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PREFÁCIO 
 

Consideramos este artigo sobre presbíteros um daqueles raros estudos que parecem 
ser permeados com a própria sabedoria e equilíbrio da mente de Cristo. É, na nossa 
apreciação, uma mensagem do mesmo nível e calibre daquela já publicada por nós: “O 
Ministério do Apóstolo” por John Noble, e sentimos que contém uma verdadeira palavra do 
Senhor para o Seu povo nestes dias tremendos de restauração. Reconhecemos que este 
ensinamento vai diretamente de encontro com as tradições e práticas de muitos preciosos 
servos do Senhor. Não estamos publicando este artigo a fim de causar controvérsia. Cremos 
que os que têm coração sincero para os propósitos perfeitos de Deus na terra receberão 
com alegria cada elemento da verdade da palavra de Deus à medida que vem sendo 
restaurado. Se não pudermos entender ou aceitar algo no momento, olhemos primeiro ao 
Senhor para a Sua clarificação e confirmação. Em segundo lugar, deixemos qualquer ponto 
inaceitável no momento “na prateleira”, encostado, esforçando-nos a qualquer custo para 
manter a unidade do Espírito, até que cheguemos à unidade da fé (Ef 4:3,13). Que nosso 
lema seja: No essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em tudo, amor. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este presente mover de Deus se iniciou quando algumas pessoas receberam o Dom 
do Espírito Santo. Em seguida, as mesmas pessoas começaram a se reunir a fim de ter 
comunhão – a comunhão do Corpo de Cristo. Quer em catedrais, quer em salas de estar, 
esses crentes estão presenciando o surgimento de irmãos preciosos como líderes ungidos 
entre o rebanho de Deus. 

 
Este estudo foi preparado com a finalidade de auxiliar estes líderes. Que nosso 

gracioso Senhor continue a nos mostrar como se deve proceder na casa de Deus, que é a 
igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade (1 Tm 3.15)! 
 

1 – QUEM SÃO “OS PRESBÍTEROS DA IGREJA”? 
 

Os presbíteros da Igreja, de acordo com Atos 20.17,28 e 1 Pedro 5:1-3, são os irmãos 
plurais e co-iguais sobre cujos ombros repousa o governo do Corpo de Cristo local em cada 
lugar. Eles operam sob a chefia direto do próprio Jesus Cristo. 
 

PRESBÍTEROS, PASTORES E BISPOS 
 

Essas três denominações são aplicadas aos mesmos irmãos plurais e co-iguais por 
Paulo e Lucas em Atos 20 e por Pedro em 1 Pedro 5. 

De Mileto (Paulo) mandou a Éfeso chamar os presbiteros (presbuteron no grego) da 
Igreja (At 20.17). A respeito desses idênticos homens, Paulo declara em v. 28: sobre o qual 
o Espírito Santo vos constituiu bispos (ou superintendentes; no grego, episkopos). 

 
Paulo ainda instrui esses presbíteros, esses bispos, a pastorear (no grego, poimaino) 

a igreja de Deus. E a respeito desses mesmos homens que Paulo escreve posteriormente 
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em Efésios 4:11: E Ele mesmo concedeu uns... para pastores (poimen, no grego) com vistas 
ao aperfeiçoamento dos santos. 

 
Esses irmãos responsáveis de Éfeso eram os  presbíteros, que eram também os 

bispos, que eram também os pastores do rebanho de Deus. A concepção de que os 
pastores tinham autoridade sobre os presbíteros e que os bispos eram sobre os pastores, 
não pode ser fundamentada no Novo Testamento. Estes três são invariavelmente tratados 
como sendo o mesmo ofício, ocupados sempre por uma pluralidade de irmãos co-iguais na 
sua função. 
 

Em 1 Pedro 5:1-3, os mesmos três termos são usados para descrever o mesmo corpo 
plural de irmãos. Os “presbíteros”  do versículo 1 são aqueles a quem foi dada a 
responsabilidade de “pastorear”(cuidar, alimentar) o rebanho de Deus em v.2. Também os 
mesmos irmãos foram exortados no v. 2 a “supervisionar” (epishopeo ou episcopado no 
grego). Presbíteros, pastores e bispos são denominações diversas para o mesmo ofício, 
assim como “santos” e “crentes” e “irmãos” são três termos para o mesmo corpo de cristãos. 

 
PLURALIDADE 

 
Em todo lugar onde se trata do governo da igreja no Novo Testamento, encontramos 

pluralidade. Ao invés do ministério de um só homem, tão comumente encontrado no 
cristianismo organizado, observamos nas Escrituras que o Senhor Jesus estabelece o 
ministério de todo o Corpo (1 Co 12.7,11,12,14) para que todos possam dessa forma 
compartilhar e crescer. E no lugar do governo de um só homem, tão comum em círculos 
carismáticos, vemos nas Escrituras que o Senhor Jesus estabelece governo plural. Ao fazer 
isto, Ele tinha em vista que um número cada vez maior de homens fosse acrescentado ao 
governo do Seu reino. 
 

Governo plural significa também um governo mais equilibrado – com restrições e 
contrapesos mútuos e uma cobertura dentro de si próprio, que serve de proteção a todo o 
Corpo. 
 

À luz do verdadeiro significado de pastorear (João 10), não é possível um só homem 
pastorear efetivamente dezenas de pessoas ou mais sem afadigar tanto a sim próprio como 
também todo o rebanho (Êx 18.18,21). Os pastores devem ser plurais e estar sempre se 
multiplicando para que as ovelhas recebam o devido cuidado. 
 

Entre as recém-nascidas igrejas da Galácia, Paulo e Barnabé elegeram (escolheram 
ou designaram) presbíteros (plural) em cada igreja (At 14.23). Paulo não mandou buscar do 
Instituto Bíblico de Jerusalém um pastor profissionalmente treinado para que viesse 
governar a igreja de Listra. Não havia nenhum “Instituto Bíblico de Jerusalém”! Não havia 
pastores profissionalmente treinados; e não havia governo e nem ministério de um só 
homem. Aquela simplesmente não era a concepção dada pelo Espírito Santo no Novo 
Testamento. 
 

Note a ênfase do Novo Testamento sobre a pluralidade. O Corpo de Éfeso era 
governado pelos presbíteros (plural) da igreja (At 20.17). Estes homens eram os pastores do 
rebanho de Deus. O Corpo recém-nascido em Filipos, sem dúvida se reunindo na casa da 
Lídia, era governado pelos bispos (superintendentes) e diáconos (que eram os auxiliares e 
aprendizes em desenvolvimento dos presbíteros) (Fp 1.1). 
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É importante nesse contexto salientar a verdade bíblica de liderança plural mesmo 
entre comunidades menores do Corpo, dentro de uma determinada cidade. No conceito 
atual de uma Igreja em cada cidade, alguns têm reconhecido os diversos pastores da cidade 
como sendo o presbitério plural e coletivo daquela cidade, enquanto cada pastor continua 
sendo o pastor único no grupo onde ele ministra. O mesmo ocorre em certos grupos que se 
reúnem em lares dentro de uma determinada cidade. 
 

Neste caso, a pluralidade em essência se torna uma fachada de uma vez por mês, 
quando o presbitério da cidade se reúne, enquanto que o governo de um só homem perdura 
justamente no local de ação – que é o próprio rebanho. 
 

Alguns até ensinam que é isto que quer dizer o Novo Testamento quando se refere a 
um presbitério plural numa cidade. Francamente, isto é usar o raciocínio para escapar dos 
fatos evidentes e claros das Escrituras. Não há um caso sequer em todo o Novo Testamento 
de qualquer comunidade de cristãos, – seja  com dez ou  com milhares de pessoas, seja 
numa casa ou no templo – que tivesse qualquer outro governo a não ser uma pluralidade de 
presbíteros. Pluralidade é simplesmente a maneira do Senhor pôr restrições e contrapesos 
mútuos para equilibrar o Corpo; o governo de muitos é simplesmente a maneira do Senhor 
sempre expandir a Sua autoridade dentro do Seu reino, pluralidade é simplesmente a 
maneira do Senhor cuidar adequadamente de todas as necessidades de todas as ovelhas! 
Aos tessalonicenses Paulo escreveu: Agora vos rogamos, irmão, que acateis com apreço os 
(plural) que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam; e que 
os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam (1 Ts 
5.12,13). Timóteo foi instruído por Paulo a respeito dos presbíteros (plural) que presidem 
bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino (1 Tm 5.17). 
 

Tito foi deixado por Paulo em Creta, não para ser o bispo de Creta, mas para 
constituir presbíteros (plural) em cada cidade (Tt 1.5), presbíteros esses que Paulo 
reconheceu serem os bispos da Igreja (1.7). Os hebreus foram admoestados a obedecerem 
aos vossos guias (plural)... pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, 
para que façam isto com alegria (Hb 13.17). 
 

Tiago instrui os doentes a chamar os presbíteros (plural) da igreja (Tg 5.14). E 
finalmente Pedro exorta os presbíteros (plural) que há entre vós (1 Pe 5.1), os quais ele 
reconhece como pastores e bispos da Igreja (vv. 1-3). 
 

O argumento usado em Apocalipse 2 e 3 que o anjo da Igreja significa o pastor não 
está coerente com o simbolismo do resto do livro, nem com o ensinamento do resto do Novo 
Testamento. Os sete anjos das sete igrejas são as sete estrelas que Jesus tem na Sua mão 
direita (Ap 1.20). 
 

Estrela no livro do Apocalipse é um símbolo de mensageiros celestiais e reais, ou 
seja, anjos, sejam anjos bons ou maus (Ap 9.12; 12.4,7-9). Há uma hierarquia de anjos 
caídos agindo nos reinos deste mundo (Ef 6.12; Dn 10.13,20). A idéia de Apocalipse 2 e 3 é 
simplesmente que cada Corpo tem um mensageiro angélico que ministra e que protege. 
Também o tem cada crente (Hb 1.14), cada ministério (Dn 10.21; At 12.14,15), cada criança 
(Mt 18.10) e até este mover de Deus dos últimos dias (Dn 12.1). Através do auxílio desses 
anjos a Palavra do Senhor é transmitida (Note o impacto de Ap 1.1). 
 

No declínio da Igreja apostólica no fim do primeiro século, tanto a Escritura como a 
história evidenciam o surgimento do sistema “clero-leigo” com sua hierarquia. Este sistema, 
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denominado dos “nicolaítas” em Apocalipse 2: 6,15, significa a “supressão do leigo”. Por 
causa disto o ministério carismático do Corpo foi suplantado pelo ministério formal de um só 
homem e o governo plural foi substituído pelo governo de um só homem. No entanto, não 
era assim quando a Igreja nasceu. 
 

CO-IGUALDADE 
 

O registro do Novo Testamento não só ensina a pluralidade dos presbíteros locais, 
mas também uma co-igualdade dentro da pluralidade. Pedro não só era um presbítero em 
ofício, mas também um apóstolo em ministério, e uma das três “colunas” do Corpo em 
Jerusalém pela sua estatura (Gl 2.9). Porém, ele se refere a si próprio no seu presbiterato 
simplesmente como um “co-presbítero”, ou presbítero como eles (1 Pe 5.1). A expressão no 
grego aqui é “presbítero em conjunto” (sun presbuteros). Todos os presbíteros são 
simplesmente presbíteros em conjunto; não há “presbíteros principais”, nem “presbíteros 
chefes”, nem “presbíteros presidentes”,  e nem um “presbítero dos presbíteros”. Esses 
termos são todos vestígios da velha ordem que precisam ser abandonados. Apenas servem 
como obstáculos à maneira de Deus expandir a autoridade de Seu reino. 
 

Semelhantemente, não há bispos principais (arcebispos), nem pastores principais, 
além do próprio Senhor Jesus Cristo (1 Pe 2.25; 5.4). Qualquer homem que se instituir como 
um pastor sobre os pastores, ou um bispo sobre os bispos ou um presbítero sobre os 
presbíteros, está tomando o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma base no 
Novo Testamento para qualquer outra denominação do governo da Igreja local além de 
presbítero, superintendente ou pastor. E esses três são um só – sempre em pluralidade e 
em “conjunto” ou iguais. 
 

TÍTULOS 
 

Além disso, quando nós que somos pastores do rebanho, permitimos que os santos 
nos intitulem “reverendo” (um costume totalmente estranho ao entendimento das Escrituras), 
estamos fazendo isto à luz do fato solene de que santo e tremendo (ou reverendo) é o Seu 
nome (Sl 111.9). Jesus especificamente nos ensina e NÃO intitular qualquer homem de 
acordo com a sua função em Deus. Há pais na fé (1 Co 4:15), mas somos ordenados a não 
CHAMAR ou intitular ninguém de “pai”, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu 
(Mt 23.8-10). 
 

O mesmo é válido em relação a todas as outras funções e ministérios do Espírito. 
Paulo é chamado: Paulo, um apóstolo (uma função), mas não: “O Apóstolo Paulo” (um 
título). Quando nós intitulamos as pessoas de acordo como seu ministério – seja Pastor, 
Mestre, Evangelista ou Presbítero, colocamo-las no perigo pessoal do qual Jesus falou em 
Mateus 23.12: Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E por colocar títulos nas 
pessoas fortalecemos a concepção anti-bíblica do sistema de “clero-leigo” dos nicolaítas, 
condenada tão fortemente pelas Escrituras. 
 

“NÃO FUNCIONA” 
 

O argumento mais forte que se levanta contra a pluralidade e co-igualdade da 
liderança – mesmo em face de tudo que as Escrituras têm a dizer sobre o assunto – é este: 
“Não funciona”. 
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Em primeiro lugar, examinemos esse argumento. O que não funciona, e, por que não 
funciona? 
 

As Escrituras não ensinam igualdade de personalidade ou de espiritualidade, somente 
igualdade de ofício. Dois ou três ou vinte presbíteros nunca serão iguais em personalidade 
ou espiritualidade. Mas no ofício são “co-presbíteros”. 
 

Em Atos 2, lemos que Pedro se levantou com os onze (v.14). Na Bíblia NASB 
(tradução inglesa) há uma variante que traduz esta frase assim: Pedro se levantou como 
porta-voz com os onze. Aqui vemos um homem que é diferente dos onze em virtude da sua 
personalidade vivaz e da sua percepção espiritual aguda; contudo, isto NÃO ALTERA O 
SEU OFÍCIO. Ele não é um “super-apóstolo” ou o “Apóstolo Chefe” ou o “Apóstolo 
Presidente” (pelo menos nos ensinamentos das Escrituras). Pedro é simplesmente um dos 
doze; levantando-se em conjunto com eles, não sentado num patamar superior aos demais. 
O que é válido em relação aos apóstolos de Jerusalém o é também em relação aos 
presbíteros daquela cidade. Tiago sobressai mais que os demais irmãos, de um modo 
excepcional, por causa da sua espiritualidade piedosa, quase ascética (At 12.17; 15.13; 
21.18). De fato, toda a igreja é chamada pelo seu nome em Gálatas 2.12! 
 

Algumas pessoas bondosas entre nós gostariam imediatamente de fazer Tiago “o 
Pastor” – mas não podemos fazer isto porque todos os presbíteros são pastores! Outros 
gostariam de fazê-lo “o Bispo de Jerusalém” – mas não podemos fazer isto porque todos os 
presbíteros são bispos. Outros gostariam de fazê-lo pelo menos o Presidente da 
Congregação – mas isto também é impossível, pois não há tal posição no governo do Novo 
Testamento! Assim, teremos que deixar Tiago exatamente onde a Escritura o pôs – 
destacado entre os irmãos por sua piedade, franqueza e estatura como irmão do Senhor (Gl 
1.19). Mas quanto ao seu ofício ele é simplesmente um presbítero entre presbíteros; quanto 
à graça, apenas um irmão entre irmãos. E isto dá lugar para que todos os demais alcancem 
o mesmo. 
 

Assim que criarmos um “super-cargo”, automaticamente impedimos os demais irmão 
de subirem ao ponto de alcançar um lugar de plena autoridade em Deus. Nós os 
restringimos por tornar uma posição inatingível a eles. Tornamos permanentes os desníveis 
que já existem entre os homens – desníveis de personalidade e diferenças de 
espiritualidade. O propósito de Deus, por outro lado, é expandir, e não limitar, a Sua 
autoridade no Seu reino. Ele deseja engrossar as fileiras dos homens de autoridade até que 
não só um homem, mas todo o Corpo se torne um Corpo que pastoreia (ver Jo 10.16, 
sentido literal). 
 

Co-igualdade entre os presbíteros significa simplesmente que neste cargo, que 
contém a autoridade mais elevada da Igreja local, todos os meus companheiros presbíteros 
têm plena liberdade de se desenvolverem até a medida completa da autoridade daquele 
cargo. 
 

Qualquer temor ou ansiedade entre nós quanto à diminuição ou dissipação de 
autoridade quando ela é compartilhada com outrem, desaparecerá rapidamente no momento 
em que virmos a imensidade da sua provisão. A autoridade de Deus, como todas as graças 
de Deus, é semelhante à botija de azeite do profeta Eliseu (2 Rs 4.1-7). Quanto mais se 
compartilhar no Espírito, tanto mais ainda permanece, até que toda vasilha vazia se encha! 
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Agora, depois de examinar uma área onde “co-igualdade” não “funciona” – a área de 
personalidade e espiritualidade – prossigamos a notar porque “co-igualdade” de cargo 
parece ser impraticável em certos grupos. 
 

Co-igualdade pode parecer impraticável porque alguns de nós se assemelham 
demais a Diótrefes (3 Jo 9) que gostava de exercer a primazia. Seja por segurança 
financeira (se tivermos o costume de ser o pastor assalariado de uma congregação); ou por 
um senso agudo da importância dos nossos próprios dons, graça e sacrifícios (e estou certo 
de que todo “Tiago” entre nós tem sido tentado neste sentido); ou talvez por certas 
necessidades psicológicas, que se satisfazem quando nos tornamos o incontestável “senhor 
do rebanho”; ou talvez por causa dos outros presbíteros trêmulos e neófitos ao nosso redor 
que aceitariam com alegria que nós tomássemos “as rédeas” nas nossas próprias mãos. Por 
qualquer uma dessas razões, ou por outra ainda, se considera que co-igualdade é  
impraticável, mas mesmo assim é o caminho de Deus! E se for assim aplicado, conseguirá 
expandir a autoridade de Cristo no Seu reino. Faremos bem melhor em admitir 
honestamente as assim-chamadas “razões” do seu não funcionamento do que se 
continuamente fugirmos das questões realmente envolvidas. 
 

O motivo principal pelo qual “co-igualdade” não funciona é porque não há o 
discipulado necessário. Discipulado é sempre a maneira que Deus tem de levar homens a 
um nível mais alto de autoridade nEle. Se você for, de fato, o pastor único na sua localidade 
(indiferentemente daquilo que você gostaria que a situação fosse), você não poderá gerar 
um presbitério plural e co-igual que realmente funcione através de suas esperanças, 
desejos, e nem mesmo por seus ensinamentos ou orações. 
 

Você terá que realmente começar a discipular outros homens – treiná-los, 
compartilhar a sua vida com eles (inclusive a sua autoridade); sempre lembrando que o 
objetivo central de todo o discipulado é CO-IGUALDADE – a reprodução de outros da 
mesma qualidade e altura. Nosso Senhor Jesus, o grande Mestre do discipulado, nos 
ensinou que todos discípulo, depois de ser plenamente treinado, será exatamente igual ao 
seu mestre, ou como o expressa uma variante: alcançará o nível do seu mestre (Lc 6.40). É 
isto que significa co-igualdade com pluralidade! E esta é a intenção de Deus, de expandir e 
aumentar a Sua autoridade dentro do Seu reino (Is 9.7). 
 

2 – QUAIS AS FUNÇÕES DOS “PRESBÍTEROS DA IGREJA”? 
 

Jesus declara em João 10.11 que Ele mesmo é o Pastor ideal (tradução literal). Como 
tal, Ele nos apresenta o Seu ministério de pastorear como o ideal do qual todos os demais 
ministérios pastorais tomam sua vida e forma. Jesus ainda afirma: O Pastor ideal DÁ A VIDA 
PELAS OVELHAS. Esta é a função final dos presbíteros – o derramamento completo e 
absoluto das suas vidas, não para abafar o rebanho, mas pelo contrário para trazê-lo à 
maturidade, à plena estatura, ao ministério, à autoridade, à medida da plenitude de Cristo! 
 

Um presbítero, conseqüentemente, deve guardar e proteger o rebanho dos lobos 
devoradores (At 20.28,29); deve atender o rebanho e nutri-lo com alimento para o seu 
crescimento (At 20.28); deve velar de cada ovelha em particular do rebanho (Hb 13.17); 
deve ser um exemplo para que o rebanho o imite (1 Pe 5.3);deve ser responsável pela Igreja 
de Deus ( 1 Tm 3.5) – a fim de apresentá-la ao seu Mestre como um Corpo maduro. 

Os presbíteros têm “mandatos” ou responsabilidades específicas (1 Ts 5.12; 1 Pe 
5.3), ovelhas determinadas pelas quais eles hão de prestar contas (Hb 13:17) diante do 
Senhor, e isto pelo nome (Jo.3). 
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Os presbíteros têm a responsabilidade através das disciplinas do discipulado, de 

desenvolver a maturidade nas vidas das ovelhas pelas quais eles se responsabilizam. 
Discípulos devem se tornar semelhantes aos seus mestres e alcançar o nível do seu mestre 
(Lc 6:40), em autoridade, ministério, maturidade e força! 
 

Na esfera mais restrita da sua responsabilidade, os presbíteros são dados a 
indivíduos específicos; na esfera mais ampla do seu encargo, os presbíteros são dados a 
cidades inteiras (Tt 1.5) – pois a cidade representa a fronteira de corpos locais de crentes. A 
igreja, de acordo com o Novo Testamento, não era denominada de acordo com nomes de 
homens, doutrinas, ou outra coisa semelhante – mas unicamente de acordo com a 
geografia. A igreja era sempre tão ampla quanto a cidade – Jerusalém, Antioquia, Listra, 
Derbe, Éfeso, Filipos, Colossos, Roma, Corinto, etc. E a autoridade dos presbíteros 
respectivos se estendia aos limites geográficos da cidade. 
 

Na confusão denominacional do século XX, não é uma tarefa fácil funcionar como 
verdadeiro presbítero no Corpo de Cristo dentro de uma determinada cidade. Mas esta é a 
nossa responsabilidade diante dAquele que nos chamou como presbíteros nesses últimos 
dias. 
 

Como Elias no monte Carmelo, diante da divisão do povo de Deus, devemos erigir 
pelas nossas atitudes, intercessões e ações, um altar de doze pedras, segundo o número 
das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu 
nome (1 Rs 18.31). Devemos estar firmes na posição de que a casa do Senhor é uma só! 
Devemos confessar e declarar que o povo de Deus é verdadeiramente um Corpo. Devemos 
considerar os outros presbíteros da nossa cidade como “presbíteros-companheiros” em 
conjunto conosco, e devemos considerar todas as ovelhas do seu rebanho como nossa 
responsabilidade em conjunto sob o domínio de Deus. Há progresso maravilhoso sendo 
observado neste sentido em muitas cidades. 

 
3 – COMO UM HOMEM SE TORNA UM DOS “PRESBÍTEROS DA IGREJA? 

 
Os presbíteros são “ordenados”, e a palavra no grego para “ordenar”, significa 

simplesmente “apontar o dedo” ou “estender o braço” para designar. 
 
A - A primeira pessoa que “aponta com o dedo” é o próprio irmão, que aponta o seu 

dedo a si mesmo e declara simplesmente: “Eu desejo o ofício de um superintendente”. 
Paulo declara esta verdade em termos bem fortes em 1 Timóteo 3.1: Se alguém aspira ao 
episcopado, excelente obra almeja. O presbiterato se inicia com um desejo correto, uma 
aspiração piedosa, gerada no coração do homem pelo Espírito, para pastorear o rebanho de 
Deus. 
 

As qualificações do presbítero não são “eclesiásticas”, e certamente não são 
intelectuais. Pedro e João, colunas na Igreja, eram homens sem letras e indoutos (At 4.13). 
Os presbíteros não são formados em seminários; são formados em crisóis. São forjados por 
Deus na fornalha do Espírito. São homens que foram discipulados. Suas qualificações são 
espirituais e não acadêmicas (1 Tm 3.1-7). É pelo seu caráter e responsabilidade, e não pela 
sua política, que um homem alcança um cargo na igreja (Tt 1.5-9), pois é o homem que 
confere poder ao seu cargo, e não o cargo que confere poder ao homem que o ocupa. Oh, 
quanta ruína tem resultado dentro da cristandade tradicional, simplesmente por ignorar 
esses princípios elementares! 



GOVERNO NA IGREJA LOCAL 
Por Charles P. Schmitt 
 

www.ruach.com.br                                                                     8 

 
B – A segunda pessoa que “aponta com o dedo”, e o próprio Espírito Santo. O 

Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, Paulo falou aos 
presbíteros efésios em Atos 20.28. É o Espírito Santo que unge de tal forma um homem e 
lhe dá um carisma espiritual, que faz o povo reagir a ele e seguir a sua liderança. Os 
homens podem tentar fazer presbíteros de outros homens, mas é apenas o Espírito Santo 
que faz alguém um superintendente ou bispo no Corpo de Cristo. 

 
C – Em terceiro lugar, é o rebanho de Deus que aponta com o dedo. O povo 

começará a dizer: Estes homens são nossos presbíteros”. Nem é preciso dizer que “você 
tem que ter ovelhas para ser um pastor”. O rebanho precisa ter disposição de segui-lo, de 
ouvir a sua voz, e de obedecê-lo, se você é um pastor sobre eles (Jo 10.3,4; Hb 13.17). 
Ninguém pode ser um pastor sem ovelhas; ninguém poder ser presbítero sem um “mandato” 
ou área de responsabilidade. E isto vem pelo Espírito Santo. 

 
D – Finalmente, o dedo é apontado pelos ministérios apostólicos. É afirmado com 

relação a Paulo e Barnabé, apóstolos de Jesus Cristo, que: havendo-lhes... eleito (ou 
apontado) presbíteros em cada igreja...(At 14.23). Tito, da mesma forma, como um aprendiz 
apostólico de Paulo, foi instruído por ele a constituir presbíteros em cada cidade na ilha de 
Creta (Tt 1.5). E a “imposição das mãos” não é um ritual vazio; é a identificação dos 
presbíteros dos Corpo universal com os presbíteros dos Corpo local. Liga a peça individual 
ao conjunto total do reino de Deus. É também a maneira de conferir e confirmar a autoridade 
de Deus dentro do Seu reino sempre em expansão (ver Nm 27.18-23). 
 

4 – COMO “OS PRESBÍTEROS DA IGREJA” SE RELACIONAM AO APÓSTOLOS, 
UNS AOS OUTROS E ÀS OVELHAS. 

 
“Relacionamento” tem sido fortemente enfatizado a nós nestes dias pelo Espírito 

Santo. “Relacionamento” é a chave para toda a vida e ação do Corpo de Cristo. Alguns 
dentre nós têm reduzido quase tudo ao seu alcance a uma fórmula, padrão e sistema. Há 
uma fórmula para a conversão, uma para “o batismo” e uma para a libertação. Agora temos 
uma para a ordem divina. Quando fazemos assim, deixamos pouco lugar para o milagre 
simples de “relacionamento”. 
 

Quando penso sobre Jesus discipulando os doze, posso enxergá-los rindo-se 
calorosamente em conjunto, sentando-se juntos na grama, compartilhando seriamente uns 
com os outros e orando juntos, comendo juntos com alegria de coração, – vivendo  toda a 
sua vida em conjunto. Jesus não Se envergonhou de chamar esses homens Seus “irmãos” 
(Hb 2.11) e Seus “amigos” (Jo 15.15). 
 

Em todas as interações entre ovelhas e pastores, pastores e outros pastores, e 
pastores e apóstolos, esses elementos de “relacionamento” devem sempre estar no cerne, 
no coração, no alicerce de tudo. Devemos ter devoção uns aos outros em amor fraternal – 
amando uns aos outros calorosamente, com carinho fraternal e afeição e apego uns para 
com os outros (Rm 12.10, tradução literal). Este é o milagre do “relacionamento” sem o qual 
toda a estrutura se torna apenas uma escravidão. 
 

Os sistemas eclesiásticos atuais estão cheios de pessoas vivendo atrás de máscaras, 
recusando-se a ser conhecidas simplesmente como pessoas, como amigos ou irmãos. Mas 
este dia está se findando rapidamente no reino de Deus. Nós somos irmãos! 
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Jesus afirma em Apocalipse 22:16 que Ele é a raiz e a geração de Davi, que é uma 
declaração surpreendente. Como raiz de Davi, Jesus está declarando a necessidade 
absoluta que Davi tem dEle como o Deus de Davi. Mas como a geração de Davi, Jesus 
afirma Sua própria dependência, como homem, de Davi. Em outras palavras, sem Jesus não 
haveria Davi. Semelhantemente, sem Davi, não haveria Jesus. 
 

E assim também com os apóstolos e as Igrejas, com o presbíteros e a Igreja. O Corpo 
de Cristo,  como também o seu presbitério, derivam a sua vida dos ministérios apostólicos – 
apenas para devolvê-la novamente. 
 

Paulo declara em 1 Coríntios 4.15 que ele é o pai do Corpo em Corinto. Em 1 
Tessalonicenses 2.7, 11, ele declara que ele e sua equipe são tanto pai como mãe dos 
tessolonicenses. Sem Paulo, simplesmente não teriam nascido. Mas depois em 1 
Tessalonicenses 2.17 Paulo faz uma afirmação assustadora – que quando ele estava 
separado dos tessalonicenses, se tornava  orfanato. Ele ficava sem pai e sem mãe por estar 
sem eles. 
 

Ainda que os tessalonicenses fossem seus convertidos, Paulo dependia deles tanto 
quanto os tessalonicenses dependiam dele. Sem Paulo, eles nunca teriam existido 
(espiritualmente); e sem eles, Paulo teria sido enfraquecido. Eles eram a sua vida, sua 
esperança, sua alegria, sua coroa e sua glória (1 Ts 3.8; 2.19,20). E este enter-
relacionamento tão lindo é o alicerce sobre o qual toda a estrutura do Corpo de Cristo se 
edifica. Precisamos uns dos outros! 
 

Quantos “super-apóstolos” e “super-presbíteros” poderiam ser poupados da 
assolação do erro, se tão-somente saíssem de detrás das suas máscaras de auto-
suficiência a uma posição de realmente “precisarem” até do membro menor do Corpo )1 Co 
12.21)! Não que os presbíteros na qualidade de pais não tenham autoridade no Corpo local; 
e não que os apóstolos, também como pais, não tenham autoridade no Corpo universal (se 
bem que nunca sobre os presbíteros locais, mas sempre em conjunto com eles) (2 Co 13.10 
e 2 Co 1.24). No entanto, aquela autoridade deve ser permeada com o milagre do 
“relacionamento”: um relacionamento tenro, real, amoroso, e genuíno. 
 

A respeito do interrelacionamento dos presbíteros locais uns para com os outros, o 
Senhor tem falado conosco a respeito da necessidade da “comunidade de presbíteros”. 
Paulo advertiu os pastores de Éfeso em Atos 20.28: PRIMEIRO, atendei por vós e (DEPOIS) 
por todo o rebanho... Os presbíteros deveriam ter cuidado de si próprios em primeiro lugar; 
deveriam se nutrir e se zelar primeiro; deveriam expressar a comunidade entre si primeiro; e 
depois deveriam fluir em força, como um só homem, a todo o Corpo que estava sob o seu 
encargo. A razão desta medida é dada nos vv. 29,30. Não só viriam lobos vorazes dentre o 
rebanho, mas DENTRE VÓS MESMOS, próprios presbíteros, se levantarão homens falando  
coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles – encontrando assim alguma forma 
de auto-satisfação e reforço de si mesmos a fim de se compensarem por necessidade ou 
feridas pessoais não resolvidas de outra maneira. Os presbíteros devem se tornar uma 
comunidade entre si mesmos para salvaguardar-se contra a devastação que tem esfacelado 
o mover do Espírito em uma região após outra. E acima de tudo, essa comunidade deve ser 
baseada em relacionamentos – de amor, amizade, realidade, cordialidade e genuinidade! 
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5 – COMO AS OVELHAS DEVEM TRATAR “OS PRESBÍTEROS DA IGREJA”? 
 

Paulo instrui a Timóteo que devem ser considerados merecedores de dobrada honra 
os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no 
ensino. Pois a Escritura declara: Não amordaces o boi, quando pisa o grão. E ainda: O 
trabalhador é digno do seu salário (1 Tm 5.17,18). 
 

A primeira honra que os presbíteros merecem é a honra do respeito. Paulo ensina aos 
tessalonicenses: Agora vos rogamos, irmão, que acateis com apreço os que trabalham entre 
vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam; e que os tenhais com amor em 
máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Paulo esperava que dessa forma 
os tessalinicenses pudessem viver em paz uns com os outros (1 Ts 5.12,13). 
 

No momento em que o Corpo não apreciar e estimar profundamente os seus 
presbíteros, haverá rompimento, desarmonia e outras investidas do inimigo. Isto não quer 
dizer que os presbíteros sejam perfeitos, nem que não cometam erros. Simplesmente 
devemos apreciá-los e estimá-los grandemente em amor por causa do seu trabalho. (Um 
presbítero pode até ser enlaçado num pecado, mas Paulo ensina como cuidar de tal 
problema em 1 Tm 5.19,20). 
 

Israel talvez seja o exemplo mais nítido de como confusão e rompimento entram na 
família de Deus no momento em que o povo murmura contra seus líderes. Moisés e Arão 
não eram homens perfeitos, não eram isentos de erros. E suas imperfeições deram ocasião 
para que os rebeldes de coração viessem contra estes que eram as autoridades constituídas 
por Deus. 
 

São sempre as imperfeições dos servos de Deus, e não as suas virtudes, que põem à 
prova o que realmente existe nos nossos corações. Se não tivermos quebrantamento de 
espírito, aproveitaremos das imperfeições dos servos de Deus para nos opormos à sua 
autoridade em Deus. E Israel fez isto repetidas vezes (Nm 16.3,13,41). 
 

A lição resultante da vara de Arão que floresceu é simplesmente que o próprio Senhor 
justificará o homem a quem Ele tem delegado a Sua autoridade. Se a autoridade de Deus 
estiver sobre um homem, este não precisa se defender. Deus lhe dará testemunho ao fazê-
lo frutífero. (Nm 17.5,8) 
 

Salmos 106.32,33 contém uma advertência solene tanto aos presbíteros de Deus 
como ao povo de Deus. Israel enfureceu ao Senhor também nas águas de Meribá, de forma 
que sucedeu mal a Moisés por causa deles; pois provocaram o espírito de Moisés, levando-
o a falar imprudentemente com seus lábios (tradução Amplificada em inglês). Moisés por si 
mesmo teria ido bem. Ele teria herdado a terra prometida. Mas perdeu a herança porque 
permitiu que seu espírito fosse atingido e provocado pela rebeldia e murmuração do povo de 
Deus. 
 

Quantos presbíteros com futuros promissores estão hoje naufragados nas águas de 
desânimo e desespero porque foram provocados pelas críticas desgastantes e pelas 
resistências do povo de Deus! Não há dúvida nenhuma que o povo de Deus pode tanto 
formar como destruir um presbítero. E o Senhor responsabiliza o povo pelo tratamento que 
dão aos seus líderes. É por isto que somos admoestados a honrar aqueles que Deus tem 
posto sobre nós no Seu reino. 
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A “dobrada honra” a que Paulo se refere em 1 Timóteo 5 não representa apenas 
honra do nosso respeito, mas também a honra da nossa remuneração. Afinal: O trabalhador 
é digno do sua salário. 
 

Como princípio, as primícias de toda nossa renda pertencem a Jeová (Pv 3.9). Se não 
estivermos de fato dando essas prímicias a Ele, estamos lhe roubando (Ml 3.8,9). 
Em segundo lugar, ao apresentar-lhe as nossas primícias, estamos declarando que todas as 
nossas possessões se tornam disponíveis a Deus (Lc 14.33) – pois se as primícias são 
santificadas, assim também é a TOTALIDADE (Rm 11.16)! 
 

Em terceiro lugar, as primícias pertencem somente à CASA DO SENHOR (Mt 3.10). 
Estas não são propriedade do indivíduo para ele distribuir aonde e como quiser, se ele 
“sentir direção”. As primícias pertencem à Casa de Deus. E como tais, devem ser usadas 
especificamente, no ensinamento do Novo Testamento, para os pobres e para os ministros 
de Deus (esses dois, muitas vezes, se identificam). 
 

Foi previsto pelo nosso Senhor que o ministério de Deus poderia finalmente sufocar 
todas as outras vocações da vida de um homem de Deus; por isto: Assim ordenou também o 
Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho ( 1Co 9.14). 
 

Em Israel, as primícias de toda a família de Deus sustentavam todo o ministério dos 
levitas na proporção geral de dez a um. Aproximadamente dez tribos podiam sustentar uma. 
E assim, no Corpo de Cristo, se dez famílias dessem liberalmente, deveriam ser capazes de 
sustentar o ministério de uma família (aproximadamente dez porcento de dez salários 
equivalem a um salário completo). Quando a extensão completa da obra à qual o Senhor 
nos chamou nesses últimos dias nos possuir finalmente, veremos a necessidade de investir 
mais das nossas finanças em HOMENS que serão assim liberados a uma eficácia  bem 
maior na edificação do Reino de Deus. 
 

UMA CONSIDERAÇÃO FINAL 
 

Além do ofício de presbíteros, há outras formas de liderança na família de Deus. 
Todos os ministérios são formas daquela liderança. Em Atos 13, lemos que o Espírito pôs na 
igreja de Antioquia uma liderança de ministérios complementares: “profetas e mestres”. Em 
Antioquia, não há nenhuma menção formal de “presbíteros” como tais, possivelmente 
porque Antioquia não era um Corpo fundado apostolicamente como os demais. Mas a 
liderança era dada pelos ministérios. 
 

Os diáconos ( “servos que ministram”) são vistos como auxiliares e aprendizes dos 
presbíteros (1 Tm 3.13). São presbíteros em treinamento; e também tomam parte na 
liderança do Corpo local do nosso Senhor, mesmo no seu discipulado. 
 

Ainda que as mulheres nunca ocupem o tipo de presbiterato que lhes daria o direito 
de exercer autoridade sobre o homem (1 Tm 2.12), assim violando a ordem de Deus (1 Co 
11.3), de fato elas têm autoridade entre as mulheres. São vistas como “mães” da mesma 
forma que os presbíteros são considerados “pais” em 1 Timóteo 5.1,2, dentro da estrutura da 
família de Deus. Estas irmãs obviamente exercem sua autoridade sobre as mulheres mais 
novas; são irmãs responsáveis entre as irmãs. Paulo instruiu prudentemente a Tito que não 
ele, mas estas irmãs mais idosas, ensinassem as mulheres mais novas (Tt 2.3-5), em toda a 
piedade e procedimento prático. Não só há diáconos, mas há também diaconisas (Rm 16.9). 
Não há somente evangelistas, mas também há mulheres que se esforçaram comigo no 
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evangelho (Fp 4.3). Não só há mestres entre os homens, mas também há mulheres que 
devem ser mestras do bem (Tt 2.3) entre as irmãs. De fato, as mulheres fornecem uma 
função muito necessária na liderança do Corpo de Cristo! 
 

O Conflito final do século, queridos irmãos e irmãs, é um conflito de autoridade (Ap 
12.10; 13.4,5,7). E o triunfo final será um triunfo da autoridade divina. Não é de estranhar, 
portanto, que o Senhor está levantando um Corpo em toda a terra nesses últimos dias que 
está equipando todos os santos de Deus a entrarem na Sua DIVINA AUTORIDADE! 
 

Os “presbíteros da Igreja” em conjunto com todas as outras formas relacionadas de 
liderança divina, são apenas uma compartilhação sempre em expansão, sempre 
aumentando, da autoridade de Deus entre os filhos dos homens. 
 

Louvemos juntos o Seu glorioso nome por este Seu grande e maravilhoso propósito! 
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