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"Rogo, pois, aos presbíteros que ha entre vos, eu, presbítero como eles... 
Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós... Ora, logo que o Supremo 
Pastor se manifestar recebereis a imarcescível coroa da glória"  
(1 Pe 5.1-4). 
 
 
 
"De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se 
encontraram com ele, disse-lhes:... Atendei por vos e por todo o rebanho 
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja 
de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue” 
(At 20.17, 28). 
 
 
 

Fazer discípulos 
 
 

Em Marcos 16.15,16 Jesus comissionou os seus discípulos a pregar o 
evangelho a toda criatura; aqueles que cressem e fossem batizados seriam 
salvos. Em Mateus 28.19,20 ele os comissionou a fazerem discípulos de 
todas as nações: o ato através do qual se fazia o compromisso de se tornar 
um discípulo era o batismo. Assim a fé deveria resultar no batismo e batismo 
deveria resultar no discipulado. 0 propósito final da pregação do evangelho 
era formar discípulos. Somente discípulos eram reconhecidos como 
"cristãos" (At 11.26). 
 

Batismo é identificação com Cristo na sua morte, sepultamento, e 
ressurreição (Rm 6.3,4; Cl 2.12). Uma pessoa que e sepultada não leva nada 
consigo da sua vida anterior. Q requisito básico para que alguém se torne um 
discípulo é renunciar a "tudo quanto tem" (Lc 14. 33). Desta forma, ser 
batizado e tornar-se um discípulo consistem na mesma coisa: a renúncia 



 

 

total de uma maneira de vida e a entrada numa maneira completamente 
nova de viver. 
 
 

O padrão de ensinamento 
 

Jesus comissionou os seus discípulos a fazerem outros discípulos 
primeiro batizando-os e depois ensinando-lhes tudo que eles mesmos 
tinham aprendido dele. Este processo deveria continuar, sem modificação, 
ate o fim do século (Mt 28.19,20). 
 

No seu ministério na terra, Jesus demonstrou aos seus discípulos não 
só o que ensinar, mas também como ensinar. Ele nunca usou ensinamento 
formal de sala de aula. Ele pregava e ensinava em sinagogas e muitos outros 
lugares, mas o seu método era primeiro "fazer", e depois "ensinar" (At 1.1). 
Quando ele iniciou o treinamento especial dos doze apóstolos, o seu 
primeiro requisito era que "estivessem com ele" (He 3.14). Enquanto eles 
estiveram com ele neste relacionamento, ele lhes dava ordens diretivas, não 
pedidos ou sugestões. Mais tarde, ele os enviou de dois em dois para 
praticarem o que tinham aprendido. Como o próprio Jesus, estes homens 
tanto "faziam" como "ensinavam", e voltaram para relatar tudo isto a ele 
(Mc 6.7,30). 
 

Estes homens escolhidos por Jesus eram, pelos padrões humanos, 
"iletrados e incultos". No entanto, seus ministérios eram poderosos e 
eficazes, e seus adversários atribuíram seu sucesso ao fato de "que haviam 
eles estado com Jesus"   (At 4.13). 
 

Falamos sobre "ensinamento" no. contexto do cristianismo do Novo 
Testamento, estamos nos referindo ao padrão esquematizado acima. O 
"ensinar" não deve ser separado do "fazer". 
 

Liderança da igreja 
 

Nas congregações neo-testamentarias todos os cristãos (que eram 
discípulos) se encontravam sob o governo de lideres devidamente 
designados. Toda referencia a liderança de uma igreja local é feita de  
 
 



 

 

maneira coletiva, no plural. Os lideres tinham três títulos distintos, porém 
relacionados, entre si: presbíteros (ou anciãos), superintendentes (ou bispos) 
e pastores. 
 
 

Há três verbos no grego que são empregados no sentido de 
"governar": 
 
Hegeomai - significa guiar, como um pastor guia as suas ovelhas ou um 
general guia o seu exército. Em Atos 7.10 esta mesma palavra, como 
substantivo, é traduzida como "governador", e é a mesma palavra que em 
Mateus 2.6 e traduzida como "guia". 
 
Poimaino .— significa pastorear (derivado do substantivo poimen ou pastor). 
Esta palavra é traduzida como "reger" em Apocalipse 2.27, 12.5 e 19.15, e 
como "apascentar" (às vezes como "pastorear" na edição revista e 
atualizada) em Mateus 2.6, João 21.16, Atos 20.28, 1 Coríntios 9.7, 1 Pedro 
5.2 e Apocalipse 7.17, Em outras palavras, o conceito de "pastorear" inclui 
tanto "reger" como "apascentar" ou alimentar. Em Apocalipse 2.27, 12.5 e 
19.15 a expressão: "reger com vara de ferro" contém a metáfora da vara do 
pastor; no entanto, já que a vara é de ferro (não de madeira), o sentido é de 
ira e juízo, ao invés de graça e misericórdia. 
 
Próistemi — significa ser colocado sobre alguém ou chefiar, presidir (ver Rm 
12.8; 1 Ts 5.12; 1 Tm 3.4, 5,12; 5.17). Em 1 Timóteo 3.4.5,12 ha um paralelo 
direto entre um homem que governa a sua família e um homem que governa 
a igreja. Desta forma, a autoridade de um pai na sua família é um padrão de 
como se deve ser um líder na igreja. 
 

Seguem-se algumas outras passagens bíblicas mostrando que os 
cristãos néo-testamentarios deveriam ser governados por líderes: "Agora vos 
rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vos, e os 
que vos presidem no Senhor e vos admoestam" (1 Ts 5.12). "Devem ser 
considerados merecedores de dobrada honra os presbíteros que presidem 
bem" (1 Tm 5.17). "Lembrai-vos dos vossos guias...Obedecei aos vossos 
guias, e sede submissos para com eles...Saudai a todos os vossos guias"  (Hb 
13.7,17,24). 
 

 
 



 

 

Todas as Escrituras citadas acima indicam uma pluralidade de 
liderança. Aqui estão algumas outras que indicam a mesma coisa: "aos 
presbíteros" (At 11.30); "E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de 
presbíteros" (At 14.23); "os apóstolos e presbíteros" (At 15. 2,4,6,22,23); "os 
presbíteros da igreja" (At 20.17); "o rebanho sobre o qual o Espírito Santo 
vos constituiu bispos" (At 20.28); "e todos os presbíteros se reuniram" (At 
21.18); "inclusive bispos (superintendentes) e diáconos" (Fp 1.1); "bem 
como, em cada cidade, constituísses presbíteros" (Tt 1.5); "chame os 
presbíteros da igreja" (Tg 5.14). 
 

A fim de entender a relação entre presbíteros, superintendentes 
(bispos) e pastores, podemos comparar as seguintes Escrituras: At 20.17,28; 
Tt 1.5,7; 1 Pe 5. 1-3. Estas Escrituras mostram que "presbíteros" eram 
também "bispos" cuja responsabilidade era "pastorear" o rebanho (ou seja, 
a congregação). 
 

Á luz das Escrituras citadas nos itens C.3 e C.4 acima, todo cristão que 
aceita o padrão da igreja do Novo Testamento como sendo aplicável ainda 
hoje, faria bem se fizesse a si próprio as seguintes perguntas: Quais são os 
líderes que governam sobre mim na igreja? Eu os conheço? Eles me 
conhecem? Existe um relacionamento correto entre eles e mim? 
 

Uma vez estabelecida à pluralidade básica da liderança na igreja, o 
Espírito Santo normalmente colocara uma responsabilidade especial sobre 
um dos líderes para administração executiva e direção. Isto tomara a forma 
de um "carisma" - um dom especial que o separa para esta função e o 
capacita para exercê-la. Não será necessariamente um dom permanente. 
Pode chegar um tempo em que o Espírito Santo transfira este "carisma" de 
um líder para outro, mas isto não afetara o funcionamento geral do grupo. E 
a responsabilidade de todos os líderes reconhecer este carisma e se 
submeterem a ele, independentemente da pessoa que o possuir. 
 


