rebanho	de	Deus	como	um	pastor	
cuida	do	seu	rebanho.	

	

Conclusão:		

O	Novo	Testamento	Ensina	Tanto		

Presbitério	Plural	Quanto	Presbitério	Pastoral.	

	

As	Implicações:		

Não	seguir	o	padrão	bíblico	significa	que:	

Ou	é	ignorância	ou	é	desobediência	à	Palavra	de	Deus	

Os	próprios	lideres	não	podem	crescer	na	maneira	que	Deus	pretendeu.	

A	igreja	não	pode	ser	pastoreada	corretamente.	

A	igreja	não	pode	chegar	à	maturidade	que	Deus	planeou.	

	

Exercício:		

Leia	Salmo	23	pensando	em	como	o	Senhor	pastoreia	você.		

	

	(Sl	23)	O	SENHOR	é	o	meu	pastor,	nada	me	faltará.		

2	Deitar-me	faz	em	verdes	pastos,	guia-me	mansamente	a	águas	tranquilas.		

3	Refrigera	a	minha	alma;	guia-me	pelas	veredas	da	justiça,	por	amor	do	seu	nome.		

4	Ainda	que	eu	andasse	pelo	vale	da	sombra	da	morte,	não	temeria	mal	algum,	porque	
tu	estás	comigo;	a	tua	vara	e	o	teu	cajado	me	consolam.		

5	Preparas	uma	mesa	perante	mim	na	presença	dos	meus	inimigos,	unges	a	minha	
cabeça	com	óleo,	o	meu	cálice	transborda.		

6	Certamente	que	a	bondade	e	a	misericórdia	me	seguirão	todos	os	dias	da	minha	vida;	e	
habitarei	na	casa	do	Senhor	por	longos	dias.	

	

Trabalho	de	casa:	

Pense	em	como	você	pode	utilizar	o	Salmo	23	como	modelo	do	cuidado	pastoral	que	você	
vai	dar	às	ovelhas	que	Deus	tem	confiado	a	você.	


