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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: I Timóteo 3.1 

PALAVRAS CHAVE: Liderança, igreja e presbíteros. 
OBJETIVO: Apresentar uma descrição bíblica e concisa do ofício presbiteral. 

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

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

perspectiva bíblica de liderança; 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 

 “Esta palavra é digna de crédito: se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente” 

 1 Timóteo 3.1 

INTRODUÇÃO 

No Novo Testamento, as palavras para presbíteros, bispos e pastor são usadas 

indistintamente. São termos diferentes quem fazem referência a mesma função eclesiástica 

(At 20.17,28; Tt 1.5-7; 1Pe 5.1-5). Em sentido bíblico, presbíteros são pastores que são 

bispos. Em aspectos organizacionais, a pessoa na igreja a quem normalmente chamamos 

“pastor” é um presbítero assalariado, e a pessoa na igreja a quem chamamos, de modo 

geral, “presbítero” é um pastor não assalariado. 

 

I. PLURALIDADE DE PRESBÍTEROS 

A primeira coisa a se notar sobre os pastores ou presbíteros de uma igreja local é 

que eles são plurais. O Novo Testamento nunca menciona um número específico de 

presbíteros para uma congregação, mas se refere regularmente a presbíteros, no plural (At 

14.23; 11.30; 15.2,4,6,22-23; 16.4; 20.17; 21.18; 1Tm 4.14; 5.17; Tt 1.5; Tg 5.14; 1Pe 5.1). 

A exceção ao padrão de liderança colegiada de presbíteros encontra-se em 2 e 3 

João onde o autor das epístolas refere-se a si mesmo como “o presbítero”, e em 1 Timóteo 

5, onde Paulo oferece instrução para o caso em que for necessário fazer uma acusação 

contra “um presbítero”.  

21/08/2022 

TEMA: Amando a igreja 

LIÇÃO: Quem são os presbíteros? 
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II. QUALIFICAÇÕES PARA PRESBÍTEROS 

Quem deve ser um presbítero e quais devem ser as suas qualificações? Paulo nos 

diz em 1 Timóteo 2 e 3 e Tito 1. 

É HOMEM  

1 Timóteo 2.12 

Nessa passagem, Paulo afirma que: “não é permitido que a mulher ensine, nem 

exerça autoridade de homem”. Segundo as Escrituras, as mulheres não devem ensinar aos 

homens na igreja, o que significa que o ofício de presbítero está reservado somente para 

os homens. Considere as seguintes observações: 

✓ Paulo declarou duas vezes, em contextos diferentes, que um bispo deve ser marido 

de uma só mulher (1 Tm 3.2; Tt 1.6). 

✓ Um pouco antes de mencionar os bispos, Paulo afirmou: “Pois não é permitido que 

a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem...” (1 Tm 2.12). No 

contexto imediato, esse versículo no mínimo deve ser aplicado ao papel do bispo, o 

qual é fundamentalmente definido pelo ensino e pelo exercício de autoridade.  

✓ Paulo ligou a liderança da igreja à liderança da família. Da mesma forma que Deus 

chamou os homens para serem líderes no casamento e na criação dos filhos (Ef 

5.22-6.4), também os chamou para exercerem a liderança na família da igreja.  

Isso significa que as mulheres nunca podem ensinar ou orientar, confrontar o pecado 

ou servir de modelo de piedade? Claro que não. É muito provável que você, como eu, 

consiga se lembrar de mulheres piedosas, usadas por Deus para orientá-lo e moldá-lo. No 

entanto, o presbiterato é mais que um dom ou um ministério. O termo presbítero descreve 

um ofício específico, uma função designada por Deus, uma posição distinta no interior da 

estrutura organizacional da igreja local, da mesma maneira que o pai é uma posição distinta 

e designada por Deus na família. E, como ocorre com o papel do pai, Deus também 

convocou soberanamente homens qualificados para o papel de presbíteros.  

 

Gálatas 3.28 – “Não há homem e nem mulher em Cristo” 

Alguém poderia levantar o seguinte questionamento: mas em Gálatas 3.28 Paulo 

afirma que não há homem nem mulher em Cristo? Isso não seria uma justificativa para o 
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pastorado feminino? Devemos entender que em Gálatas Paulo está afirmando que homens 

e mulheres possuem igual valor e posição diante do trono de Deus como aqueles que foram 

salvos somente pela graça. Isso não pretende eliminar todas as distinções entre os 

gêneros, assim como não elimina os papeis distintos desempenhados por homens e por 

mulheres na geração de filhos.    

III. DESEJA SER PRESBÍTEROS 

1 Timóteo 3.1 

Para este sublime ofício é preciso desejar ser presbítero. O pastorado fiel exige muito 

do presbítero. Caso ele não tenha um desejo intenso e profundo de assumir esse papel, 

ele será consumido. Isso não significa que basta ter o desejo de ser presbítero para estar 

qualificado. Significa, isto sim, que a falta do desejo é um problema.  

IV. É CAPAZ DE ENSINAR A BÍBLIA 

1 Timóteo 3.2 

Presbíteros devem ser aptos para ensinar. Ensinar a Bíblia é crucial para o trabalho 

pastoral do presbítero. O presbítero deve se manter “firme na palavra fiel, conforme a 

doutrina quanto de convencer os seus opositores” (Tt 1.9). Assim como Jesus anunciou a 

Palavra de Deus com autoridade, os presbíteros em potencial da mesma forma devem ser 

conhecidos por ensinarem bem a Bíblia.  

V. DEMONSTRA CARÁTER PIEDOSO 

1Timóteo 3.3 

Talvez você presuma que a característica mais importante de um presbítero seja a 

capacidade de liderar uma organização. Apesar de a habilidade de administrar fazer parte 

do papel do bispo da igreja, os escritores do Novo Testamento dão ênfase muito maior ao 

caráter santo. É melhor um presbítero piedoso com dons de liderança medianos que um 

líder carismático com falhas morais evidentes.  

Irrepreensível 
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Essa descrição não significa que o presbítero tenha transcendido o pecado e viva 

uma vida moralmente impecável. Em vez disso, o homem irrepreensível demonstra um grau 

exemplar de semelhança com Cristo, livre de pecados notórios.  

Ser irrepreensível significa que o presbítero deve ser o tipo de homem sobre o qual 

não há nenhuma suspeita de conduta errada ou imoralidade. Irrepreensível é semelhante 

a ser respeitável (1Tm 3.2, justo e piedoso (Tt 1.8).  

Líderes eclesiásticos irrepreensíveis salvaguardam o testemunho da igreja para a 

comunidade, pois, como Paulo disse: “também é necessário que tenha bom testemunho 

dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do Diabo (1 Tm 3.7).  

Equilibrado 

Os presbíteros devem ter domínio próprio, sobriedade, equilíbrio e disciplina. O 

autocontrole é fruto do Espírito Santo (Gl 5.3) e uma marca da vida cristã. Um homem cheio 

do Espírito tem domínio próprio. 

Amável 

Os presbíteros gentis exercem autoridade com a ternura de um pastor e a 

sensibilidade de um pai amoroso. Quando os pastores de uma igreja são belicosos e 

agressivos, as ovelhas são machucadas. 

Não ganancioso 

Antes de identificar o amor ao dinheiro (não o dinheiro em si) como a raiz de todos 

os males, Paulo declara: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em 

muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e 

perdição (1 Tm 6.9). E logo em seguida acrescenta; tu, porém, ó homem de Deus, foge 

destas coisas (1 Tm 6.11 Pedro diz que os presbíteros não devem servir por interesse em 

ganho ilícito, mas de boa vontade (1 Pe 5.2).  

 

VI. LIDERA BEM A FAMÍLIA 

A sociedade traça uma linha bem clara entre o público e o privado, entre o trabalho 

e o lar. Avaliamos um líder do ramo dos negócios pela habilidade de aumentar os lucros e 

alcançar os objetivos da empresa, e não pela qualidade de sua vida pessoal. O universo do 
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lar do líder – filhos, casamento, vida sexual – não compete à esfera pública. Na família de 

Deus, porém, a vida doméstica do presbítero tem uma importância imensa. Na verdade o 

casamento e a educação dos filhos funcionam como prova prática para certificar a 

adequação dos presbíteros. Considere três maneiras pelas quais a liderança familiar de um 

homem o qualifica para a liderança eclesiástica. O presbítero deve ser: 

A. Marido de uma só mulher (1 Tm 3.2) 

 Esse texto é de difícil tradução, pois a expressão poderia ser facilmente traduzida 

da seguinte forma: “casado uma só vez”.  Apesar da dificuldade de se identificar com 

precisão a melhor tradução para o texto, podemos assegurar que no mínimo, essa 

passagem estabelece o conceito do marido fiel que honra a aliança sagrada do casamento. 

A exigência de que o presbítero seja marido de uma só mulher desqualifica os irmãos não 

casados para o presbiterato? De acordo com os ensinamentos inequívocos de Paulo em 

outros escritos em relação às vantagens ministeriais do celibato e de seu próprio exemplo 

de apóstolo não casado (1Co 7.7,25-38)), parece que o celibato em si não deve impedir um 

homem de exercer o ofício de bispo. Entretanto, se você não for casado, pergunte a si 

mesmo; “estou mantendo a pureza sexual? Sou irrepreensível em meus relacionamentos 

emocionais?”. 

B.  Um pai eficiente 

Um presbítero é quem governa bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, 

com todo o respeito (pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da 

igreja de Deus (1 Tm 3.4,5).  A paternidade e o presbiterato tratam de conduzir pessoas até 

a maturidade em um contexto comunitário. Aprenda a pastorear a família de Deus 

pastoreando, em primeiro lugar a sua família.  

C. Hospitaleiro 

A hospitalidade pode revelar gentileza, compaixão e cuidado aos necessitados, 

perdidos e solitários – todas qualidades condizentes com o presbítero. Mas a hospitalidade 

faz algo mais; ela permite que outros vejam a sua família em ação.  

VII. É CRENTE DE LONGA DATA 

1 Timóteo 3.6 
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Paulo se posicionou contra cristãos novos na fé servirem como presbíteros: “não 

deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do 

Diabo”.  O termo presbítero implica sabedoria e experiência – coisas que faltam ao novo 

crente.  

VIII. APLICAÇÃO_ 

As características apresentadas nesse estudo não se limitam aos presbíteros, mas 

a todo homem cristão, uma vez que o padrão apresentado em 1 Timóteo 3 e Tito 1.5-9 são 

próprios de homens maduros na fé.  

1. Presbíteros devem ser o padrão de uma vida exemplar para outros cristãos (Fp 3.17) 

2. O simples fato de um homem ser um líder experiente, reconhecido e bem sucedido 

no mundo business, isso não qualifica automaticamente esse homem para o ofício 

de presbítero ou pastor de uma igreja. 

3. caráter, reputação, capacidade de ensinar a Palavra e frutíferos sãos algumas das 

qualidades indispensáveis que devem caracterizar os líderes da Igreja Batista 

Shekinah e Congregações.  

4. por mais que um novo convertido nos surpreenda com seu entusiasmo espiritual, 

sua rápida transformação e seu evangelismo destemido, eles não devem ser 

conduzidos ao presbiterato, pois tal ofício implica sabedoria (não conhecimento) e 

experiência – coisas que faltam ao novo convertido.  

5. todo pai é um pastor do pequeno rebanho que Deus lhe concedeu, a saber (sua 

esposa, filhos e filhas). O pai-pastor tem a responsabilidade dada por Deus de 

ensinar a obediência, o respeito e a honra.  

6. Aos que desejam o episcopado leiam 1 Timóteo 3.1-7 e responda a seguinte 

questão: você se enquadra nessa passagem? Mostre esse texto a sua esposa, a 

alguns amigos e aos seus pastores e pergunte: essas qualificações me descrevem? 

Se todos responderem que sim, então você deve considerar a possibilidade de Deus 

estar te chamando para presbiterato.   
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   EXERCITANDO 
 

 
V para “Verdadeiro” e F para “Falso”: 
 
(    ) Presbítero, pastor e bispo são termos intercambiáveis  
 
(    ) A Bíblia defende a ideia de um único pastor para cada igreja 
 
(    ) O presbiterado está reservado para homens e mulheres  
 
(    ) Para ser presbítero não é necessário haver “desejo”, apenas “chamado” 
 
(    ) Os homens devem espelhar as mesmas atribuições requeridas de um 
presbítero para pastorear seu lar 
 
(    ) Um pastor não precisava ensinar muito bem 


