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Como saber se 

estou sendo 

chamado? 
A seleção de candidatos ao 

ministério pastoral envolve três 

pontos principais: o chamado 

de Deus, a aspiração e a 

convicção no coração da pessoa 

e passar pelo exame criterioso 

da igreja para verificar se o 

candidato atende aos requisitos 

listados por Paulo. 

Quem são e o que fazem 
os diáconos na igreja 
O diaconato foi instituído em Atos 6:1-7, 
tendo sido os homens escolhidos não somente 
os primeiros diáconos mencionados no NT, 
mas também os primeiros nomeados na igreja 
para cuidar das questões administrativas, 
enquanto os pastores cuidavam da pregação 
da Palavra e da vida espiritual da igreja. Suas 
qualificações coincidem com as do oficio dos 
pastores, também reconhecidas publicamente 
pela igreja. Eles podem ser indicados para 
mandatos vitalícios ou temporários, como é o 
caso em nossa igreja, que a cada 2 anos 
seleciona, dentre os membros da igreja 
aqueles que integrarão o ministério diaconal. 

“Rejeite as fábulas profanas 

e tolas” 
Havia uma tradição judaica de 

inventar histórias a partir do VT, 

pratica atribuída a senhoras idosas 

que costumavam a ser boas 

contadoras de histórias, mas essas 

histórias estavam confundindo a 

cabeça dos cristãos em Éfeso. Há 

espaço para a arte, mas cuidado para 

não distorcer a verdade, misturando 

ficção e bíblia. Nada de fazer teologia 

baseada em livros e filmes que visam 

entreter as pessoas de forma sadia. 

Divisão do estudo 
1ª Timóteo 3:1 – 4:10 
1. Qualificações do bispo (3:1-7) 

2. Qualificações do diácono (3:8-13) 

3. Comportamento e fé – o propósito de 

escrever (3:14-16) 

4. A descrição da apostasia (4:1-5) 

5. Fidelidade e diligencia no ministério 

(4:6-10) 

 
 

 

Qual a diferença entre 

pastores, bispos e presbíteros?

 
 

Quando estudamos o NT 

percebemos, sem muita 

dificuldade, que os termos são 

empregados de modo 

intercambiável, em referência 

aqueles que devem ensinar e 

pregar, dirigir os negócios da 

igreja, pastorear o rebanho de 

Deus e preservar a igreja das 

heresias. Reconhecermos que o 

chamado pastoral é um dom do 

Espírito Santo de Deus, dado a 

quem Ele escolhe para servir a 

igreja, e não uma posição de 

destaque para que alguém que 

deseja ser servido. Sendo assim, 

nós batistas, decidimos 

reconhecer apenas dois oficiais 

na igreja: pastores e diáconos. 

Isso não significa que outras 

denominações estejam erradas. 

Para simplificar os 

relacionamentos, biblicamente 

entendemos que para nós esse é 

o melhor modelo. 

 

 

 

Pastores, bispos 

e presbíteros 

não são três 

ofícios 

diferentes, e sim 

três palavras 

que descrevem 

aspectos 

diferentes dos 

mesmos homens 

Pastor é uma palavra comum 

na Bíblia. Frequentemente se 

refere aos pastores de ovelhas, 

pessoas responsáveis pelos 

rebanhos. Tais homens 

protegiam, guiavam e 

alimentavam as ovelhas. Bispo, 

derivada do grego epíscopos, é 

um supervisor e é usada em 

referência ao dirigente de uma 

organização pública ou 

religiosa, enquanto presbítero, 

ou ancião em algumas versões, 

descreve alguém de idade mais 

avançada, denunciando assim 

uma certa maturidade. 
 

  

Perguntas para reflexão 
1. Você sabe como se dá o exame e a consagração ao ministério pastoral nas igrejas batistas? Comente sua resposta. 

2. Explique com suas palavras as 3 expressões usadas por Paulo para descrever a Igreja nesta carta. Dica: leia 1 Timóteo 3:14-16 

3. Como você aplica as metáforas usadas por Paulo para mostrar a Timóteo como ser um bom ministro de Cristo em sua vida cristã?  

4. O que mais lhe chamou atenção no estudo deste capítulo? 

 


