
Por que devemos refletir e repensar o ofício do 

presbítero?

Proposta do conteúdo a ser tratado:

1. O que o Novo Testamento quer dizer com os termos 

designativos do ofício do presbítero?

2. O que o Novo Testamento nos ensina sobre como deve 

viver o presbítero?

3. O que a Bíblia requer da devoção do presbítero?



I. O fundamento 

bíblico-teológico da 

pessoa do presbítero:



I. O fundamento bíblico-teológico da pessoa do 

presbítero:

1 – Fundamentação:

• A conceituação é bíblica

Neo-testamentária

• A teologia é evangélica reformada

Confissão de Fé de Westminster



CAPÍTULO XXX

DAS CENSURAS ECLESIÁSTICAS

I. O Senhor Jesus, como Rei e Cabeça da sua Igreja, nela instituiu 

um governo nas mãos dos oficiais dela...

II. A esses oficiais estão entregues as chaves do Reino do Céu. Em 

virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou remitir 

pecados; fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra 

como pelas censuras...

CAPÍTULO XXXI

DOS SÍNODOS E CONCÍLIOS

I. ... pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas 

particulares criar tais assembléias e reunir-se nelas quantas 

vezes julgarem útil para o bem da Igreja.

1- Fundamentação



Tt 2.2 (homens mais velhos / idosos): 

Tt 2.3 (mulheres mais velhas / idosas): 

Mt 21.23 (líderes religiosos / do povo): 

At 15.22 (presbíteros): 

II Co 5.20 (embaixador, representante): 

Lc 14.32, 19.14 (delegação, mensageiro(s)): 

2- Aplicações exegéticas dos termos designativos do ofício:



Referente ao judaísmo (líderes do povo ou religiosos)

Liderança institucionalizada

Homens e mulheres com experiência de vida ou “Anciãos” 

Liderança vivenciada

Presbíteros – homens que lideravam a igreja

Liderança escolhida

Embaixador, representante e mensageiro

Liderança concedida ou representativa

2- Aplicações exegéticas dos termos designativos do ofício:



A. Na mesma função de presbíteros temos no NT o 

termo grego (epíscopos) e suas variantes –

traduzidas como epíscopos e bispos, as quais se 

relacionam a “presbítero”: I Tm 3.2; Tt 1.7; I Pe

2.25.

B. Ligado, geralmente ao termo anterior, e usado com 

relação a Jesus e a homens que exerciam a 
liderança na igreja, também temos o termo 

(poimena) e suas variantes – traduzidas em geral 

por pastor: Ef 4.11; I Pe 2.25; Hb 13.20.

2- Aplicações exegéticas dos termos designativos do ofício:



A função em siAlegria de darMotivação

Reunir-se e decidirDedicar-se e sofrerPreço

Indefinidos ou vários“Lobos ferozes”Inimigos

GerenciandoPastoreandoSupervisão

ImpessoalPessoalCuidado

AtualBíblico-teológico
Ofício

Conceitos

3. Conceito bíblico-teológico   versus  conceito atual   

Atos 20.17-38

Estereótipos / modelosPrega e ensinaForma



II. O caráter bíblico-

pastoral da pessoa do 

presbítero:



O caráter bíblico-pastoral da pessoa do presbítero

1. A vida particular do presbítero

Cuidando de si mesmo

I Timóteo 3.1-3



O caráter bíblico-pastoral da pessoa do presbítero

2. A vida relacional do presbítero

Cuidando e sendo cuidado

I Timóteo 3.4-7



Presbiterar?

3. O caráter bíblico-pastoral

versus

O caráter secular



I Pedro 5 – O caráter bíblico-pastoral

1 Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, 
presbítero como eles, e testemunha dos 
sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da 
glória que há de ser revelada:

2 pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não 
por constrangimento, mas espontaneamente, 
como Deus quer; nem por sórdida ganância, mas 
de boa vontade;

3 nem como dominadores dos que vos foram 
confiados, antes, tornando-vos modelos do 
rebanho.



“pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, 

não por constrangimento, mas 

espontaneamente, como Deus quer”

O constrangimento 

gerado pelo

Secularismo

Caráter bíblico-pastoral versus Caráter secular



Caráter bíblico-pastoral versus Caráter secular

 O secularismo nega o eterno e não leva em 

consideração as conseqüências eternas

 Cultura secular: busca a gratificação rápida e cria 

um dualismo - sagrado e secular (ética dupla)

 Urgência: “Supra minhas necessidades! Se você 

não o fizer, vou procurar em outro lugar!”

Superando o secularismo:

Gl 6.7,8; Rm12.1,2; I Co 1.20

Secularismo – a vida deste mundo



“... pastoreai o rebanho de Deus... nem por 

sórdida ganância, mas de boa vontade”

Caráter bíblico-pastoral versus Caráter secular

A ganância 

gerada pelo

Materialismo



Caráter bíblico-pastoral versus Caráter secular

 “Somos um povo rico”. Temos coisas que não 

usamos.

 Historicamente, a igreja não se sai bem em tempos 

de prosperidade.

 Numa sociedade materialista, a ética é moldada 

pelos objetivos econômicos.

Superando o materialismo:

Mt 6.21-24; Lc 12.15; Pv 30.7-9; Ec 2.1-11; I Tm 6.17-19

Materialismo – os bens deste mundo



“... pastoreai o rebanho de Deus... nem como 

dominadores dos que vos foram confiado, 

antes, tornando-vos modelos do rebanho.”

Caráter bíblico-pastoral versus Caráter secular

A dominação 

gerada pelo

Relativismo e 

Pragmatismo



Caráter bíblico-pastoral versus Caráter secular

 O único absoluto é que não existem absolutos”. 

Pluralismo...

 O pragmático tem a ética moldada pelo resultado,

conseqüência. Funciona e traz “benefícios”? Ok!

Superando o relativismo e o pragmatismo:

Is 5.20; Rm 1.28,31,32; Sl 19.7-9; Rm 6.20,21

Relativismo e Pragmatismo – os valores deste mundo



III. Espiritualidade 

pastoral (presbiterial):



Espiritualidade pastoral (presbiterial):

Jó:

Realidade do coração e afetos versus modelos 

teológicos e doutrinários

Da teoria para a experiência

“Eu oro para que Deus abra os nossos olhos e 

nos permita ver os tesouros escondidos que 

ele nos concede nos sofrimentos dos quais o 

mundo só pensa em fugir.” João de Ávila



Espiritualidade pastoral (presbiterial):

Trindade:

Relacionamento versus função

Do fazer para o ser

“Entre a Trindade e o inferno não existe 

nenhuma outra coisa” Vladimir Losky



Espiritualidade pastoral (presbiterial):

Deserto:

Desvalorização das palavras versus valorização 

da Palavra

Da superficialidade à profundidade

“No silêncio e na quietude a alma devota faz 

progressos e aprende os mistérios escondidos 

nas Sagradas Escrituras.” Tomás a Kempis



Desafios da caminhada:

1º - Dos preconceitos para o conceito bíblico

2º - Das éticas para a verdadeira vida cristã

3º - Do fazer para o ser


