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Marca 9 – Liderança BíblicaMarca 9 Liderança Bíblica

“ … essa é uma questão muitíssimo discutível e 
t tid  É i t t b  N  controvertida. É interessante observar que no Novo 

Testamento não é muito específico acerca do 
d i j  Ai d i   li d  At  governo da igreja. Ainda assim, no livro de Atos, 

porém, encontramos os apóstolos ordenando líderes
 d d i t õ b  id d  i je dando instruções sobre como a vida das igrejas

seria ordenada”
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Seguintes tipos:g p

Sem governog
Estado governando a Igreja (Luteranos e Anglicanos)
Sistema Episcopal (Episcopais, Católicos (Papa))p p ( p p ( p ))
Presbiteriano (presbitérios locais e nacionais)
Congregacional ou Independente



Marca 9 – Liderança Bíblica

Deus tem autoridade sobre tudo e dispôs a sua
criação a ter sobre sí autoridade emcriação a ter sobre sí autoridade em
diferentes níveis.

Autoridade é uma idéia divina.

Deus é perfeito e portanto sua autoridade é 
também perfeita  sendo tudo feito por meio de também perfeita, sendo tudo feito por meio de 
suas perfeições.



Marca 9 – Liderança Bíblica

A h d lA natureza humana pecaminosa pode levar a uma
autoridade a cometer abusos.

Devemos manter em mente que é plano de Deus que
ê b d f f d  d dvivêssemos sob diferentes esferas de autoridade.

U  d id d i  dUm mundo sem autoridade seria um mundo sem
restrições, um carro sem direção, um cruzamente

áf   l i  P d b i isem semáforo, um lar sem pais. Pode subsistir por
um tempo mas se tornaria cruel e trágico. 



Marca 9 – Liderança Bíblica
Contexto congregacional

Quem tem a palavra final numa igreja congregacional, em 
relação à Mt 18?relação à Mt 18?

Bispo
Presbitero(s)
Sínodo ou convenção

A IGREJAGrupo de ançiãos
Junta de diáconos

A IGREJA

Uma comissão



Marca 9 – Liderança Bíblica
Contexto congregacional

A quem Paulo atribui a responsabilidade da disciplina, em 
1 Co 3:3-5?1 Co 3:3 5?

A IGREJAA IGREJA

A I j    d  di i li   íA Igreja era capaz de disciplinar-se a sí mesma
2Co 2:6  “basta-lhe a punição pela maioria”



Marca 9 – Liderança Bíblica
Contexto congregacional

A quem Paulo atribui a responsabilidade de avaliar a 
doutrina que ouviam (em Gl 1:6-9)?doutrina que ouviam (em Gl 1:6 9)?

A IGREJAA IGREJA

A I j    d  li   i i    A Igreja era capaz de avaliar e corrigir a mensagem 
que lhes era apresentada por outros.
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“Portanto, reitero, à luz do ensino neotestamentário, e 
seguramente também à luz da experiência ao longo dos g p g
séculos, parece-me que o ideal é a igreja local, pessoas que
concordam, que estão em comunhão com todos os demais que
semelhantemente concordam, mas sem qualquer
obrigatoriedade, sem qualquer direito de impor coisa alguma
sobre as igrejas  sem qualquer direito de obrigar a consciência  sobre as igrejas, sem qualquer direito de obrigar a consciência. 
Esta comunhão de crentes da mesma doutrina, que se reúnem
para crescer na sua vida espiritual, se ajudam mutuamente o p p , j
máximo que podem, contudo livre e voluntáriamente”

Do livro “Grandes Doutrinas Biblicas – A igreja e as ultimas coisas”Do livro Grandes Doutrinas Biblicas – A igreja e as ultimas coisas



Marca 9 – Liderança Bíblica
Contexto congregacional

Uma vez deixei um sermão e saí fazendo barulho, 
porque acreditava que a mensagem era 
terrivelmente destrutiva (era contra o pecado 
original) ao evangelho e, por isso, não deveria ser 
tolerada... Se ouvir lixo sendo apresentado como 
Palavra de Deus você será considerado 
responsável por isso.

Toda igreja é CONGREGACIONAL por natureza. Existe somente 
enquanto as pessoas continuam a frequentar suas atividades, a 
contribuir com seu dinheiro, a participar com seus dons. Se isso 
cessa os líderes TEM QUE OUVIR, quer queiram, quer não.Q , q q , q



Marca 9 – Liderança Bíblica
Contexto congregacional

A congregação tem uma poderosa responsabilidade que deve ser 
reconhecida, estimulada e cultivada. Ela é responsável pela igreja 
que ela é.que ela é.

O Congregacionalismo não necessariamente uma democracia 
absoluta ( voto da maioria vence).absoluta ( voto da maioria vence).

AUTORIDADES BÍBLICAS:

JESUS CRISTO: Jesus Cristo é o Rei Soberano e Cabeça da Igreja, 
guiando o povo pela Sua Palavra.
PRESBÍTEROS  S  b   b t    t id d  PRESBÍTEROS: Seus membros se submetem a uma autoridade 
reconhecida entre eles.
MEMBROS: tem responsabilidades pela igreja que vai além da 
individual.
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Marca 9 – Liderança Bíblica
Contexto congregacional

QUAL O EQUILÍBRIO CORRETO ENTRE AS 
DIFERENTES AUTORIDADES NA IGREJA?DIFERENTES AUTORIDADES NA IGREJA?

A referência é 
sempre a Palavra 

de Deusde Deus.



Marca 9 – Liderança Bíblica
Contexto congregacional

AUTORIDADE E CONFIANÇA. Uma igreja tem 
problemas quando tem membros indignos de confiança 
ou quando tem membros incapazes de confiar.

LIDERANÇA – GUIAS – PRESBITEROS - PASTORES

“ Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles; pois 
velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que 
façam isto com alegria e não gemendo; porque isto não aproveita 
a vós outros.” (Hebreus 13:17 RA)



Marca 9 – Liderança Bíblica
Qualificativos

É um DOM que deve ser reconhecido pela congregação.1
Episcopos (supervisor)  e presbuteros (ancião).

Deve ter pluralidade de presbíteros/líderes2 Deve ter pluralidade de presbíteros/líderes.2
Mesmo assim, há diferenças de função entre os presbíteros (normalmente 
o que trabalha de tempo integral)  mas não de autoridade  Divisão de o que trabalha de tempo integral), mas não de autoridade. Divisão de 
responsabilidades. Dicernimento. Suplantar diferenças. Menos exposição 
à criticas. Melhor continuidade e estabilidade.

Não confundir diáconos com liderança.3
Atuam em detalhes práticos, submissos à liderança.p , ç



Marca 9 – Liderança Bíblica
Qualificativos

Não são qualificativos “empresariais”.4
Reputação, habilidade com a Palavra, que tem o fruto do Espirito, 
confiáveis, que tem condições de assumir responsabilidades, 
trabalhador  lida bem com sua família  centrado nos outros ou trabalhador, lida bem com sua família, centrado nos outros ou 
preocupado com os outros, irrepreensível, não dado a ira, não 
avarento, não neófito, respeitado pelos de fora ...

Preocupados com o Rebanho.5
Não devem tosquiar o rebanho por interesse próprio, mas sim q p p p ,
APASCENTAR e cuidar de cada uma das ovelhas.



Marca 9 – Liderança Bíblica
Qualificativos

Lista mais completa, baseada nos textos:

1 Timóteo 3:1-7 Tito 1: 5-9



Marca 9 – Liderança Bíblica
Natureza carismática

Charisma  dons da graça de Deus

Ensinar
Encorajar
Contribuir
Liderar
Mostrar misericórdia
Sabedoria
Conhecimento 

Tudo para a edificação 
do CORPO.

Fé
Profecia
Milagres
D

do CORPO.

Discernimento
Variedade de línguas



Marca 9 – Liderança Bíblica
Natureza carismática

Significa que o Espirito Santo de Deus age na igreja ( 
e na liderança) de tal maneira que amaremos e nos e na liderança) de tal maneira que amaremos e nos 
interessaremos uns pelos outros. Tudo o que é feito na 
igreja é feito por meio da graça de Deus, visando o igreja é feito por meio da graça de Deus, visando o 
bem da igreja e do Reino.

Sem a atuação do Espirito Santo, não é 
possível ser uma Igreja  segundo os possível ser uma Igreja, segundo os 
moldes divinos.



Marca 9 – Liderança Bíblica
Semelhança com Cristo

Assumir 
responsabilidades

T  d

Decidem o que deve ser ensinado
Assumem o ônus e as responsabilidades
Tomam decisões sem receio ou medoTomar decisões

Exemplo

Tomam decisões sem receio ou medo

O rebanho os vêem como guias
Iniciativa

O primeiro
São os primeiros a fazer e que tomam a 
iniciativa

Alimentar com a 
Palavra
Cuidar 

Trabalham estratégicamente para dar forma, 
ênfase e liberdade à obra de cada um. 
Fornecem suprimento para a guerra  Equipam

Serviço aos demais

Suprir
Fornecem suprimento para a guerra. Equipam.

Trabalham em função dos irmãos, por eles, Serviço aos demais visando que sejam verdadeiros discípulos.
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Semelhança com Cristo

“ Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero 
como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-, ,
participante da glória que há de ser revelada:  pastoreai o 
rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, 
mas espontaneamente, como Deus quer; nem por sórdida 
ganância, mas de boa vontade;  nem como dominadores dos 
que vos foram confiados  antes  tornando vos modelos do que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do 
rebanho.  Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, 
recebereis a imarcescível coroa da glória.” (1 Pedro 5:1-4 RA)g ( )
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Semelhança com Cristo

“ Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os 
governadores dos povos os dominam e que os governadores dos povos os dominam e que os 
maiorais exercem autoridade sobre eles.  Não é 
assim entre vós; pelo contrário  quem quiser tornar-assim entre vós; pelo contrário, quem quiser tornar-
se grande entre vós, será esse o que vos sirva;  e 
quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso 
servo;  tal como o Filho do Homem, que não veio 
para ser servido  mas para servir e dar a sua vida para ser servido, mas para servir e dar a sua vida 
em resgate por muitos.” (Mateus 20:25-28 RA)
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Como é na IBRVN
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Como é na IBRVN

PRESBÍTEROS
Cuidam da Igreja
E i PRESBÍTEROS

LIDERANÇAEnsino
Pastoreio
Defesa da Fé
Supervisão
Oração
Culto público

Conselho
p

Ordenanças
Relações com 
outras igrejas

MEMBROS DA IBRVN

outras igrejas
……
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O que é?
A Bíblia ensina que cada igreja local deveria ser conduzida por 
uma pluralidade de homens piedosos, qualificados, chamados 
presbíteros.

Onde isso está na Bíblia?
Paulo estabelece as qualificações para os presbíteros em 1 Paulo estabelece as qualificações para os presbíteros em 1 
Timóteo 3:1-7 e Tito 1:5-9. Passagens que evidenciam uma 
pluralidade de presbíteros em uma igreja local estão em Atos 
14:23, Atos 20:17, 1 Timóteo 4:14, 1 Timóteo 5:17 e Tiago 
5:14.
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Por que isso é importante?
Deus presenteia os presbíteros às igrejas para:Deus presenteia os presbíteros às igrejas para:

Alimentar as ovelhas de Deus com a palavra de Deus (Jo 21,15-17),
guiar as ovelhas (1 Tm 4 16  1 Pe 5 3  Hb 13 7)  e proteger as ovelhas de guiar as ovelhas (1 Tm 4:16; 1 Pe 5:3, Hb 13:7), e proteger as ovelhas de 
ataques (Atos 20:27-29;. 2 Tm 4:3-4;.Tito 1:9), ao mesmo tempo protegendo  
tanto eles quanto a igreja através da sabedoria de sua pluralidade (Prov. 
11 14  24 6)11:14; 24:6).

Qual o ponto fundamental? Liderança bíblica da igreja é importante porque 
sem ela o povo de Deus são como ovelhas sem pastor.


