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I. Introdução 

A. Em toda organização que envolve seres humanos, para que a organização 
funcione bem, é necessário que certas funções sejam preenchidos. 

1. Na família – alguém sai para ganhar renda para as necessidades 
financeiras da família 

  2. Alguém cuida do bem-estar emocional da família 

  3. As tarefas de casa são divididos entre os membros 

  4. E assim por diante 

B. A igreja não é diferente.  Para que ela funcione bem há determinadas 
funções que precisam ser preenchidos.  E essas funções são determinados 
pelo contexto no qual a igreja existe. 

1. Somos estrangeiros e forasteiros nesse mundo caído, sempre 
remando contra a corrente, sujeitos ao desprezo, rejeição e 
perseguição do mundo que não nos entende, as vezes nos despreza 
e até nos odeia. 

2. Temos um inimigo que anda ao nosso redor como um leão que 
ruge, procurando a quem possa devorar. – 1 Pedro 5:8 

3. Temos tarefas importantes a cumprir, tais como: 

a. Servir - Mostrar e ministrar o amor de Deus aos 
necessitados, marginalizados e oprimidos do mundo. 

b. Evangelizar - Pregar as boas novas da salvação em Cristo 
aos perdidos, a fim de encorajá-los a aceitarem a salvação 
oferecido por Deus 

c. Edificar - alimentar e cuidar dos nossos irmãos em Cristo 

d. Louvar  - a Deus, e assim fazendo nos juntar ao universo no 
seu coro de louvar e mostrar o bom exemplo ao mundo 
perdido ao nosso redor. 



C. No plano de Deus cada membro do corpo tem uma função importante 
para desempenhar.  E Deus dota cada membro com os dons, as qualidades 
e as capacidades necessárias para que possa cumprir a sua função 

D. E quando cada membro cumpre fielmente e habilmente a sua função, a 
igreja é segura, saudável, unida e eficaz no cumprimento da sua missão no 
mundo. 

E. Uma das funções que Deus designou para o bem-estar o o bom 
funcionamento da igreja é a função de presbítero, ou pastor, ou ancião ou 
bispo.  Todos esses termos são legítimos e bíblicos mas, por diversos 
motivos, o termo que normalmente usamos é o termo presbítero. 

F. A imagem bíblica que nos ajuda a visualizar o trabalho do presbítero é a 
figura do pastor.  O pastor alimenta, cuida de, guia e disciplina o rebanho, 
para o bem-estar do rebanho e de cada ovelha. 

G. Portanto, os presbíteros, como sub-pastores do Bom Pastor, cumprem as 
seguintes funções básicas, sempre buscando o bem-estar do rebanho. 

 1. Alimentar 

  a. Ensinar 
  b. Mostrar exemplo de vida 
  c. Instruir 

 2. Guiar 

  a. Apontar 
b. Administrar 

  c. Decidir 

 3. Cuidar 

  a. Proteger 
  b. Arbitrar 

 4. Disciplinar 

  a. Encorajar 
  b. Admoestar 
  c. Marcar, entregar, desassociar de


