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Se Alguém Deseja ser Bispo, Deseja uma Nobre Função – 1 Timóteo 3:1 
(Pastoreai – Belo Horizonte – agosto de 2012) 

Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus 
sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a 
ressurreição dentre os mortos. – Filipenses 3:10,11 

I. Introdução - O evangelho é cheio de surpresas e contradições aparentes: 
A. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros – 

Mateus 19:30 
B. Quem quiser salvar a sua vida a perderá – Lucas 9:24 
C. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos – Marcos 10:44 
D. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza – 2 Coríntios 12:9 
E. Uma das maiores surpresas que o evangelho nos traz é a verdadeira 

natureza da vida abundante que Jesus promete aos seus discípulos. 
1. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância –  

João 10:10 
2. Afinal, o que é a verdadeira natureza da vida abundante? 

   a. A versão mundana –  
• prosperidade material, saúde, etc. 
• Alcançada pelo esforço próprio uando qualquer método 

que der e for eficaz 
   b. A versão cristã falsa 

• A mesma coisa – prosperidade, saúde, etc. 
• Alcançada pela bênção de Deus que é produzido pelo 

esforço próprio usando métodos santificados tais como 
boas obras, ofertas generosas, louvor fervoroso, etc. 

2. Observando as vidas de Jesus, Pedro, Paulo e muitos outros santos 
vemos que essa definição da vida abundante não podem ser a 
correta porque se fosse, nenhum deles teriam desfrutado dela! 

3. Jesus, por exemplo: 
a. Isaías descreve Jesus como um homem que “foi desprezado e 

rejeitado pelos homens, um homem de dores e 
experimentado no sofrimento.”  Is. 53:3 

b. E quando morreu a única posse que tinha foi sua capa. 
3. Portanto, essas definições mundanas e do cristã falsa não 

descrevem de forma alguma as suas vidas! 
F. Qual é a verdadeira definição da vida abundante que Jesus nos promete?  

Vamos voltar a isto mais tarde na nossa apresentação. 
II. O nosso versículo chave para a pregação hoje é 1 Timóteo 3:1 que diz –  
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“Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função.”   
A. Pediram que eu desse um incentivo para que mais irmãos desejássem 

servir como pastores. 
B. E quando falamos disto falamos às esposas e aos filhos também porque o 

pastor, se não for acompanhado e auxiliado pela família, fica 
desqualificado para a função de pastor. 

C. Mas existem motivos negativos e incorretos para almejar ser bispo.  Vamos 
examinar três deles. 

D. O desejo de aparecer, de ser alguém, de ter uma posição. 
1. Essa foi uma das maiores  e contundentes críticas que Jesus tinha 

contra os fariseus e outros líderes religiosos! – Mateus 23:5-12 
(leia apenas versículos 5 a 7) 

2. Mateus 6:1-6 – Jesus é contra a religião/show – A Mensagem 
E. Por ambição egoísta, querer ser um líder nos moldes do mundo 

  1. Tiago 3:13-16 
  2. Os casos de Tiago e João – Marcos 10:41-45 

F. Por obrigação, para ganhar ou merecer o favor e a graça de Deus ou 
ganhar o favor dos homens 
1. Marta e Maria – Lucas 10:38-42 (leia apenas versículos 41 e 

42) 
2. 1 Pedro 5:2 – Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus 

cuidados.  Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, 
como Deus quer. 

III. Um incentivo a novos pastores – motivos positivos e corretos 
A. Primeiro - A igreja precisa desesperadamente de novos pastores 

1. Menos de 10% das nossas congregações têm presbíteros 
2. Quer dizer que para mais de 90% dos rebanhos de Cristo aqui no 

Brasil lhes faltam os seguintes benefícios que um presbitério pode 
proporcionar: 

 a. Alimento espiritual adequado 
b. Cuidados espirituais necessários quando estão doentes ou 

desviados 
c. Proteção espiritual contra falsos mestres, ensinos errôneos, 

irmãos falsos e influências mundanas 
d. Orientação madura e estável nas crises 
e. Liderança saudável através de estilos de vida exemplares 

3. Não estou dizendo que todas as congregações sem presbitério estão 
fracas e doentes. 

4. Mas é possível que muitas, por não terem os benefícios que um 
presbitério pode as proporcionar, estejam fracas e doentes e, ao 
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invés de impactar o mundo positivamente por Cristo, lutam para 
sobreviver os ataques que vêm do mundo e, as vezes, por dentro. 

5. O resultado da falta de pastores – Ezequiel 34:5,6 
 B. Segundo - Jesus quer que hajam sub-pastores para seu rebanho 

1. Mas Jesus Cristo não é o Bom Pastor de todos os seus rebanhos? 
   Sim – Eu sou o Bom Pastor – João 10:11 

2. Mas é a vontade do Bom Pastor que homens com uma fé madura e 
um estilo de vida exemplar sirvam como seus sub-pastores e O 
ajudam no cuidado do seu rebanho 

3. Jesus comissionou Pedro como sub-pastor – João 21:15-19 
4. Jesus comissionou outros como sub-pastores – 1 Pedro 5:1-4 

C. Terceiro – Servir como resultado do seu amor e da sua 
profunda gratidão - 2 Coríntios 5:14,15 – a amor de Cristo nos 
constrange 

D. Quarto – Servir em reconhecimento das dádivas e da 
capacitação que recebeu de Deus 

 1. Lucas 12:47,48 – A quem muito foi dado, muito será exigido; e a 
quem muito foi confiado, muito mais será pedido. 

 E. Quinto – Para gozar da vida abundante 
1. Voltamos à questão da definição da vida abundante 
2. Definição da vida abundante 

• Viver a vida abundante é viver a vida tendo como prioridade os 
dois maiores mandamantos, amar a Deus com todo o seu 
coração e amar ao seu próximo como a se mesmo. 

• Viver a vida intensamente, com todos seus altos e baixos, com as 
alegrias e as tristezas, com seus confortos e suas privações, 
sabendo que o que se faze é importante e valioso para Deus. 

• Viver a vida em paz e segurança porque sabe que, apesar das 
dificuldades, desafios e derrotas, que o Bom Pastor está sempre 
ao seu lado e que a sua bondade e sua misericórdia vão me 
seguir todos os dias da minha vida. 

• Viver a vida com esperança, apesar das desilusões e decepções, 
porque Aquele que prometeu ir na nossa frente para nos 
preparar os aposentos celestiais é fiel e, no tempo devido, 
voltará para nos levar para estarmos com Ele. 

 
IV. Sete  Passos em Direção ao Serviço do Pastoreio 

1. Peça a Deus que coloque o desejo de servir no seu coração, purifique os 
seus motivos e mande pastores ao rebanho. 
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2. Crie intimidade com o Bom Pastor através de uma vida devocional 
consistente. 

3. Cuide bem da sua própria vida e da sua família. 
4. Imite o exemplo dos seus bons pastores e comece a pastorear as vidas ao 

seu redor. 
5. Valorize o trabalho dos seus pastores tornando-se uma ovelha exemplar 

honrando seus pastores e apoiando seu trabalho. 
6. Aproveite as oportunidades para aprender sobre o pastoreio.  
7. Entregue o assunto nas mãos de Deus e deixe que Ele o exalte no tempo 

devido. 
 
V. Conclusão 

A. Mateus 25:14-30 – 
 1. Conta a história 
 2. Leia versículos 28-30 

3. As vezes não nos colocamos a disposição de Deus para servir de 
pastor, ou qualquer outro ministério, por medo. 

4. Não podemos ser como o servo inútil que, dominado pelo medo, 
deixou de receber a aprovação do seu mestre. 

5. Homens gostam de aventura, de risco, de desafios.  Não há uma 
aventura maior, um desafio maior, de que servir a Deus e com Jesus 
como pastor do rebanho dEle! 

6. E o fator risco é minimizado por dois motivos: 
a. Já temos o amor incondicional de Deus.  Nada pode nos 

separar do amor de Deus em Cristo Jesus! 
b. Como Paulo diz em Filipenses 2:13 – “Pois é Deus quem 

efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo 
com a boa vontade dele.” 

B. E quem se dispor a servir a Deus e a Sua igreja, um dia vai ouvir as 
palavras que todos nós tanto queremos ouvir:   
Muito bem, servo bom e fiel!  Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o 
muito.  Venha e participe da alegria do seu senhor! – Mateus 25:21 


