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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Mateus 18.15-17 

PALAVRAS CHAVE: Governo, congregacionalismo, igreja. 

OBJETIVO: Apresentar o modelo de governo congregacional como alinhado com a 

perspectiva bíblica para as igrejas 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da lição o aluno deverá Compreender o sistema de 

governo congregacional; Avaliar o nível de comprometimento com esse modelo; 

Empenhar-se para observar esse modelo na prática eclesiástica; Experimentar e praticar, 

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

 
 

Para entender a passagem 

 

“Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso” 

 Provérbios 15.22 

INTRODUÇÃO 

As igrejas hoje têm muitas diferentes formas de governo. A Igreja Católica Romana 

tem um governo mundial sob a autoridade do papa. As igrejas episcopais têm bispos com 

autoridade regional e, acima deles, arcebispos. As igrejas presbiterianas dão autoridade 

regional aos presbitérios e autoridade nacional aos concílios. Todavia, as igrejas batistas e 

muitas igrejas independentes não têm uma autoridade oficial de governo além da 

congregação local, e a filiação a outras denominações é voluntária.  

Na aula de hoje, daremos primeiro um panorama breve a respeito dos oficiais da 

igreja. Depois perguntaremos como os oficiais da igreja devem ser escolhidos. Em seguida 

examinaremos o que significa o congregacionalismo. 

OS OFICIAIS DA IGREJA 

Sobre esse tema, Wayne Grudem nos oferece a seguinte definição: “um oficial da 

igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade 

de desempenhar certas funções para o benefício de toda igreja”. 

A Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 26, parágrafo 8 afirma que: “Uma 

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

consiste em oficias e membros; e os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e 
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consagrados pela igreja (assim chamada e congregada), são os bispos ou presbíteros e os 

diáconos, para a 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).  

Segundo essa definição, presbíteros ou bispos e diáconos seriam considerados 

oficiais na igreja. Todas essas pessoas tiveram reconhecimento público, geralmente em um 

culto no qual foram “empossados” ou “ordenados” em um ofício. De fato, eles precisam de 

reconhecimento público para dar conta de suas responsabilidades, por exemplo: não seria 

apropriado que se perguntasse a cada semana quem recolheria a oferta e a depositaria no 

banco, ou que várias pessoas argumentassem que tinham sido encarregadas dessa 

atividade em uma mesma semana. O funcionamento adequado da igreja exige que alguém 

seja reconhecido como tendo determinada responsabilidade. Da mesma forma, o pastor 

encarregado do ensino da Bíblia a cada domingo deve ser reconhecido como detentor do 

direito e da responsabilidade de fazer isso (pelo menos, em muitas formas de governo da 

igreja). Se não fosse assim, muitas pessoas poderiam preparar sermões e todas 

reivindicariam o direito de pregar, e em alguns domingos ninguém estaria preparado para 

isso. Da mesma forma, para que imite os presbíteros e busque os seus conselhos, o povo 

precisa saber quem são os presbíteros (pastores).  

Em contraste com isso, muitas outras pessoas exercem dons na igreja, mas não 

dizemos que elas têm um “ofício”, porque não precisam de reconhecimento público oficial 

para que seus dons sejam utilizados. Aqueles que têm dom de “socorro” (1 Co 12.28), ou 

de contribuição (Rm 12.8), não necessitam de reconhecimento público para atuar 

efetivamente na igreja.  

 

CONGREGACIONALISMO - O QUE SIGNIFICA 

 

O que é o congregacionalismo? 

 O congregacionalismo foi uma das ramificações do protestantismo inglês que 
rapidamente deslocou-se para outras nações como Holanda e Estados Unidos em face das 
perseguições religiosas que marcaram a sociedade inglesa nos séculos XVI e XVII, 
fazendo-se presente também no Brasil, mas, diferentemente, por meio da atuação 
missionária.  

Os congregacionais, também chamados de congregacionalistas ou independentes, 
fizeram parte da primeira geração de protestantes ingleses. Oriundos da Reforma 
Anglicana, sua história está relacionada ao puritanismo, movimento crítico e reformador 
que atuou no seio da Igreja Anglicana com o objetivo de despi-la das características da 
Igreja Católica Apostólica Romana que exerciam enorme influência mesmo depois da 
emancipação promovida pelo rei Henrique VIII. 

Os congregacionais reivindicavam uma paróquia autônoma e independente de 
instâncias externas ou superiores, diferente do que ocorria na Igreja Anglicana 
(centralizada, verticaliza e submissa ao monarca inglês) e da Igreja Católica Apostólica 
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Romana (também hierarquizada, submissa ao Papa). Com tal autonomia e independência, 
cada congregação (por isso “congregacional”) estaria apta para eleger seus ministros, 
praticar sua liturgia e administrar os recursos oriundos dos congregados. 

Conceitos errados sobre o congregacionalismo 

As pessoas têm entendido erroneamente o congregacionalismo. Seus detratores 

apresentam-no como um tipo de independência solitária. O congregacionalismo tem sido 

chamado de “separatismo”.  

Em seu livro, Entendendo a autoridade da Congregação, Jonathan Leeman, 

responde as críticas mais comuns ao congregacionalismo, a seguir uma amostra das 

críticas que Leeman responde no apêndice do seu livro: 

1) O congregacionalismo conduz ao isolamento e à fragmentação entre igrejas. Isso 

prejudica a unidade que Jesus desejava para a sua igreja. 

2) O congregacionalismo conduz ao caos doutrinário e moral desde que não há 

nenhuma prestação superior de contas. Afinal, quem manterá uma congregação 

responsável? 

3) A Bíblia explicitamente dá autoridade aos presbíteros. Ela não dá explicitamente 

autoridade às congregações. 

4) Atos 15 não é um precedente para um concílio de líderes exercendo autoridade 

sobre várias igrejas? 

5) Os congregacionais estimam apenas superficialmente a autoridade dos 

presbíteros. Eles transformam a sua liderança em meros conselhos.  

6) O congregacionalismo é ineficiente e dificulta a realização do que deve ser feito 

7) O congregacionalismo é apenas um reflexo da democracia ocidental. É uma ideia 

moderna, não bíblica. 

8) Não existe nenhum exemplo de todos os membros votando na Bíblia. 

9) O congregacionalismo permite que as ovelhas rejeitem o pastor (como ocorreu 

com Jonathan Edwards). Isso não faz sentido algum! 

10) O congregacionalismo promove conflitos internos e concede influência a crentes 

imaturos.  

CONCEITOS CORRETOS SOBRE O CONGREGACIONALISMO 

O congregacionalismo não impede, de modo algum, a cooperação com outras igrejas 

em missões, educação, evangelização, alívio nas catástrofes e muitas outras coisas. 

Comunhão entre as igrejas - Mesmo não havendo poder central ou denominação 

que legislasse sobre as igrejas irmãs no Novo Testamento, a decisão tomada na 

assembleia da igreja em Jerusalém foi recomendada para outras igrejas que já estavam 

formadas na Síria, Antioquia e Cilícia (cf. At 15. 23). Mesmo sendo livres, nada impedia que 
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essas igrejas irmãs acatassem o parecer dos irmãos mais experientes de Jerusalém, se um 

problema igual surgisse no meio deles (convivência de gentios com judeus). Pois, o parecer 

era dirigido por Deus e a melhor solução para a questão. Foi a comunhão que levou a isso.  

Na confissão de fé da Igreja Congregacional fundada por Henry Jacob em 1616 

na Inglaterra, estava escrito: 

“Não obstante, reconhecemos com todos que poderá haver, e que 

oportunamente deveria haver na terra uma associação de congregações ou 

igrejas, a saber, por meio de sínodos. Não, porém, uma subordinação, nem, 

certamente, uma sujeição das congregações a alguma autoridade espiritual 

superior e absoluta, exceto a de Cristo e das Escrituras Sagradas”. 

E o documento Congregacional Declaração de Savoy (1658) observa: 

Todos os santos são obrigados a manterem uma santa sociedade e comunhão 

no culto divino e na realização de outros serviços espirituais para sua edificação 

mútua; bem como a assistirem uns aos outros com coisas materiais, de acordo 

com suas várias habilidades e necessidades. Esta comunhão [...] deve estender-

se a todos aqueles que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus {Hb. 

10. 24-25; At. 2. 42, 46; 1 Jo. 3.17; At. 11. 29-30} (XXVII, 2). 

Ser Congregacional não implica em isolacionismo. A comunhão convém aos santos, 

a participação ativa em uma denominação (associação de igrejas) é marca primordial dos 

Congregacionais. 

O congregacionalismo não é anarquia 

Participar de uma igreja Congregacional não significa dizer que todo mundo faz o 

que quer indiscriminadamente. Os pastores e diáconos têm autoridade nas igrejas como 

oficiais escolhidos por Deus. Observe: 

“E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte (sabeis que a casa de Estéfanas é as 

primícias da Acaia, e que se consagram ao serviço dos santos); que também vos sujeiteis 

a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro” (cf. 1Co 16.15-16; 

leia também Hb 13.17; 1Pe 5.5). 

Quando o Novo Testamento afirma tais coisas, não diz que havia um grupo isolado 

que governava a igreja local, mas, sim, que ser Congregacional é saber respeitar as 

pessoas que são usadas por Deus para servirem como líderes nas igrejas locais. 

Compreendendo o congregacionalismo 

Congregacionalismo é uma forma de governo de igreja no qual a autoridade repousa 

sobre a independência e a autonomia de cada igreja local. Era assim que as igrejas na 

Bíblia se governavam, de forma autônoma. O congregacionalismo significa que ninguém 

de fora pode ordenar algo a determinada igreja, no que concerne à disciplina ou à doutrina. 

Confiando na clareza das Escrituras, mais do que em qualquer outro expediente. Nós 

congregacionalistas, admitimos que Deus guiará o seu povo a entender quem deve ser 

reconhecido como membros e líderes, o que devemos crer e o que deve ser feito nas 

questões de fé.  
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Na primeira epístola de Clemente de Roma à igreja de Corinto, escrita por volta de 

96 d.C., lemos que os presbíteros eram “comissionados com o pleno consentimento da 

igreja”. Há muitos outros exemplos. Certamente, os cristãos do passado, entenderam que 

isso era ensinado nas Escrituras.  

No Novo Testamento encontramos essa forma de governo nas passagens que se 

referem as igrejas resolvendo seus problemas: (cf. At 1. 15-26; 6.3; 13. 1-3; 14. 21-23; 15.1-

25; 1Co 5. 1-8; 6.1-5; e 16.3; 2Co 8. 19).  

Quatro áreas em que, segundo o Novo Testamento, a congregação tem 

autoridade 

O congregacionalismo é apenas o entendimento de que a corte final de apelação 

nas questões concernentes à vida da igreja local não é o bispo de Roma, ou de 

Constantinopla. Não é uma diretoria internacional ou uma assembleia, convenção ou 

conferência nacional. Não é o presidente da denominação ou o presidente do conselho. 

Não é o sínodo regional ou uma associação nacional. Não é um grupo de presbíteros em 

uma igreja local ou mesmo o pastor. A corte final de apelação nas questões concernentes 

à vida da igreja local é, e deve ser, a própria congregação local. Isso parece ser evidenciado 

pelo Novo Testamento nas questões de doutrina e disciplina, nas questões de admissão de 

membros e a resolver as diferenças entre eles.  

Observemos apenas estes quatro assuntos no Novo testamento: 

1. Questões de Conflito entre irmãos. 

Os problemas das igrejas eram resolvidos nas igrejas com a participação de todos 

tendo a igreja como última instância. Em Mateus 18.15-17, Jesus falou sobre um conflito 

entre dois irmãos. Observe nesta passagem, a quem a pessoa ofendida finalmente apela e 

qual é o tribunal de última instância. Não é o bispo, nem o presbitério; não é um sínodo, 

nem uma convenção, nem uma associação. Não é o pastor, nem os presbíteros, nem a 

junta diaconal da igreja. Conforme lemos, é a “igreja”, ou seja, toda congregação local cuja 

ação tem de ser a corte final de apelação.  

Se olharmos a passagem de Atos 6.1-5 perceberemos um importante acontecimento 

na vida da igreja primitiva. A igreja foi dada a responsabilidade de escolher sete homens de 

boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, os quais seriam encarregados de servir as 

mesas das viúvas.  

2. Questões doutrinárias 

Em Gálatas 1, Paulo convoca a congregação de cristãos, relativamente novos, a 

assentar-se e julgar se os mensageiros angelicais e apostólicos (inclusive ele mesmo) 

pregavam outro evangelho, e não o evangelho que os gálatas haviam abraçado.  

3. Questões de disciplina 

Em 1 Coríntios 5,7,11 e 13, Paulo apelou a que toda a igreja de Corinto agisse (e 

não somente os presbíteros). Era uma questão que dizia respeito não somente a Paulo ou 



6 
 

aos presbíteros que haviam na igreja local. Essa era uma questão que se referia à 

congregação como um todo. Todos eles haviam aceito aquele homem como o membro da 

igreja, e todos estavam tolerando-o. Por isso, estavam todos envolvidos no pecado dele. E 

agora tinham de excluí-lo ou rejeitar sua confissão de que eram discípulos de Cristo. nas 

questões de disciplina eclesiástica, a congregação é a corte final de solução, conforme as 

Escrituras.  

4. Questões de membresia 

Em 2 Coríntios 2.6-8, Paulo escreveu: “Basta-lhe a punição pela maioria. De modo 

que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido 

por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor”. Eles 

agiram a fim de punir aquele homem. E agiram em maioria. A maioria dos membros da 

igreja votou em favor de que aquele homem fosse excluído de sua comunhão. Parece que 

a punição produziu o resultado esperado. Como Paulo disse nesta passagem, ela foi 

suficiente. Paulo escrevia à igreja como um todo, exortando-a à remissão do homem 

arrependido. Todavia, Paulo não vai além de exortá-la, porque nas questões de membresia, 

a congregação como um todo tem de ser a corte final. É isso que as Escrituras ensinam.   

 

APLICAÇÃO: 

a) Exercite piedade. Todo exercício de poder exige piedade: Nas assembleias, ao nos 

reunirmos para tomarmos decisões importantes, devemos nos antecipar em 

preparação colocando nosso coração diante da Palavra de Deus e nossas palavras 

diante do coração de Deus. 

b) Assembleias não devem ser antro de devassidão, palavras torpes, confusões, pois 

isso não convêm aos santos. Todos devem se portar de maneira honrosa, 

considerando o outro superior a si mesmo. Ao o termino de cada assembleia, após 

deliberação pela maioria, os santos devem se submeter, permanecer exercendo 

amor ao seu próximo e buscar compreender a vontade de Deus para a igreja local.  

c) Apegue-se as Escrituras a fim de exercer com discernimento e sabedoria seu voto 

na assembleia pública.  

d) Ore ao Senhor e peça sabedoria para receber os novos membros tanto por batismo 

quanto por aclamação, bem como em caso de disciplina eclesiástica. Faça o mesmo 

ao eleger presbíteros e diáconos para igreja.  

e) É dever de todos os membros participarem das assembleias administrativas, bem 

como de todas as reuniões dos santos. Decisões importantes devem começar no 

culto de oração e terminar na adoração.  
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   EXERCITANDO 

 
1) Como compreender essa realidade do governo congregacional afeta sua vida na igreja 

local? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2) Qual postura, diante dessa lição, deverá ser adotada ou abandonada para que você 

se adeque a vontade de Deus no exercício dessa realidade? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3) Como você enxergar a posição do conselho pastoral dentro de assuntos importantes 

pautadas nas assembleias?  
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


