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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Filipenses 1.1 

PALAVRAS CHAVE: Liderança, igreja e diácono. 
OBJETIVO: Apresentar uma visão bíblica sobre os diáconos. 

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

Escrituras definem o papel diaconal; Avaliar o nível de comprometimento com a 

perspectiva bíblica de liderança masculina; Empenhar-se para relacionar os princípios de 

liderança presentes nas Escrituras com o seu viver diário; Experimentar e praticar, com o 

coração aberto, a submissão à vontade de Deus para sua igreja.  

 

Para entender a passagem 

Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão 

com os bispos e diáconos em Filipos. 

 Filipenses 1.1 

INTRODUÇÃO 

Em Filipenses 1.1, Paulo lista dois ofícios que exercem liderança servil de forma 

diferentes sobre a igreja: bispos e diáconos.  

Vamos começar com um dos ofícios mais familiares em muitas das igrejas de hoje: 

o ofício de diácono.  

O que a Bíblia diz que os diáconos são? 

 

I. DEFINIÇÃO DE DIÁCONO 

Em nossas traduções modernas do Novo Testamento, a palavra grega diáconos é 

geralmente traduzida como “servo” e, às vezes, como “ministros”. Às vezes, é apenas 

transliterada como “diácono”. Pode se referir ao serviço em geral (At 1.17,25; 19.22; Rm 

12.7; Cl 4.17), aos governantes em particular (Rm 13.4) ou ao ato de cuidar da necessidade 

física (Mt 25.44; At 11.29; 12.25; Rm 15.25,31). 

 

Anjos também são descritos como aqueles que servem como diáconos (Mt 4.11; Mc 

1.13). Por vezes o termo diácono se refere aqueles que servem a mesa (Mt 22.13; Lc 10.40; 

17.8; Jo 2.5,9; 12.2).  

 

14/08/2022 

TEMA: Amando a igreja 

LIÇÃO: Quem são e os que fazem os diáconos? 
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A DIGNIDADE DAQUELES QUE SERVEM 

 No mundo do Novo Testamento, o serviço diaconal era considerado pejorativamente como 

“servil”. A Bíblia e Jesus, porém, apresenta o serviço diaconal de maneira bastante 

diferente. Se fôssemos transliterar (e não traduzir) as palavras-chave em João 12.26, 

ouviríamos Jesus dizendo: “Se alguém me diaconisa, siga-me, e, onde estou, ali estará 

também o meu diácono. E, se alguém me diaconizar, o Pai o honrará”. Em Mateus 20.26, 

nós o ouviríamos dizendo: “Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos 

diaconize”. E em Mateus 23.11: “Mas o maior dentre vós será o vosso diácono”.  

 

II. A PALAVRA DIÁCONO NO NOVO TESTAMENTO 

Quando investigamos a palavra diácono no Novo Testamento descobrimos que: 

1) Jesus se apresentou como um tipo de diácono (Mt 20.28; Mc 10.45; Lc 22.26-27; Rm 

15.8). 

2) Paulo regularmente se refere a si mesmo e aos que trabalham com ele como diáconos 

(At 20.24; 1Co 3.5; 2Co 3.3,6-9; 4.1; 5.18; 1Tm 1.2; 2Tm 4.11) 

3) Paulo se refere a si mesmo como um diácono entre os gentios (At 21.19; Rm 11.13). 

4) Paulo chama Timóteo de diácono de Cristo (1Tm 4.6; 2Tm 4.5) 

5) Pedro diz que os profetas do Antigo Testamento eram diáconos para nós, cristãos (1Pe 

1.12) 

6) A Bíblia também chama os anjos de diáconos. Satanás também tem seus diáconos (Hb 

1.14; 2Co 3.6-9; 11.15; Gl 2.17).  

 

III. A ORIGEM DO OFÍCIO DIACONAL 

Para entender a origem do ofício diaconal devemos estudar atentamente o contexto 

da narrativa de Atos 6.1-7.  

A oportunidade: em Atos 6.1 lemos que o número dos discípulos estavam se 

multiplicando. Eram dias de prosperidade espiritual na conversão de muitas almas e de sua 

consequente matrícula na escola de Cristo. A Palavra de Deus avançava e produzia frutos. 

O Conflito: Na igreja, porém, os gregos, ou melhor, os judeus helenistas, levantaram uma 

reclamação contra os hebreus, ou seja, os judeus que falavam hebraico. Aqueles não criam 

que a alimentação estava sendo distribuída equitativamente entre as viúvas. E não parecia 

que esta distribuição desigual estivesse ocorrendo de forma aleatória. Parecia que as 

viúvas estavam sendo atendidas de forma diferenciada, porque umas eram gregas e as 

outras, judias. A discrepância parecia ser um caso de preconceito étnico ou cultural, e essa 

situação ameaçava a unidade da igreja e o bem estar físico de alguns membros.  



3 
 

A solução: então, os apóstolos deliberaram duas coisas. Primeiro, determinaram priorizar 

o próprio ministério da Palavra e da oração, acima do cuidado físico das pessoas 

necessitadas. Segundo, decidiram instruir a igreja a escolher sete homens para “servir as 

mesas” – diáconos (v.2). Assim procedendo, os apóstolos fizeram provisões para ambos 

os ministérios: da Palavra e do cuidado às viúvas. 

A grandeza do trabalho diaconal pode ser vista pelos seguintes fatos: a) os diáconos 

deveriam ser pessoas de caráter ilibado – cheios do Espírito e sabedoria – v.3; b) no fato 

que o ministério diaconal facilitaria o ministério da Palavra e da oração, e; c) no efeito 

unificador e fortalecedor que isto traria à igreja em geral.  

 

IV. QUALIFICAÇÕES DOS DIÁCONOS 

Os diáconos são uma parte indispensável no serviço do corpo de Cristo e na 

multiplicação dos ministérios da Igreja. A partir de Atos 6, podemos dizer que aqueles que 

servem como diáconos devem ser conhecidos por serem “cheios do Espírito e de 

sabedoria” (v.3). Tal sabedoria espiritual os capacita a supervisionarem os recursos da 

igreja de uma maneira que serve a unidade do rebanho. Eles devem ser escolhidos pela 

congregação e devem possuir a confiança da mesma. E eles devem assumir, voluntária e 

diligentemente, a responsabilidade pelas necessidades particulares de seu ministério. 

Em 1Tm 3.8-13, Paulo explica que os diáconos devem ser: 1) respeitáveis; 2) de 

uma só palavra; 3) não inclinados a muito vinho; 4) não cobiçosos de sórdida ganância; 5) 

conservando as verdades da fé com a consciência limpa; 6) servos experimentados; 7) que 

se mostrem irrepreensíveis; 8) marido de uma só mulher; 9) que governem bem seus filhos 

e a própria casa.  

 

SOBRE AS MULHERES E O OFÍCIO DIACONAL 

Sobre este ponto, devemos compreender que o próprio Deus, no que se refere a 

liderança servil, estabeleceu o homem como autoridade. Foi assim no Éden com Adão, e 

assim permanece (1 Tm 2.11-15). Paulo aqui proíbe as mulheres de exercerem autoridade 

na igreja. Na lista de exigências, o fato de ser exigido a gestão apropriada do lar — o devido 

exercício da autoridade no lar — é uma qualificação para os homens que buscam o ofício 

de presbítero (1Tm 3.5) e também diácono (1Tm 3.12). Portanto, a proibição de Paulo em 

1Tm 2.12 diz respeito aos ofícios da igreja em geral. Assim, o homem funciona como um 

tipo da autoridade de Cristo sobre sua igreja amada. Por essa razão, as posições oficiais: 

pastores e diáconos são reservadas aos homens. Contudo, as Escrituras nos apresentam 

o auxílio diaconal de várias mulheres. No Novo Testamento, mulheres desempenhavam 

serviço diaconal (Mt 8.15; Mc 1.31; lc 4.39; Mt 27.55; Mc 15.41; Lc 8.3; 10.40; Jo 12.2; Rm 

16.1). Essa realidade fica mais nítida no fato de que o apóstolo Paulo declara: “Também as 

mulheres devem ser respeitáveis, não maledicentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas” (1Tm 

3.11). Neste trecho, o apóstolo qualifica as mulheres que auxiliam no serviço diaconal, ele 
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se refere as mulheres que servem. Contudo, elas não são oficiais da igreja, visto que esta 

é uma prerrogativa masculina, mas auxiliam no trabalho diaconal. Neste ponto, alguns 

interpretam que o apóstolo esteja se referindo às esposas dos diáconos. Contudo, duas 

observações: (1) se fosse assim por qual razão não haveria uma exigência também para 

as esposas dos presbíteros? (2) Ao escolher diáconos deveríamos também olhar para a 

reputação das suas esposas? Face a isso, entendemos que “também as mulheres” se 

refere a toda mulher cristã na igreja que esteja servindo como auxiliadora no ministério 

diaconal. Assim, quanto a esse ponto, as mulheres servem e sempre serviram fielmente na 

história da igreja (Rm 16.1-2). Contudo, sempre debaixo da autoridade de um oficial 

presbítero ou, neste caso, diácono. 

Nota: Perceba em 1 Tm 3.11 que não são todas as mulheres na igreja que estão 

aptas para servir como auxiliadores dos oficiais. Paulo estabelece critérios para que as 

mulheres sirvam como auxiliadores no serviço diaconal da igreja: “Da mesma sorte, quanto 

a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis 

em tudo”.   

 

V. O OFÍCIO DE DIÁCONO NA HISTÓRIA 

As igrejas formadas nas primeiras décadas após Pentecostes, possuíam uma 

pluralidade de presbíteros e uma pluralidade de diáconos (ver Fp 1.1). Imediatamente após 

os tempos do Novo Testamento, os ofícios de presbíteros e diáconos continuaram distintos. 

O papel dos presbíteros começou a ser distinguido do papel de bispos e sacerdotes, mas 

os diáconos continuaram a serem listados em documentos primitivos após os bispos e os 

sacerdotes. Geralmente, os diáconos eram encarregados de ajudar os bispos ou 

presbitérios.  As funções do ofício, entretanto, variavam de um lugar para o outro.  

Do segundo ao quarto século da era cristã, os deveres diaconais podiam incluir: 

• Ler ou cantar as Escrituras na igreja; 

• Receber as ofertas e manter registros de quem ofertou; 

• Distribuir as ofertas aos bispos, presbíteros e a si mesmos; às mulheres que não se 

casaram e às viúvas; e os pobres. 

• Distribuir os elementos da ceia do Senhor; 

• Liderar orações durante as reuniões e sinalizar os que não iram participar da ceia do 

Senhor para que eles saíssem antes da ordenança ser administrada.  

O ofício de diácono sofreu mudanças  

À medida que o episcopado monárquico se desenvolveu, o mesmo ocorreu com uma 

espécie de diaconato monárquico. À medida que o papel de bispo se desenvolveu, o 

mesmo aconteceu com o papel de arquidiácono. O arquidiácono era o principal diácono de 

um lugar particular e poderia ser descrito como alguém que é delegado para se preocupar 

com assuntos materiais. Os abusos eventualmente se introduziram no ofício de diáconos e 

os diáconos e especialmente os arquidiáconos tornaram-se muito ricos.  
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Na Idade Média 

Por uma série de razões, a influência dos diáconos diminuiu nesse período. Cuidar 

dos pobres tornou-se mais um meio para aqueles que desejavam “ganhar crédito com 

Deus”, a fim de diminuírem o seu tempo no purgatório.  

Na Igreja Católica e Episcopal 

Nessas igrejas os diáconos são apenas os ministros que trabalham por um ano antes 

de se tornarem sacerdotes de pleno direito. No entanto, o Concílio Vaticano II reabriu a 

possibilidade de um tipo diferente, permanente e mais bíblico, de diácono na Igreja Católica.  

Nas Igrejas Luteranas 

Martinho Lutero recuperou a responsabilidade da igreja cuidar fisicamente de seus 

membros, especialmente dos seus membros pobres; contudo, as igrejas luteranas não 

recuperaram a ideia do diácono do Novo Testamento. 

Nas igrejas luteranas de hoje, a prática do diaconato varia. Em alguns lugares, os 

diáconos não são ordenados, mas em outros lugares, qualquer ministro auxiliar ordenado 

seria chamado de diácono, particularmente aqueles que possuem a responsabilidade de 

cuidado pastoral e de evangelismo.  

Nas Igrejas Reformadas 

  Em muitas das mais evangélicas igrejas protestantes durante a Reforma, a prática 

bíblica de distinguir diáconos de presbíteros ou pastores cresceu. Em algumas igrejas os 

diáconos deveriam trabalhar para distinguir entre os pobres que mereciam ajuda e os que 

não mereciam. Eles deviam investigar prudentemente e cuidar discretamente das 

necessidades de um, enquanto recusam fazê-lo ao outro. Eles também deveriam manter 

registro escrito, de acordo com sua capacidade, dos recursos doados pelos membros da 

igreja.  

Nas Igrejas Presbiterianas 

Os diáconos administram as esmolas e cuidam dos pobres e dos doentes. Os 

diáconos são um corpo separado dos presbíteros e são responsáveis perante eles. 

Nas Igrejas Batistas e Congregacionais 

Louvamos a Deus porque muitas igrejas batistas e Congregacionais estão 

recuperando a visão bíblica que faz distinção entre os ofícios de presbíteros e diáconos.  

Infelizmente em algumas igrejas, o trabalho de presbítero é atribuído aos diáconos. Nesse 

caso os diáconos servem como uma espécie de conselho executivo e financeiro para igreja. 

No entanto as Escrituras têm instruções que nos ajudam reformarmos as nossas práticas.  

 

VI. O QUE OS DIÁCONOS FAZEM? 
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Possivelmente a imagem mais clara do trabalho de um diácono vem de Atos 6.1-7. 

O ofício de diácono não é encontrado nessa passagem, mas a palavra diácono é usada 

como um verbo para descrever as responsabilidades daqueles sete indivíduos (no versículo 

3, a palavra diácono é traduzida como serviço). E mesmo que os sete homens nomeados 

aqui não sejam diáconos oficiais, a passagem nos ajuda a observar três aspectos do 

ministério de um diácono.  

1. Cuidar das necessidades físicas da Igreja 

Algumas das viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de 

alimentos. Sete homens foram escolhidos pela igreja para servir às mesas – literalmente 

“diaconizar mesas”. 

Mark Dever (2019, p. 35) acredita que nem todos os diáconos em Atos 6 se 

engajaram diretamente no diaconato. Em Vez disso, os sete diáconos provavelmente 

organizaram e facilitaram o trabalho de outros membros da igreja para garantir que essas 

viúvas fossem atendidas. Afinal, a igreja de Jerusalém tinha milhares de outros membros.  

2. Trabalhar pela unidade no corpo 

Ao distribuir de forma mais igualitária os alimentos, os sete diáconos estavam 

promovendo a unidade da igreja. Observe que a passagem começa com o relatório de uma 

queixa de um grupo contra outro dentro da igreja. E isso atraiu a atenção dos apóstolos. Ao 

orientar a escolha de sete homens para servir a igreja, os apóstolos não estavam 

resolvendo apenas um problema de ministério de caridade, mas estavam impedindo o 

rompimento da unidade da igreja. Os diáconos foram nomeados para impedir a desunião 

na igreja.  

3. Apoiar o ministério da palavra 

Os apóstolos delegaram a responsabilidade de cuidar das necessidades físicas a um 

grupo de te homens cheios do Espírito e sabedoria, assim eles poderiam se dedicar ao 

ministério da Palavra e à oração.  

Aqueles sete homens serviam a igreja como um todo, ajudando com as 

responsabilidades que os mestres principais não podiam realizar. E, ao fazê-lo, apoiaram 

e encorajaram os mestres da Palavra em seu ministério.  

VII. APLICAÇÃO 

1) A escolha de diáconos em uma igreja deve levar em consideração os critérios 

estabelecidos pela Palavra de Deus e não o grau de amizade ou influência que uma pessoa 

tem junto aos demais membros da congregação. 

Os critérios são: 1) ser cheio do Espírito e sábio; 2) respeitáveis; 3) de uma só palavra; 4) 

não inclinados a muito vinho; 5) não cobiçosos de sórdida ganância; 6) que conservem as 

verdades da fé com a consciência limpa; 7) servos experimentados; 8) que se mostrem 

irrepreensíveis; 8) maridos de uma só mulher; 9) que governem bem seus filhos e a própria 

casa.   
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2) Cuidar das pessoas, especialmente de outros membros de nossas igrejas, é importante 

por três razões: A) serve ao seu bem-estar físico; B) serve ao seu bem-estar espiritual; C) 

serve como testemunho para o mundo fora da igreja – Jesus afirmou que seríamos 

conhecidos como seus discípulos quando amassemos uns aos outros (João 13.35). 

3) Os diáconos nunca devem ser os que mais reclamam e tumultuam a igreja com as suas 

atitudes ou ações. Muito pelo contrário! Os diáconos devem ser prudentes no falar e 

pacificadores. Visto que, o trabalho diaconal deve impedir a desunião na igreja.  

4) Os diáconos são aqueles que reconhecem a importância do ministério da Palavra. Eles 

servem a igreja a fim de que Pastores se dediquem a pregação, ensino, aconselhamento, 

discipulado, governo e oração. 
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   EXERCITANDO 

1. Por qual razão o ofício diaconal é prerrogativa masculina?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Como as mulheres se encaixam dentro do ministério diaconal de uma igreja 

local? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


