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1 Timóteo 3:1-7 - 1Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra 
almeja. 2É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só 
mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar; 3não dado ao 
vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento; 4e que 
governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito 5(pois, 
se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?); 6não 
seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 
7Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não 
cair no opróbrio e no laço do diabo. 

 

Tito 1:5-9 - 5Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as 
coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te 
prescrevi: 6alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos 
crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. 7Porque é 
indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não 
arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe 
ganância; 8antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio 
de si, 9apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder 
tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. 

Depois de ler estas passagens, reflita sobre quais homens... 

1.  Vem à minha mente quando leio estas listas de qualidades? 

2.  Na minha igreja eu respeito por causa da sua fé e vida autêntica? 

3.  Eu ligaria para me ajudarem a entender melhor uma passagem bíblica? 

4.  Eu pediria sabedoria para lidar com um problema complexo da minha vida? 

5.  Eu respeitaria o suficiente para convidá-los a orarem por mim? 

6.  Eu chamaria para me confortarem se ficasse doente ou ferido num acidente? 

7.  Na nossa congregação me fazem sentir bem-vindo aqui? 

8.  Me encorajariam na minha jornada com Deus, em quem eu penso mais? 



9.  Parecem ter percepção e sabedoria em discernir a vontade de Deus? 

10.  Têm me inspirado a ser um servo melhor? 

11.  Na congregação (além dos líderes atuais) eu mais confio e respeito? 

12.  Na nossa congregação eu mais quero imitar na minha própria vida e 
relacionamentos? 

13.  Parecem ser fiéis às suas esposas? 

14.  Parecem lidar fielmente as suas vidas e lares? 

15.  Gozam de uma boa reputação na nossa igreja e na nossa comunidade? 

Talvez os nomes que você colocou mais frequentemente nas suas respostas são 
homens que você reconheceria como presbíteros. Não está procurando homens 
perfeitos, mas em quem você pode confiar e respeitar, homens para quem Deus 
mostrou misericórdia, homens que foram salvos pela graça, e homens que foram 
redimidos pelo Evangelho e agora servem como exemplos de como o amor de Deus 
pode transformar a vida de uma pessoa. Não está procurando por homens que não 
necessitam da graça de Deus, mas homens que dependem dela. 


