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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Tito 1.9 

PALAVRAS CHAVE: Liderança, igreja e presbíteros. 
OBJETIVO: Responder a luz das Escrituras a pergunta: o que os presbíteros fazem? 

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 

“Porque é indispensável que o presbítero seja...antes, apegado à palavra fiel, que é 
segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como 

para convencer os que o contradizem” 
 Tito 1.9 

INTRODUÇÃO 

Contrariando a opinião de muitos crentes, a Bíblia fala claramente sobre a 

obrigações de um pastor ou presbítero. Muitos apontam para Atos 6 e limitam o trabalho de 

um presbítero a somente ensinar e orar. Mas é um erro muito grave não dar atenção às 

muitas instruções dadas por Deus nas epístolas Pastorais. Elas são um verdadeiro tesouro, 

tanto para pastores novos, como para aqueles mais experimentados.  

 

I. OS PRESBÍTEROS ORAM 

Os presbíteros da igreja devem orar pelos membros da igreja (veja Tg 5.14; At 6.4). 

Deus dá aos presbíteros a responsabilidade por um rebanho, e assim eles devem orar por 

seus rebanhos de modo individual, coletivo e na congregação.  

A oração de intercessão é talvez o ministério mais fundamental do presbítero. Para 

que falem aos homens sobre Deus, os presbíteros devem falar a Deus sobre os homens. 

Eles devem estar cientes da inutilidade de todas as suas ações separadas da obra 

vivificadora do Espírito de Deus. Os presbíteros oram e devem orar.  

 

II. OS PRESBÍTEROS PREGAM E ENSINAM 

A outra atividade fundamental dos presbíteros é pregar e ensinar a Palavra de Deus 

à congregação (veja 1Tm 5.17; Tt 1.8-9; At 6.2,4). Uma qualificação dos presbíteros é que 

eles devem ser aptos para ensinar porque muito do que fazem é ensinar (veja 1Tm 3.2). 

Os presbíteros ensinam liderando os encontros da igreja. Eles ensinam pelo modo como 
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dão anúncios ou leem as Escrituras. Eles ensinam enquanto oram em público. Certamente, 

eles ensinam quando conduzem uma aula de escola dominical, seja para crianças ou para 

adultos.  

Os presbíteros ensinam quando pregam. Os presbíteros ensinam em suas 

conversas individuais e pelo que escrevem. Eles ensinam nos pequenos grupos de estudos 

bíblicos e nos esforços evangelísticos.  

É por isso que os presbíteros devem ser homens que se dedicam conhecer a Palavra 

de Deus. Os Salmos 1, 19 e 119 são bons salmos para que os presbíteros estudem 

individualmente e em grupo. Os presbíteros devem também se dedicar especialmente a 

descobrir e compreender temas importantes na Bíblia e na vida para que os membros da 

Congregação sejam protegidos, preparados e capacitados (veja Tt 1.9).  

III. OS PRESBÍTEROS PASTOREIAM 

A palavra mais abrangente para o que os presbíteros fazem é “pastorear” (At 20.28; 

1Pe 5.2). O verbo pastorear se refere a atividade de: conhecer, alimentar, liderar e proteger. 

De algum modo, todo cristão participa do pastoreio (veja Rm 15.14). No entanto, alguns 

homens são especialmente reconhecidos e separados para o trabalho de pastorear uma 

congregação. Esses são os presbíteros na congregação.  

Pastorear é cuidar daqueles que não pertencem a você, mas por quem você tem 

responsabilidade (veja Lc 12.35-48).  

IV. OS PRESBÍTEROS VIGIAM A SI MESMOS E SUAS FAMÍLIAS  

Compete aos presbíteros cuidar da própria alma (veja Atos 20.28). Assim sendo, o 

tempo que os presbíteros gastam diariamente na Palavra de Deus e na oração é, 

certamente, para si mesmo, mas também faz parte do papel que Deus lhe deu na vida da 

igreja local1.  

O ministério pastoral possui uma grande demanda, visto que é responsabilidade do 

presbítero ensinar, aconselhar, orar, discipular, admoestar, governar, capacitar líderes etc. 

Na prática, a família do pastor precisa entender que haverá custos para eles. Por outro 

lado, o pastor não pode negligenciar a sua responsabilidade para com a sua esposa e filhos.  

Afinal de contas, a igreja pode ter outro pastor e outros presbíteros, mas a esposa e os 

filhos do pastor não podem ter outro pai e marido.  

 

V. OS PRESBÍTEROS EXERCEM SUPERVISÃO 

À medida que cuidam de si mesmos, os presbíteros podem cuidar dos outros 

exercendo supervisão (veja Atos 20.28).  

Os presbíteros exercem supervisão de várias formas: 

✓ Ao se preocuparem com a obra do evangelho que a congregação apoia 

(missionários e viagens missionárias, congregações, OANSE etc). 

 
1 Mark Dever compara a responsabilidade do presbítero de cuidar de si mesmo com a atitude de um comissário de 
bordo que em caso de emergência deve primeiro colocar a máscara em si mesmo para depois auxiliar um passageiro 
(DEVER, 2019, p.55).  
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✓ Reunindo-se com os membros, líderes e dirigentes de congregação. 

✓ Discipulando e acompanhando os novos membros e convertidos. 

✓ Presidindo reuniões administrativa para tratar da admissão, disciplina ou exclusão 

de membros.  

✓ Planejando e orientando os líderes e ministérios. 

✓ Aconselhando-se mutuamente sobre situações pastorais difíceis na vida dos 

membros. 

✓ Orando juntos 

✓ Procurando identificar aqueles que Deus está levantando como presbíteros e 

diáconos. 

✓ Aconselhando ovelhas feridas.  

 

VI. PRESBÍTEROS DÃO UM BOM EXEMPLO 

Uma das melhores maneiras de um homem ser um bom presbítero é sedo um bom 

exemplo para o rebanho (veja Tt 1.7-9).  

Por que os presbíteros ou pastores devem ter todas essas características? Porque 

parte da supervisão é mostrar o caminho certo a ser seguido. Eles lideram o caminho como 

discípulos. Quando instruem, eles mostram como instruir. Por serem fiéis, eles demonstram 

como o que se parece ser fiel. Eles obedecem às instruções de Pedro de serem exemplo 

para o rebanho (1Pe 5.3).  

VII. PRESBÍTEROS LEVANTAM PRESBÍTEROS 

Os presbíteros trabalham continuamente para levantar outros presbíteros. Em certo 

sentido, isso é apenas uma parte do mandato de “fazer discípulos”. Eles ensinam e treinam 

para que outros cresçam em maturidade e possam, por sua vez ensinar e treinar (veja 2Tm 

2.2). 

Uma congregação onde cada vez mais homens estão sendo cultivados para se 

tornarem presbíteros é uma congregação saudável e poderosa.  

CONCLUSÃO 

Podemos resumir as responsabilidades dos presbíteros da seguinte forma: 

✓ Os presbíteros de Deus guiam as suas ovelhas e as alimentam. 

✓ Eles se dedicam a governar bem e a guardá-las cuidadosamente. 

✓ Eles buscam as humildes e as desprezadas 

✓ Eles treinam aquelas que têm dons para ensinar outras. 

✓ Eles seguem o exemplo de Cristo, o Bom Pastor que não perde nenhuma das suas 

ovelhas.  

APLICAÇÃO 

1. Aos presbíteros e pastores – considere a recomendação paulina em 2Tm 2.2 e 

responda a seguinte pergunta: quantos de nós temos em mente os bisnetos 

espirituais, como Paulo? 
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2. Na condição de pastor, o presbítero deve exercer o ministério como alguém que vai 

prestar contas a Deus pelas pessoas que a ele foram confiadas (Hb 13.17).  

3. Pastorear, assim como a paternidade, requer paciência. Esse tipo de trabalho não é 

feito em um único sermão ou em um só dia. Via de regra, o trabalho de pastorear é 

repetitivo e diário. 

4. Alguns dos trabalhos mais importantes na formação do caráter de uma congregação 

são os pequenos, lentos e repetitivos atos de amor e de serviço que os presbíteros 

fazem. Ensinando a lição da Escola dominical novamente; conduzindo em oração 

novamente e respondendo àqueles pela décima vez, ou centésima! 

5. O trabalho de pastorear também requer iniciativa. Um presbítero não pode ser 

passivo, apenas esperando que as pessoas venham com perguntas a serem 

respondidas ou problemas a serem resolvidos. Os presbíteros precisam perguntar: 

como foi o sermão para você? Você entende o que a bíblia ensina sobre determinada 

doutrina? Você já leu isso? Como o seu pai, sua mãe, seu colega não-cristão está? 

Você quer vir conversar enquanto eu trabalho neste estudo bíblico? Essas e outras 

medidas podem ser usadas por Deus para moldar, encorajar, consolar, corrigir ou 

conduzir uma ovelha comprometida com os cuidados de um presbítero.   

 

   EXERCITANDO 

 

1) Como compreender essas verdades bíblicas a respeitos dos presbíteros lhe 

ajudarão em sua caminhada cristã?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


