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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Efésios 4. 11-16 

PALAVRAS CHAVE: Liderança, ordinário, extraordinário. 

OBJETIVO: Apresentar uma visão panorâmica sobre o tema liderança à luz das escrituras. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da lição o aluno deverá compreender como 

funciona o modelo de liderança bíblico ensinado por Jesus; Avaliar o nível de compreensão 

da doutrina do sacerdócio universal; Empenhar-se para relacionar os princípios de 

liderança presentes nas Escrituras; Experimentar e praticar, com o coração aberto, a 

submissão à vontade de Deus para sua igreja.  

 

Para entender a passagem 

“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e 

outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 

ministério, para edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao 

conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, 

para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de 

doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo 

a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, 

Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa 

operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor”. 

Efésios 4:11-16 

INTRODUÇÃO 

Estamos iniciando uma nova série de estudo bíblico relacionados ao tema: Amando 

a Igreja. Amar a igreja implica em compreender seu governo e se portar em conformidade 

com ele, à luz das Escrituras, a fim de evitarmos conflitos e disfunções no corpo de Cristo. 

Por esta razão, durante todo o mês de AGOSTO, refletiremos sobre liderança da igreja.  

Organizamos o conteúdo programático dessa série da seguinte forma: 

1º Domingo – Uma reflexão sobre a liderança da Igreja a luz das Escrituras  

2º Domingo – Quem são e o que fazem os diáconos? 

3º Domingo – Quem são e o que fazem os presbíteros? 

4º Domingo – Como os presbíteros se relacionam com a congregação? 

07/08/2022 

TEMA: Amando a igreja 

LIÇÃO: Uma reflexão sobre a liderança da igreja à 

luz das escrituras 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/4/11-16+
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 I. PRINCÍPIOS BÍBLICOS DE LIDERANÇA 

Um princípio de liderança ensinado por Jesus foi que no reino de Deus a ordem dos 

valores estão de ponta-cabeça, desta forma: o menos é mais, os últimos serão os primeiros, 

maior é o que serve e não aquele que é servido (Mt 20.16; Lc 22. 26-27). Perceba, portanto, 

que Jesus caminha na contramão do mundo, pois vivemos em um sistema que mede a 

grandeza das pessoas pelo quanto elas são servidas.  

No mundo dos negócios, as pessoas importantes são as que estão no topo da 

pirâmide organizacional. Assim, quanto maior é a instituição mais importante é o seu 

dirigente. Nos assuntos pessoais, os grandes são aqueles que têm empregados, e quanto 

maior o número de empregados, mais importante a pessoa é considerada.  

Aos olhos de Deus, grandeza consiste não no número de pessoas que nos servem, 

mas no número de pessoas a que servimos. Temos em Jesus o nosso maior exemplo, 

vejamos Filipenses 2.5-8: 

 “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 

Que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao 

qual deveria se apegar; mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, 

fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a 

si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. ” 

 

Todavia, ao ter feito essas coisas, Jesus mudou o padrão. Agora, “Ele é o diácono”, 

nosso exemplo definitivo, e, consumando essa incumbência de Deus, Ele investiu de poder 

o Seu povo, Seu corpo sobre a terra, para cumprir seu ministério. 

Na igreja de Deus todos são diáconos, pastores ou servos em benefício do mundo 

e da edificação do Corpo (Ef 4.11-16; 1Pe 2.9). 

 

II. O SACERDÓCIO UNIVERSAL 

Dentre os princípios fundamentais defendidos pelos reformadores do século XVI, 

está o sacerdócio Universal dos Fiéis” ou “Sacerdócio de Todos os Crentes”. Os outros 

princípios, dos quais este decorre, são as Escrituras como norma suprema de fé e vida e a 

salvação pela graça mediante a fé, alicerçada na obra redentora de Jesus Cristo. 

Embora o Antigo Testamento apresente claramente a noção de um ofício sacerdotal 

exercido pelos membros da tribo de Levi em benefício do povo de Israel, existem passagens 

que antecipam um entendimento mais amplo dessa função (Êx 19.5-6; Is 61.6). 

a) NOVO TESTAMENTO  

No Novo Testamento, conceito de sacerdócio tem dois aspectos:  
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1) Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote – todas as funções do sacerdócio da 

antiga aliança concentram-se nele, e são por ele transformadas. Ele é o único mediador 

entre Deus e os seres humanos (1 Tm 2.5). Ele é o representante de Deus junto aos 

homens e o representante dos homens junto a Deus. Ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote 

e o sacrifício. A Carta aos Hebreus expõe claramente a superioridade do sacerdócio de 

Cristo sobre o sacerdócio levítico e apresenta o caráter definitivo e totalmente eficaz do seu 

auto sacrifício sobre a cruz (Hb 2.17; 3.1; 4.14-15; 5.10; 6.20; 7.24-27; 9.12,26; 10.12). A 

literatura joanina fala repetidamente do sacerdócio de Cristo, como em João 1.29.  

2) Todos os crentes partilham desse sacerdócio – isso se expressa 

principalmente nas áreas da adoração, serviço e testemunho (1Pe 2.9; 1.5-6; 5.9-10) 

– O Novo Testamento não menciona a existência de um ofício sacerdotal na Igreja. Essa 

ideia surgiu posteriormente, em escritos como Clemente (Ministério cristão composto de 

sumo sacerdote, sacerdote e levita), a Didaquê (chama os profetas cristãos de “vossos 

sumos sacerdotes e refere-se à eucaristia como um sacrifício) e, mais especificamente, em 

Tertuliano e Hipólito, que se referem aos ministros cristãos como “sacerdotes” e sumo 

sacerdote”.  

b) IDADE MÉDIA 

Na Idade Média – desenvolveu-se plenamente a ideia do sacerdócio (o clero) como 

uma classe distinta dos leigos, dotada de dignidade e direitos especiais. Essa ideia resultou 

do entendimento da eucaristia como um sacrifício – a repetição do sacrifício de Cristo -, o 

que exigia a figura do sacerdote. Além disso, a noção de que os (sete) sacramentos são 

canais quase que exclusivos da graça de Deus e só podem ser ministrados através do 

sacerdócio, deu aos sacerdotes, à hierarquia, um enorme poder sobre a vida dos fiéis. Os 

leigos tornaram-se totalmente dependentes da ministração dos sacerdotes para receberem 

os benefícios da graça de Deus e, em última análise, a própria salvação.  

 

III. DIFERENTES EXPRESSÕES DE LIDERANÇA 

Jesus viveu e desenvolveu o seu ministério em um tempo marcado por diferentes 

expressões de liderança. Vejamos algumas delas: 

a) Em termos políticos – os Romanos haviam tomado a Palestina no ano 64 a.C., 

tornando-a colônia. O imperador romano exercia um tipo de liderança centrada no 

poder absoluto. Ele mesmo era considerado um ser divino, recebendo o título de 

“Augusto”. Da cidade de Roma, onde vivia, o imperador nomeou como rei da 

Palestina um judeu, Herodes, o qual, mais tarde, dividiu seu governo entre seus três 

filhos, também chamados por este nome. Jesus nasceu e viveu durante a dinastia 

herodiana. Estes governantes faziam uso da força e da intimidação, usando como 

principal ameaça a sentença de morte de cruz aos que ousavam se opor àquela 

dominação estrangeira na Terra Santa. 
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A oposição política dos zelotes – formavam movimentos reacionários com o 

propósito de libertar a Palestina do controle romano, utilizando para isto a mobilização 

coletiva, o treinamento de grupos armados e a promoção de constantes rebeliões e 

combates.  

b) Em termos religiosos – destacavam-se naqueles dias os fariseus e os saduceus. 

Os fariseus formavam um grupo religioso extremamente conservador, que pregava 

o isolamento de qualquer pessoa que não fosse fiel à Lei mosaica e às tradições. 

Eram, portanto, extremamente legalistas, considerando-se os “santos”, os 

separados, o remanescente fiel de Israel. Baseavam seu ensino no dualismo da 

recompensa e do castigo: Deus amava e recompensava os que cumpriam a lei, mas 

detestava e castigava os que não a cumpriam. Isto também servia para legitimar a 

“prosperidade” que ostentavam. O grupo dos saduceus também se caracterizava 

pela preservação das mais antigas tradições judaicas e, principalmente, pela 

colaboração que prestavam ao Império Romano, procurando manter o status quo 

em troca de cargos e favores concedidos pelos romanos. Apoiados na concepção 

de que não haveria vida após morte, procuravam obter toda felicidade possível aqui 

neste mundo. Também eram, na ocasião, responsáveis pela organização e 

administração das atividades religiosas do templo em Jerusalém, constituindo-se na 

classe sacerdotal dominante.  

Liderança religiosa de pregadores carismáticos autônomos – valendo-se da 

forte expectativa mantida pelos judeus quanto à chegada de um messias libertador, muitos 

se apresentavam ao povo como sendo o respectivo líder escolhido para essa missão. 

Surgiam quase sempre na Galileia e conseguiam atrair normalmente considerável número 

de seguidores e cumpriam um roteiro mais ou menos comum: acompanhados de uma 

pequena multidão, se dirigiam para a cidade de Jerusalém com o propósito de tomar o 

poder lá estabelecido e instaurar um governo divino de paz e de justiça com supremacia de 

Israel sobre os demais povos.  

O movimento de João Batista – provavelmente, teve a sua origem junto à 

comunidade dos essênios, os quais formavam um movimento religioso no deserto do Mar 

Morto, onde mantinham, inclusive, uma escola para formação de novos profetas. A 

liderança de João teve algumas características marcantes: forte apelo ao arrependimento 

e à conversão; denuncia profética das injustiças, o que levou até às últimas consequências, 

como a perda da própria vida.  

Nesse contexto e ambiente, o ministério de Jesus se desenvolveu com singularidade 

e estilo próprio, vindo a se constituir em modelo de uma liderança verdadeiramente piedosa 

e, por isso, parâmetro para a ação da igreja em nossos dias.  

Embora o dever de todo os cristãos seja servir ao mundo e uns aos outros, 

incumbências especiais de serviço são dadas a alguns capacitados para tarefas 

específicas. Refiro-me aqui aos ofícios de liderança destacados no Novo Testamento, a 

saber: os ofícios extraordinários e os ofícios ordinários. 
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IV. DEUS ESCOLHE OFICIAIS PARA A IGREJA 

Os vários ofícios (p. ex. apóstolo, profeta, pastor/mestre) são dados à igreja de 

acordo com a vontade de Deus (1Co 12.18). Longe de ser um ato aleatório, a escolha que 

Deus faz de oficiais para a Igreja reflete sua sabedoria e depende de seu poder para 

equipar cada pessoa para o ofício divino. Mas quais ofícios Deus quis que continuassem 

existindo na igreja ao longo das eras? 

 

V. CONFISSÃO DE FÉ BATISTA DE 1689 

No oitavo parágrafo do capítulo XXVI, sobre a Igreja, a Confissão de Fé Batista de 

1689 afirma que: 

Uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de 

Cristo, consiste em oficiais e membros; e os oficiais designados por Cristo a serem 

escolhidos e consagrados pela igreja (assim chamada e congregada), são os bispos ou 

presbíteros e os diáconos, para peculiar administração das ordenanças e execução de 

poder ou dever, que Ele confiou a eles ou para o que os chamou; isso deve ser continuado 

até o fim do mundo (Atos 20.17,28; Filipenses 1.1).  

A Confissão de Fé Batista de 1689 fala de bispos ou presbíteros e diáconos, mas 

não menciona apóstolos e/ou profetas, como entender essa questão? 

 

VI. MINISTROS EXTRAORDNÁRIOS E ORDINÁRIOS 

Vejamos a diferença entre esses dois tipos de ministério. 

a) Extraordinário: 

Um ministério extraordinário possui uma direção mais elevada e mais perfeita do que 

a que pode ser alcançada com meios ordinários. Assim um ministro extraordinário é alguém 

que ministra sem erro e recebe sua autoridade diretamente de Deus por intermédio de 

Jesus Cristo e do Espírito Santo. Assim profetas, apóstolos e evangelistas do Novo 

Testamento foram ministros extraordinários que, de forma extraordinária, instruíram igrejas, 

conservaram-nas ou restauraram-nas depois da sua ruína. Podemos dizer que a igreja foi 

edificada sobre o alicerce dos apóstolos e profetas e sobre o próprio Cristo, que é a principal 

pedra de esquina (Ef 2.20).  

Os ministros extraordinários não apenas proclamaram a palavra divina, mas também 

instruíram perpetuamente a igreja com seus escritos. Esses escritos estabeleceram a regra 

de fé e conduta para a igreja e são livres de todo erro por causa da direção infalível que 

tiveram de Deus. 
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b) Ordinário: 

O ministério ordinário se baseia na vontade de Deus conforme revelada nas 

Sagradas Escrituras. A Bíblia é uma regra permanente para o ministro ordinário, e este tem 

permissão de fazer somente aquilo que está prescrito na Palavra de Deus. Além do mais 

os ministros ordinários são chamados por Deus apenas de forma indireta, não direta. São 

chamados ordinários porque é de acordo com a ordem estabelecida por Deus que podem 

ser e geralmente são chamados a ministrar. O propósito deles é preservar, propagar e 

renovar a igreja por meio regulares. Por essa razão, na igreja da nova aliança agora existem 

dois ofícios permanentes pastores/presbíteros/bispos e Diáconos (1Pe 5.1).  

O ofício de apóstolo 

A palavra apóstolo pode ser usada em um sentido amplo ou restrito. Em sentido 

amplo ela significa “mensageiro” ou “missionário pioneiro” (Fp 2.25; 2Co 8.23). Mas em 

sentido restrito que é mais comum no Novo Testamento, refere-se a um ofício específico, 

apóstolo de Jesus Cristo. Esse apóstolo tinha autoridade única para fundar e liderar a igreja 

primitiva e podiam falar e escrever a palavra de Deus. Muitas de suas palavras escritas 

tornaram-se Escrituras do Novo Testamento.  

Para se qualificar como apóstolo era preciso: 

1. Ter visto com os próprios olhos o Cristo ressurreto (Atos 1.22; 1.2-3; 4.33; 9.5-6; 

26.15-18; 1Co 15.7-9); 

2. Ter sido designado apóstolo pelo próprio Cristo. 

 Parece que nenhum apóstolo foi designado depois de Paulo, e, certamente, já 

ninguém hoje pode preencher o requisito de ter visto o Cristo ressurreto com os próprios 

olhos, não há apóstolo hoje.  

Observação: 

Alguém pode fazer objeção de que Cristo poderia aparecer para alguém hoje e 

designar tal pessoa como apóstolo. Mas o aspecto de fundamento presente no ofício de 

apóstolo (Ef 2.20; Ap 21.4) e o fato de que Paulo vê a si mesmo como o último a quem 

Cristo apareceu e designou como apóstolo (1Co 15.8) indica que isso não acontecerá. Além 

do mais, o propósito de Deus na história da redenção parece ter sido designar apóstolos 

apenas no início da era da igreja (ver Ef 2.20).  

 

VII. CONCLUSÃO 

A Igreja é um corpo guiado por sua cabeça, Cristo. E nosso Senhor Jesus nos deixou 

alguns líderes, os quais a Bíblia chama de dons de Deus para a igreja (Ef 4,11-16). 

Presbíteros e diáconos são dons de Deus para a igreja local, dons que são dados com o 

objetivo de aperfeiçoar os santos em sua vida, quer ministerial, quer familiar.  
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APLICAÇÃO 

a) Considerando o tema; sacerdócio do todos os crentes apresentamos as seguintes 

implicações práticas: 

 

1. Aproxime-se de Deus: O princípio do sacerdócio universal dos crentes nos 

fala do grande privilégio que temos como filhos de Deus; cada cristão é um 

sacerdote, cada cristão tem livre e direto acesso à presença de Deus, tendo 

como único mediador o Senhor Jesus Cristo. 

2. Sirva ao seu próximo: Somos sacerdotes uns dos outros, devemos orar, 

interceder e ministrar uns aos outros. À luz do Novo Testamento, todo cristão 

é um ministro (diakonos) de Deus, o que ressalta a ideia de serviço e 

solidariedade.  

3. Sirva a sua Igreja local: A Escritura claramente fala de diferentes dons e 

ministérios. Alguns cristãos são especificamente chamados, treinados e 

comissionados para o ministério de ensino, pregação da palavra de Deus e 

ministração das ordenanças. 

4. Ame seu lugar no corpo de Cristo e no mundo: Todas as profissões e 

atividades são igualmente valiosas aos olhos de Deus. 

 

b) Considerando o tema: ministros ordinários e extraordinários apresentamos a seguinte 

implicação prática: 

 

1. Adote uma compreensão bíblica de liderança cristã: Embora alguns hoje 

usem a palavra apóstolo para referir-se a fundadores de igrejas e 

evangelistas, isso não parece apropriado e proveitoso. Antes levanta a 

suspeita de que são motivados por um orgulho impróprio e por desejo de auto 

exaltação, além de excessiva ambição e desejo de ter na igreja mais 

autoridade do que qualquer outra pessoa deve corretamente ter.  
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   EXERCITANDO 

 

MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA: 

 

O modelo bíblico de liderança valoriza: 

(    ) O serviço 

(    ) O status 

Os oficiais da igreja são: 

(    ) Pastores e Bispos 

(    ) Pastores e diáconos  

(    ) Profetas e apóstolos  

Fazem parte do ministério extraordinário: 

(    ) Pastores 

(    ) Apóstolos  

(    ) Evangelista 

(    ) Diácono  

(    ) Profetas  

(    ) Bispos 

(    ) Sacerdotes 

 

Responda: Há necessidade dos ofícios apostólicos, sacerdotais e proféticos em nossos 

dias?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


