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Observações Gerais: 

a. A descrição do papel abaixo é tirada de reflexões bíblicas, funcionais e práticas. 

b. O formato usado é de uma descrição de trabalho normal. 

c. A concepção dos papéis de presbítero e ministro não são completamente 
diferentes, mas semelhantes e complementários. 

Funções Sugeridas de Presbíteros: 

1. Ensinando a Fé. 

• Guardando o Evangelho contra doutrina diferente (1 Timóteo 6:20). 

• Promovendo crença saudável, e assim fiéis saudáveis (1 Timóteo 1:10; Tito 
1:9). 

• Conhecendo a fé e trabalhando na pregação e ensinamento (1 Timóteo 
5:17). 

2. Pastoreando o rebanho congregacional. 

• Protegendo a igreja de lobos que poderiam explorá-la (Atos 20:28). 

• Assegurando boa nutrição para o rebanho (1 Pedro 5:1-5). 

• Gerenciando/cuidando da igreja com autoridade carinhosa (1Timóteo 3:4,5;  
1 Tessalonicenses 5:12). 

3. Consolando as pessoas em aflição. 

• Consolando as pessoas que estão sofrendo, com a consolação que eles 
mesmos (os presbíteros) têm recebido de Deus (2 Coríntios 1:3) 

• Facilitando o ministério de cristãos cuidando uns dos outros (1 Coríntios 
12:25; Romanos 13:8; 1 Tessalonicenses 3:12, 4:9) 

• Lidando com cada um com gentileza, como uma ama cuidando dos seus 
filhos, como um pai com seus filhos (1 Tessalonicenses 2:7, 11). 



4. Encorajando formação cristã. 

• Nutrindo cristãos à medida que Cristo está sendo formado neles (Gálatas 

4:19). 

• Capacitando todos os fiéis para não serem mais crianças, para crescer em 
toda maneira à plenitude de Cristo (Efésios 4:14, 15). 

• Guiando os fiéis para deixar pra trás o ensinamento básico e progredir em 
direção à perfeição (maturidade) (Hebreus 6:1). 

5. Edificando comunidade congregacional 

• Edificando fiéis numa casa de fé (1 Coríntios 3:10-18). 

• Facilitando os ministérios “uns aos outros”; edificando mutuamente 
(Romanos 14:19); aceitando (Romanos 15:7); servindo (Gálatas 5:13); 
oferecendo hospitalidade (1 Pedro 4:9); encorajando (1 Tessalonicenses 
5:11, 14). 

• Ajudando os fiéis no uso dos seus dons, serviços e atividades para o bem 
comum (1 Coríntios 12:4-7). 

6. Equipando os santos para o ministério. 

• Equipando cristãos para os ministérios que Deus os deu (Efésios 4:120. 

• Capacitando cada membro do corpo para ser bem ajustado e consolidado, 
funcionando da maneira certa. 

• Ajudar cristãos a serem bons mordomos dos dons que cada um tem recebido 
(1 Pedro 4:10). 

7. Facilitando reconciliação. 

• Promovendo união de mente e propósito no corpo através de devoção 
humilde, gentil e paciente aos interesses dos outros (Filipenses 2:1-5). 

• Administrar a prática de Mateus 18, Romanos 16:17 (“noteis bem aqueles 
que provocam divisões e escândalos, ...afastai-vos deles”). 

• Oferecer sabedoria aos santos em conflito (1 Coríntios 6:1-6). 



Conclusões: 

a. Cada presbítero tem pontos fortes e interesses ministeriais diferentes. 

b. Funções de presbíteros podem ser ensinadas e aprendidas. 

c. Nas qualificações de um presbítero, o crescimento é encorajado, não a 
perfeição. 

Leitura recomendada: Campbell, R. Alastair. The Elders: Seniority Within Earliest 
Christianity. Edinburgh: T&T Clark, 1994. 


