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Este documento é uma visão geral sobre como caminha o 
Projeto Adoradores na prática diária da Igreja local. 
 Somos uma comunidade cristã,  de relacionamento 
e frutos entre irmãos, que caminham debaixo do senhorio 
de Jesus Cristo, a partir da experiência de novo nascimento e 
enchimento do Espírito Santo. 
 Cada discípulo membro deve ter a convicção de que 
participa de um corpo, uma família, uma comunidade local, 
com o objetivo do processo contínuo de santifi cação, conforme 
os parâmetros estabelecidos pela Bíblia Sagrada, na busca por 
nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. 

“Uma família de muitos fi lhos 
semelhantes a Jesus!”

MODELO DE VIDA

Formar o caráter de Cristo na vida de cada discípulo, pela 
experiência do fogo refi nador:

“Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de 
mim; de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da 
aliança, a quem vós desejais; eis que ele vem, diz  o  Senhor dos exércitos.
Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir 
quando ele aparecer? Porque ele é  como fogo do ourives e como potassa 
dos lavandeiros.
Assentar-se-á como derretedor e purifi cador de prata; purifi cará os fi lhos 
de Levi e os refi nará como ouro e como prata; eles trarão ao Senhor justas 
ofertas.” Malaquias 3:1-3

Formar o caráter de Cristo na vida de cada discípulo, pela 
experiência da transfi guração na imagem de Jesus, pela 
exposição pessoal ao Espírito Santo e à Palavra de Deus.

“E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a 
gloria do senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria
imagem, como pelo senhor, o Espirito.”  2 Coríntios 3:18

Formar o caráter de cristo na vida de cada discípulo, pela 
manifestação do fruto do Espírito.

“Mas o fruto do Espírito é: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, 
bondade, fi delidade, mansidão, domínio próprio.”  Gálatas 5:22

MODELO DE CAMINHADA E CRESCIMENTO

Treinar discípulos
Sair do padrão de religiosidade e de costumes do mundo e 
voltar para Jerusalém, lugar da Adoração, lugar da “noiva 
apaixonada”, servindo a Jesus como prioridade de vida, e 
desenvolvendo:

Um espírito de obediência inquestionável à Palavra de Deus
Submissão absoluta à direção do Espírito Santo
Uma igreja de discípulos

MODELO DE MISSÕES

Treinar e enviar discípulos
Trabalhar pelo testemunho diário a todos que estão à nossa 
volta, tendo como objetivo, compartilhar o amor de Jesus e Seu 
poder;
Trabalhar para assistência espiritual, emocional, e material de 
todos os discípulos e sua família, e também de todos a quem o 
Senhor permitir que cheguem a nós, em qualquer circunstância 
pessoal ou comunitária;
 

Através do jejum e oração
Pelo evangelismo e discipulado
Através da mídia e da literatura

Pelo estabelecimento de células evangelísticas
Pelo discipulado de líderes

Sustentar missionários em outras cidades e países
Temos como um princípio inegociável, a responsabilidade de 
sustentar missionários que estejam trabalhando para o Reino 
de Deus em outras cidades ou nações, independentemente de 
serem membros do PROJETO ADORADORES. 
O Espírito Santo mostrará e dirigirá os líderes a defi nirem as 
pessoas, o tempo e a forma e sustento fi nanceiro e espiritual, 

visando o cumprimento da proclamação do Evangelho a todas 
as nações.
De acordo com o Estatuto, nossos primeiros missionários são 
Asaph e Rosane Borba, sustentados com o dízimo dos dízimos 
da igreja local. Quantas vidas Deus nos levar a sustentar, o 
faremos pela Fé, na certeza da provisão de Deus para a Sua 
própria obra.
Há um segredo espiritual maravilhoso: toda igreja que investe 
na vida de homens e mulheres fi éis, vivendo longe de suas 
cidades e familiares, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, 
cresce e frutifi ca sem limites. Isto é obediência à Palavra de 
Deus.

VISÃO GERAL

Uma comunidade que vive em amor, testemunhando de 
Jesus, e sendo canal da manifestação do poder de Deus para 
transformação de vidas, famílias, cidades e nações.

VISÃO DE DISCIPULADO

Cada Discípulo, um ministro, um líder.

VISÃO ESTRATÉGICA

Evangelizar através da vida diária de testemunho, em todos os 
lugares e através dos cultos nos lares.
Discipular através dos grupos de líderes, atuando em todas as 
áreas da sociedade.
Sustentar missionários frutíferos, apresentados pelo Senhor, 
que estão em outras cidades e nações.
Treinar cada discípulo, através dos seminários periódicos, 
como o VEREDAS ANTIGAS, CASADOS PARA SEMPRE, 
CURSO DE FINANÇAS CROW, e outros.

ESTRATÉGIA SEMANAL

Escola de Discípulos, visando o estudo das matérias de doutrina 
bíblica básicas para o crescimento de todo discípulo membro.
 Reunião de Culto e Celebração aos Domingos, com o 
uso da  música e da ministração da proclamação do Evangelho. 
Encontro aberto a todos  os discípulos membros e convidados.
 Escola bíblica dominical para crianças de todas as 
idades, visando auxiliar os pais na formação cristã dos fi lhos.
 Reunião de adoração e oração, aberta a todos, em um 
dia da semana.
 Escola de Líderes, para treinar os discípulos da igreja  
fi m de que desempenhem a liderança no formato de células ou 
ministérios. 
 Diving - Ministério estratégico de adolescentes e 
jovens, com encontro semanal chamado “grupão” e celebrações 
periódicas.
 Visitação nos lares, empresas e hospitais, para oração, 
quebra de maldições, e fortalecimento espiritual.

Estratégias gerais
Desenvolver e estabelecer ministérios dedicados à evangelização 
através das mídias, como rádio e televisão, literatura, internet 
e outros.

Treinar, equipar, enviar e sustentar completamente missionários 
da Igreja para servirem em outras cidades e nações.
 Fortalecer a família, os casamentos, fi lhos, fi nanças e 
etc., para prover uma base sólida, a fi m de alcançarmos os não 
salvos pelo amor de Cristo.
 Desenvolver em cada discípulo um compromisso 
profundo de uma vida de comunhão com Deus, intercessão, 
evangelização e discipulado, com vistas a um avivamento 
espiritual no Brasil e no mundo.

ESTRATÉGIA PARA CUMPRIR O MANDAMENTO
A GRANDE COMISSÃO DE JESUS CRISTO

“E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como 
evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o 
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edifi cação 
do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 
conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida 
da estatura da plenitude de Cristo; para que não mais sejamos meninos, 
inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência 
dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro; antes, seguindo 
a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do 
qual o corpo inteiro bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, 
segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para 
edifi cação de si mesmo em amor.”   Efésios 4:11 a 16.

DECLARAÇÃO DE MISSÃO

Reconhecemos que Cristo estabeleceu os dons ministeriais 
na igreja - Efésios 4:11 a 16 - para possibilitar o cumprimento 
da missão de alcançar o perdido e leva-lo a um processo de 
discipulado, até que alcance a maturidade espiritual evidenciada 
no caráter e no serviço cristão. 
Compelidos pela Grande Comissão, e confi ando na habilidade 
do Espírito Santo, estabelecemos pelo poder do Espírito Santo, 
em nome de Jesus:

EXERCER O DISCIPULADO EM TODAS AS SUAS 
IMPLICAÇÕES, quais sejam:

1. Evangelizar todas as classes de descrentes
2. Libertar os oprimidos do diabo
3. Curar as enfermidades físicas, emocionais e espirituais
4. Integrar os convertidos na vida da igreja 
5. Ensinar todo o conselho de Deus 
6. Treinar os discípulos para a obra do ministério
7. Enviar os discípulos a reproduzirem a visão
 
Para tanto, desenvolveremos uma estrutura de igreja local a 
partir de quatro  grandes pilares:

1. Evangelização, através do testemunho pessoal, dos 
grupos celulares, das celebrações da igreja e eventos de colheita 
e adoração na cidade.

2. Consolidação, através de um plano criterioso de 
cuidado ao novo crente.  

3. Treinamento, através da Escola de Líderes e dos 
seminário, acampamentos, congressos, conferências e etc.

PLANO DE
CAMINHADA
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 4. Levantamento de discípulos idôneos e frutíferos, 
debaixo da cobertura pastoral e com encargo espiritual 
consolidado, para a liderança de áreas e ministérios locais ou 
extralocais.
 
DECLARAÇÃO PASTORAL

“Reconheçcemos o chamado de Deus para nós, como mais uma 
frente de ação ministerial na cidade, para o resgate, discipulado 
e crescimento espiritual de vidas. Fomos estabelecidos por 
Deus como igreja local para gerar frutos na implantação e 
expansão do Reino de Cristo em todos os lares, no Mercado, na 
Educação e no Governo.”

“Reconhecemos que este não é o trabalho de uma só pessoa, 
ou de uma organização local, mas do Corpo de Cristo, pelo 
relacionamento de amor entre os discípulos cheios do Espírito 
Santo, pelo estabelecimento da autoridade ministerial sobre 
cada pessoa, com seus diferentes talentos, unções e chamados.”

“Reconhecemos que as demais igrejas da cidade cumprem 
o chamado de formas específicas, com visões distintas e 
procedimentos diferenciados, com os mesmos alvos do Reino 
de Cristo. Estamos ligados a elas por um mesmo Senhor e 
Salvador, Jesus Cristo. Caminhamos em amor, sentimentos 
e ações de Deus, que nos une mais do que qualquer outra 
questão. “O amor é o vínculo da perfeição.” 

“Reconhecemos que Deus usou de forma muito abençoada, os 
seguintes pastores e igrejas locais para o nosso desenvolvimento 
ministerial, junto com nossos filhos:

Pr. AGUILAR PORTO     - Igreja Batista Filadélfia
Pr. GLYCON TERRA PINTO  - Igreja Batista da Floresta
Pr. DÉLCIO MEIRELES  - Comunidade cristã/BH.
Pr. JEREMIAS PEREIRA  - 8 Igreja Presbiteriana
Pr. JORGE LINHARES  - Igreja Batista Getsêmani

“Estamos debaixo da cobertura espiritual de Asaph e Rosana 
Borba, pastores, ministros de louvor e apóstolos de Deus.
Caminhamos em parceria ministerial direta com vários líderes 
de Deus, entre eles:

Jan Gottfridson  /  Igreja em Porto Alegre
Pr. Márcio Valadão  /  I. Batista da Lagoinha/BH
Pr. Paulo Mazonni  /  I. Batista Central/BH
Pra. Valnice Millhomens  /  Insejec / SP
Prs. José Luiz e Marina Felício  /  Insejec SP
Prs. Waterson e Alessandra  /  Insejec Congonhas/MG
Pr. Milton  /  Primeira Igreja Batista do Brasil/BA
Pr.Carlos Alberto Bezerra  /  Comunidade da Graça/SP
Prs. Adilson e Marta Matos  /  Zion Mission/EUA

“Reconhecemos o chamado pastoral de Deus para nossas vidas. 
Muito acima de um título, o pastorado é uma função espiritual, 
um encargo de cuidado sobre as vidas, a cidade e a nação. 
É um privilégio e uma responsabilidade. 
Nosso alvo é cuidar de vidas para o Reino.”

“Caminhamos com nossos filhos, Raphael, Matheus, Ana Luisa 
e Gabriela, como uma família que busca ser fiel, íntegra ao 
Senhor, testemunhando do poder e da glória do Senhor em 
todas as coisas.”

“Caminhamos em submissão e aliança com os líderes do Corpo 
de Cristo que o Senhor tem colocado ao nosso lado e sobre 
nós. Em amor e aliança, submissão e interdependência, com os 
líderes locais que Deus tem levantado ao nosso lado. Cada um 
deles sendo forjados para áreas ministeriais como presbitério, 
diaconato e demais encargos e funções do Reino de Cristo.”

“A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. O senhorio de 
Jesus, nosso prumo e testemunho. Os frutos do Espírito Santo 
são a marca da nossa caminhada, e assim queremos reproduzir 
milhares de outros discípulos, por onde o Senhor nos fizer 
passar.”

“A DECLARAÇÃO E PACTO DE FÉ é um documento que 
apresenta de forma clara a doutrina bíblica na qual nos 
firmamos, cremos e ensinamos. Esses princípios bíblicos, 
expressos nestes documentos da igreja local, são como um 
prumo para a nossa caminhada diária, norteando nossos 
empreendimentos, decisões e alvos.”

“Todo discípulo membro será pastoreado para viver em plena 
coerência com todos os preceitos de Deus, cheios do Espírito 
Santo, frutificando para a eternidade.”

Pr. Sóstenes Mendes Xavier
Pra. Daniela Modesto Guimarães Frederico Xavier

“Ouse coisas grandes,
fadadas ao fracasso sem a intervenção do Senhor Jesus!”

Pr. Márcio Valadão

Documento redigido a partir de texto similar da Igreja Nacional do 
Senhor Jesus Cristo - INSEJEC.  
© Copyright 2006  -  www.projetoadoradores.org

O PROJETO ADORADORES  é uma Comunidade Cristã, uma igreja 
evangélica, legalmente estabelecida segundo as leis do nosso Pais. É 
dirigida por uma diretoria, pastores seniores e irmãos responsáveis, 
compromissados ministerialmente e que se empenham na missão de 
Cristo Jesus cuidando de vidas.
Essa comunidade nasceu espontaneamente, em função de pessoas e 
famílias que foram conhecendo pessoalmente a Jesus, e começaram a 
se reunir debaixo da liderança dos pastores Sóstenes Mendes Xavier e 
Daniela Modesto Guimarães Frederico Xavier, para estudarem juntos 
a Bíblia e crescerem no conhecimento das Sagradas Escrituras e do 
Poder de Deus. 
O nosso alvo único é cumprir a Grande Comissão de Jesus Cristo: 
“E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda 
a autoridade no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos.”   Mateus 28:18 a 20
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Apresentamos aqui a base bíblica para o estabelecimento 
de “colunas” do serviço da igreja local, na composição 
dos diferentes ministérios que suprem o Corpo de Cristo.
 Este texto é um documento ofi cial do Projeto 
Adoradores, como Comunidade Cristã, Corpo de Cristo, 
a Igreja. Visa evidenciar e estabelecer os critérios bíblicos 
para a expansão da obra de Deus confi ada a nós, através 
do reconhecimento de pessoas levantadas por Ele para o 
serviço aos santos.
 Presbíteros e Diáconos são discípulos de Jesus, 
que estão crescendo em graça e conhecimento, frutos e 
testemunho. Chamados pelo Senhor para uma dedicação 
mais intensa na missão diária da igreja local, servindo 
ao Corpo como ministério recebido de Deus, utilizando 
dons e recursos, mas sempre em completa dependência 
da iluminação de cada passo no Reino. 
 Presbíteros são colunas na instância de governo 
da igreja local e diáconos, na instância de serviço. 
Neste documento estudaremos exclusivamente sobre os 
diáconos.

O QUE SIGNIFICA A PALAVRA DIÁCONO?

diakonevw (diakoneo)  /  diavkono (diakonos)

Essa palavra grega é a base da palavra portuguesa 
diácono, que signifi ca “aquele que serve”. É utilizada na 
Bíblia referindo-se a servo e também a ministro. Alguém 
que entendeu e encarnou a virtude do servir.

Mateus 20:26; 22:13; João 2:5; Romanos 13:4; 2 Coríntios 3:6; Efésios 3:7; 
Colossenses 1:25
Esse termo não foi estabelecido como título para alguém 
especial no meio da congregação. Indica uma missão, um 
ofício, responsabilidade, um encargo santo.

QUEM É O DIACONO?

Todo discípulo de Jesus precisa ter as características de 
servo, diácono. Todo verdadeiro membro do Corpo de 
Cristo terá comunhão frutífera com a igreja local, com os 
irmãos, para servir com alegria a todos.
 Porém, no dia a dia da igreja locao, usamos o 
termo diácono para identifi car aquele discípulo que 
atende a um chamado específi co de Deus, liderando em 
serviço, cooperando os irmãos da igreja local. É também 
aquele que auxilia os pastores na administração da vida 
da igreja.

Tíquico foi um diácono auxiliar do apóstolo Paulo no 
ministério da igreja local. 

Colossenses 4:7 a 9 
“Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, e fi el ministro, e conservo 
no Senhor,  de tudo vos informará. Eu vo-lo envio com o expresso 
propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso 
coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fi el e amado irmão, 
que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre.” 

COMO SE ESTABELECEM OS DIÁCONOS?

Um diácono tem um chamado de Deus, e naturalmente se 
disponibiliza para servir. Um verdadeiro diácono nunca 
precisa de um título ou reconhecimento para exercer o 
serviço aos irmãos. Ele é naturalmente proativo, e tem a 
visão aguçada para a prática e o serviço. Porém, quando 
um membro do Corpo de Cristo vai gerando frutos assim 
no meio da congregação, pode ser reconhecido e ungido, 
revestido de autoridade para fl uir em abundância como 
canal de Deus no meio da Igreja.

Os diáconos levantados por Deus se tornam um 
referencial de discipulado cristão e instrumentos vitais 
para a conexão das pessoas e suas demandas com a 
missão da Igreja na terra.
 Os membros da igreja local reconhecem este 
chamado de serviço ministerial na vida desses irmãos, 
que recebem a imposição de mãos por parte dos seus 
pastores, ungindo e separando-os para este serviço.
 Não são as características de talentos naturais, 
infl uencia na sociedade, ou carisma, eloqüência e 
aparências, que vão determinar se uma pessoa está apta ou 
não ao diaconato. A maior e mais evidente característica 
precisa ser:

“Um discípulo de Jesus, 
crescendo em maturidade e frutos, 

fi rmado na Palavra, 
revelando o caráter de Cristo 

no amor, justiça e serviço.”

Um discípulo assim é visto por todos de forma natural, 
reconhecido por seus pastores, e ungido diante da igreja.
 Não recebe um título, não é “premiado” com um 
cargo, mas é autorizado e revestido do reconhecimento 
diante dos homens e do mundo espiritual, para exercer o 
chamado de diaconia, encarnando em si mesmo a missão 
da Igreja na terra.
 Em um culto solene ao Senhor Jesus, os pastores, 
e presbíteros da igreja local apresentarão irmãos de 
bondade e fé, discípulos de Jesus Cristo, que andam 
debaixo de discipulado, gerando discípulos, a todo a 
Congregação reunida. A Igreja, em concordância com 
o testemunho de vida desses irmãos apresentados, 
abençoará cada um deles com a imposição de mãos, 
para um período de serviço diaconal, frutifi cando como 
“colunas” da Igreja. Deverão ser respeitados, não apenas 
por causa da autoridade com que foram revestidos, mas 
pelo referencial de liderança cristã como servos. 

O CORAÇÃO DO DIÁCONO

Diacono é uma palavra que vem do grego “diakanos”, 
e signifi ca: um que executa os comandos de outros, 
especialmente um mestre. Signifi ca um servo, um 
atendente, um ministro.  

Mateus 20:26 a 28 
“Não será assim entre vós; antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se 
grande, será esse o que vos sirva; e qualquer que entre vós quiser ser o 
primeiro, será vosso servo; assim como o Filho do homem não veio para ser 
servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos.”  
Naturalmente, essas são características de todo discípulo 
de Jesus, o alvo de todo cristão que verdadeiramente 
recebe o Reino de Cristo. Mas, os diáconos, 
primeiramente, são membros fi éis que ouviram um 
chamado para o serviço específi co de diaconia. Essa 
é uma responsabilidade reconhecida pela igreja local, 
visando o bom funcionamento de todas as atividades da 

comunidade, para que a missão da Igreja se efetue em 
todo o tempo.

João 12:26
“Se alguém me quiser servir, siga-me; e onde eu estiver,
ali estará também o meu servo; se alguém me servir, O Pai o honrará.”

COMO SURGIRAM OS DIÁCONOS NA IGREJA

Atos 6:1 a 6
“Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma 
murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles 
estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os doze, convocando 
a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a 
palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 
sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos 
quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e 
no ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, 
homem cheio de fé e do Espírito Santo,  Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, 
Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os 
apóstolos; estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos.” 

Existe uma organização estratégica de Deus, dada com 
sabedoria aos apóstolos da igreja primitiva, afi m de que 
os líderes separados para ministrar a Palavra não se 
embaraçassem em atividades importantes, diárias, mas 
diferentes. Com os diáconos, os pastores que ministravam 
a Palavra e doutrinavam as pessoas não fi cavam privandos 
do tempo para estudo, busca das orientações do Espírito 
Santo e ministração à igreja.
 Escolheram então sete homens, mas poderiam ser 
dez, ou quinze. Esses homens receberam a incumbência 
de realizarem todas as tarefas diárias de organização 
e suprimento de todas as necessidades para os cultos, 
e para as vidas e famílias. Esse mesmo texto acima 
nos mostra que essa organização, e a efi ciência desses 
homens chamados por Deus, gerou mais crescimento na 
igreja. Mais vidas puderam ser atendidas, ministradas, 
alcançadas pelo ministério dos apóstolos, que eram os 
pastores, os presbíteros da igreja local.

Atos 6:7
E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o 
número dos discípulos em Jerusalém e muitos sacerdotes obedeciam à fé. 

QUALIFICAÇÕES DE UM DIÁCONO CHAMADO POR 
DEUS

I Timóteo 3:8 a 13

“Da mesma forma os diáconos sejam reverentes, não de língua dobre, 
não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando 
o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro 
provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Da 
mesma sorte as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes, e 
fi éis em tudo. 

Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus 
fi lhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos, 
adquirirão para si um lugar honroso, e muita confi ança na fé que há em 
Cristo Jesus. 

01 - O diácono deve ser uma pessoa que cresce 
espiritualmente, manifestando Frutos do Espírito, 

DIÁCONOS
NA IGREJA LOCAL
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envolvido e compromissado em servir e adorar ao 
Senhor como prioridade de vida. Essa realidade deve ser 
testemunhada, tanto no meio da comunidade, como em 
casa ou qualquer outro lugar.

02 - O diácono deve ser uma pessoa de moderação e 
sabedoria no falar. Não pode viver em costumes, manias e 
ações pertinentes a cobiçosos, gananciosos, displicentes, 
interesseiros em prazeres fúteis.

03 - O diácono deve ser uma pessoa que caminha e cresce 
na dimensão da fé, com a mente e pensamentos guiados 
pelo Espírito Santo, com uma consciência pura e santa.

04 - Os diáconos devem ser primeiramente provados, isto 
é, os frutos que atestam as qualidades e virtudes de Deus 
para o serviço, serão identificados naturalmente, antes 
mesmo de qualquer indicação por parte dos discípulos 
ou dos líderes.

05 - Os diáconos serão aprovados. Isto significa que não 
se trata de um título concedido ou um status adquirido, 
mas uma função atribuída enquanto permanecerem fiéis 
à visão bíblica, ao chamado específico do Senhor, em 
coerência com todos os itens acima já mencionados.

06 - O diácono precisa ter uma esposa que 
o acompanha no ministério e em todas as 
características pessoais descritas pela Palavra de Deus.  
 Pessoas que estão sempre envolvidas em conflitos, 
contendas, falatórios, atitudes e obras infrutuosas, não 
podem exercer essa função. O casal precisa ser um 
referencial de discípulos em crescimento e sabedoria.

07 - O diácono precisa ter um bom testemunho na 
sociedade. Mesmo que já tenha ocorrido problemas 
envolvendo finanças, relacionamentos ou qualquer outra 
questão, é necessário que haja um testemunho inegável 
de transformação e nova vida. Ele representa o Corpo 
de Cristo por onde passa, assim como qualquer outro 
discípulo, mas está em um lugar de maior visibilidade, 
para servir com unção, graça e autoridade.

08 - O diácono precisa ser marido de uma 
só mulher, demonstrando o princípio 
inegociável de aliança, fidelidade e família.  
Muitos líderes cristãos entendem que uma mulher 
não poderia ser diaconisa, nem os solteiros poderiam 
exercer esta função. Nós reconhecemos que Deus 
usará muitas mulheres como canais de benção para 
outras mulheres.  Existem questões na vida diária da 
igreja local, que precisam ser cuidadas por mulheres, 
para mulheres. Portanto, as esposas dos diáconos, 
como uma só carne atraves do casamento, também são 
reconhecidas diaconisas. Viúvas também podem ser 
reconhecidas, mediante o chamado de Deus, satisfazendo 
às características bíblicas para essa missão.
 Os solteiros, por uma simples questão de falta 
de experiências como líderes de família, a maioria das 

vezes devem esperar para o exercício da função quando 
se casarem.

09 - O diácono precisa ter um testemunho de boa 
condução de sua família. O bom governo em casa, 
testemunha virtudes cristãs e autoridade para ensinar, 
exortar, e conduzir a outros.
 Muitos que receberam a vida de Cristo depois de 
já terem formado sua família, podem ainda ter os filhos 
fora do Reino, mas o testemunho e a ordenação diária e 
contínua de todas as coisas deve fazer parte da nova vida 
em Cristo, agora como bons administradores do lar.

10 - Os diáconos, como testemunho de bons 
administradores da casa, precisam ter suas finanças em 
ordem. A provisão de Deus, fruto da caminhada de fé 
e obediência, será um sinal visível do governo de Jesus 
em sua vida, para governar bem também as questões e 
serviços da igreja local.

QUALIFICAÇÕES PRÁTICAS DE UM DIÁCONO

Os diáconos precisam ser COOPERADORES.  
Eles terão que ser capazes de trabalhar com os pastores, 
os líderes,  outros diáconos e com todos os discípulos, em 
amor.
Os diáconos precisam ser leais. Precisam ser capazes de 
manter confidências. Haverá assuntos e questões da igreja 
local, e principalmente da vida particular de pessoas e 
famílias, que nunca poderão ser comentários divididos 
com outras pessoas, nem mesmo em suas próprias casas. 
Isso se deve por causa da seriedade e responsabilidade no 
cuidado espiritual com as vidas.
Os diáconos precisam ser dedicados. Eles terão que 
ser confiáveis nas missões e tarefas entregues. A 
responsabilidade, o compromisso, a excelência, a 
fidelidade e pontualidade, serão virtudes que estabelecerão 
o descanso e a certeza de que o que precisa ser feito, estará 
feito no tempo e na forma necessários.

OS DIÁCONOS SÃO AUTORIDADES DO CORPO DE 
CRISTO

A única fonte de autoridade no Reino de Cristo é Jesus.  
Essa autoridade é concedida a cada discípulo de Jesus 
através do Espírito Santo, na porção e características 
que Lhe apraz. Por este motivo, o diácono e sua esposa, 
precisam ser cheios do Espírito Santo.

Gálatas 5:22 a 25
Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a 
benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio; 
contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a 
carne com as suas paixões e concupiscências. 
 Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.

Não estabelecemos um referencial humano de perfeição, 
mas buscamos caminhar como discípulos de Jesus, cada 
dia mais semelhantes a Cristo. A Igreja na terra não é 
uma instituição humana, mas é o Corpo de Cristo. Seus 

membros, “embaixadores” do Reino eterno de Jesus, que 
precisam caminhar em crescimento da santidade e dos 
frutos do Espírito Santo de Deus.

1 Coríntios 4:1 
Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de 
Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 
1 Coríntios 4:2 
Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja 
encontrado fiel.  
1 Pedro 4:10 
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons 
despenseiros da multiforme graça de Deus.

Tíquico
Um homem reconhecido pelo apóstolo Paulo como 
“ministro” – “diavkono (diakonos)” - enviado a Éfeso 
para levar a carta bíblica, e consolar os irmãos. Um 
obreiro reconhecido com alguém ungido e capacitado 
pelo Senhor para ministrar sobre a vida dos irmãos 
daquela cidade.

Efésios 6:21,22
Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu 
faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, 
o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele 
console os vossos corações.

Epafras
Um diácono que servia com amor, ensinando aos irmãos 
que cresciam em fé e amor.

Colossenses 1:3 a 8
Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando 
oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor 
que tendes para com todos os santos; por causa da esperança que vos 
está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade 
do evangelho, 6que chegou até vós; como também, em todo o mundo, 
está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em 
que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade; segundo fostes 
instruídos por Epafras, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel 
ministro  - “diavkono (diakonos)” - de Cristo, o qual também nos relatou do 
vosso amor no Espírito. 

Febe
Um exemplo de mulher servindo na igreja, e sendo 
honrada pelo apóstolo Paulo diante dos irmãos:

Romanos 16:1
Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencréia, 
para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo 
que de vós vier a precisar; porque tem sido protetora de muitos e de mim 
inclusive.

OS DIÁCONOS DEVEM SER HONRADOS

I Timóteo 3:13
Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos 
justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus.

A Palavra de Deus nos mostra claramente, que os 
discípulos que caminham dentro das qualificações 
bíblicas como diáconos, recebem dos irmãos, honra, 
preeminência. Isto fortalece a fé. Eles se tornam cada dia 
mais fortalecidos na vida cristã.

Romanos 13:7
Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem 
imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.

Cada membro da igreja local deve dar graças a Deus pela 
vida dos diáconos levantados pelo Senhor na congregação, 
e também expressar a eles gratidão, abençoando-os 
sempre. Eles exercem um trabalho pesado e estratégico, 
no avanço da obra de Cristo através da Igreja.

I Tessalonicenses 5:12,13
Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre 
vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam; e que os tenhais 
com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam.

AS LIMITAÇÕES PESSOAIS
A DIVISÃO DE FUNÇÕES
SÁBIA MORDOMIA DO TEMPO

Os membros da igreja devem compreender, e até ensinar 
a outros, que os diáconos não são funcionários de uma 
organização, com a obrigação de gerar mordomias 
aos “espectadores”. Os diáconos são servos do Senhor, 
cumprindo missão e ministério. Possuem limitações e 
não são os responsáveis pelos desejos das pessoas que 
chegam para a reunião. Cada membro da igreja deverá 
saber, e ensinar a outros, que precisam cooperar com os 
diáconos. Poderão ser auxiliadores de todas as funções 
necessárias para o bom andamento das reuniões e da vida 
da igreja local.
 Os diáconos também deverão ser respeitados na 
administração do seu tempo pessoal, ao dividirem suas 
prioridades como sacerdotes do lar.  A esposa, os filhos, 
o trabalho profissional, o descanso; todas estas coisas 
devem ser sabiamente observadas, não havendo um peso 
insustentável, desequilibrado, sobre uma só pessoa, mas 
distribuído por todos que compõem o corpo diaconal.
 Os diáconos não podem apenas se ocupar de 
“atividades” na igreja. Eles precisam de sabedoria e boa 
organização para que também tenham o seu tempo 
precioso de adoração, de estudo da Palavra, de comunhão 
com os irmãos; tempo de receberem alimento sólido, 
crescimento espiritual, para que possam continuar 
exercendo o ministério com graça, unção, e leveza. 

Filipenses 1:1,2
Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus,
que estão em Filipos, com os bispos e diáconos: 
Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.

Texto preparado pelo Pr. Sóstenes Mendes, baseado na 
Bíblia Sagrada, nos estudos de Grady Scott, Daniel B. 
Wallace – Dallas Theological Seminary - G. W. Knight III, 
Commentary on the Pastoral Epistles  (New International 
Greek New Testament; Grand Rapids: Eerdmans, 1992).

Copyright 2006 - 2018
Todo o material que disponibilizamos no site pode ser reproduzido 
e distribuído, desde que na íntegra, gratuitamente, sendo sempre 
mencionada a fonte de pesquisa e o endereço eletrônico.
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INTRODUÇÃO

A Bíblia nos mostra que os diáconos foram instituídos 
para auxiliarem os apóstolos nos serviços diários da 
vida da igreja local. Porém, a importância deles não 
se limita ao auxílio nas tarefas diárias. Os diáconos 
são um referencial profético da vida da Igreja na 
terra e da vida de serviço de cada discípulo de Jesus.
 É muito importante que estudemos sobre o 
serviço diaconal e a vida dos discípulos chamados 
para este ministério, a fim de crescermos como igreja 
local, sobre alicerces sólidos, bíblicos, frutíferos.

Romanos 8:29
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre 
muitos irmãos.

Filipenses 2:5 a 11
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser 
igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, 
tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, 
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de 
cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que 
está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 
nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo 
é Senhor, para glória de Deus Pai.

Queremos, como Igreja de Jesus, compartilhar o 
ensino puro do Reino de Deus, que nos mostra 
que não podemos viver mais o padrão eclesiástico 
litúrgico religioso e hipócrita dos títulos, honras 
falsas, obrigações, programas, autoritarismo e 
domínio humano. Diaconia não é um cargo, um 
status ou uma forma de premiação e politicagem, 
mas uma das colunas da igreja local, os primeiros em 
oração, intercessão, visão espiritual, serviço, amor, 
frutos, testemunho, família...

Você verá neste estudo o que significa a palavra 
diácono.
Qual a primeira vez que ela aparece na Bíblia.
Quais as características de um diácono.

Os levitas, aptos a servir, trazem a presença da Arca. 
Os diáconos, que são servos, levitas, cultuam ao 
Senhor com seu serviço ao Corpo de Cristo. O serviço 
não é um cargo, é um culto, não é o cumprimento 
de uma escala, uma obrigação, mas é uma oferta de 
alegria. Os irmãos serão supridos pelos diáconos na 
dimensão material, porém muito mais na dimensão 
espiritual.
Os diáconos compõem “juntas e ligaduras” para 

o crescimento e aumento do Corpo. Eles são uma 
provisão e organização do Corpo de Cristo.

Colossenses 2:18 e 19  
Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto 
dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua 
mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem 
vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede 
de Deus.

A palavra diácono aparece no texto m portugues 
muitas vezes. Nem sempre é a mesma palavra no 
original. Alguma foram traduzidas para o idioma 
português de forma limitada, todas como sendo 
apenas “diáconos”. Outras não foram traduzidas com 
“diáconos”, mas expressam a mesma função ou ação 
espiritual de serviço.

diakonos
Dicionário Grego Strong’s Ref. # 1249
Utilizada no texto bíblico para dizer: “professor, 
cristão, e pastor”. Essa palavra veio provavelmente 
do   termo obsoleto “diako”, que significa: correr 
em uma missão, pequena viagem, a serviço de uma 
outra pessoa; atendente, o que serve à mesa;

Filipenses 1:1
Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus 
que estão em Filipos, com os bispos e diáconos(diakonos).

I Coríntios 3:5 
Pois, que é Apolo, e que é Paulo, senão ministros(diakonos)  pelos quais 
crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um? 

I Coríntios 4:1
Que os homens nos considerem, pois, como ministros(diakonos) de Cristo, e 
despenseiros dos mistérios de Deus. 

II Coríntios 3:6
o qual também nos capacitou para sermos ministros(diakonos) dum novo 
pacto, não da letra, mas do espírito; porque a letra mata, mas o espírito 
vivifica. 

II Coríntios 6:4
antes em tudo recomendando-nos como ministros(diakonos) de Deus; em 
muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, 
 
I Timóteo 3:2
e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministros(diakonos) de Deus no 
evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé; 

litourgos 
Dicionário Grego Strong's Ref. # 3011
Utilizada no texto bíblico para dizer: “ministro”. 
Aquele que tem uma função no templo, um adorador, 
um servo público, um beneficiador do homem.

Hebreus 1:7
Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus anjos faz ventos, e de seus 

ministros(litourgos) labaredas de fogo. 

I Pedro 4:11
Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus; se alguém ministra,
 ministre (litourgos) segundo a força que Deus concede; para que em tudo 
Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, ma quem pertencem a glória 
e o domínio para todo o sempre. Amém. 

Romanos 13:6
Por esta razão também pagais tributo; porque são ministros (litourgos) 
de Deus, para atenderem a isso mesmo. 

huperetes
Dicionário Grego Strong's Ref. # 5257
Utilizada no texto bíblico para dizer: “ministro, 
oficial, servo”. Alinhar, enfileirar, conduzir, 
subordinado, assistente, sacristão, policial, o que está 
debaixo do remador; pessoas que diaconiam, servem 
na dimensão da Igreja.

Lucas 1:1 e 2
Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos 
fatos que entre nós se realizaram, segundo no-los transmitiram os que 
desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros (huperetes) da 
palavra...

sharath
Dicionário hebraico Strong's Ref. # 8334
Utilizada no texto bíblico para dizer: “serviçal, 
atendente adorador”. Pessoas que diaconiam, servem 
na dimensão terrena, funcionários na sociedade, 
mas adorando a Deus.

I Reis 10: 4 e  5
Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que 
edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais (sharath), as 
funções e os trajes dos seus servos.

II Crônicas 29:11  
Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para 
estardes diante dele a fim de o servir, e para serdes seus ministros (sharath) 
e queimardes incenso. 

Ester 6:3
E o rei perguntou: Que honra, ou dignidade, foi conferida a Mardoqueu 
por Isso?  Responderam os moços do rei que o serviam (sharath): Coisa 
nenhuma se lhe fez. 

Salmo 103:21  
Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros (sharath) seus, 
que executais a sua vontade! 

Salmo 104:3 e 4
És tu que pões nas águas os vigamentos da tua morada, que fazes das 
nuvens o teu carro, que andas sobre as asas do vento;  que fazes dos ventos 
teus mensageiros, dum fogo abrasador os teus ministros (sharath). 

Ezequiel 44:11
Contudo serão ministros(sharath) no meu santuário, tendo ao seu cargo 
a guarda das portas do templo, e ministrando (sharath) no templo. Eles 
imolarão o holocausto, e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele, para 
o servir. 

Joel 2:17
Chorem os sacerdotes, ministros(sharath) do Senhor, entre o alpendre e o 
altar, e digam: 
Poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para 
que as nações
 façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos: Onde está o seu Deus? 

kahan
Dicionário hebraico Strong's Ref. # 3547
Utilizada no texto bíblico para dizer: aquele que 
oficia como “sacerdote”. Sacerdote oficial, autoridade 
eclesiástica.

Exodo 29:1,2,3
Isto é o que lhes farás para os santificar, para que me administrem o 
sacerdócio (kahan): Toma um novilho e dois carneiros sem defeito, e pão 
ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados 
com azeite; de flor de farinha de trigo os farás; e os porás num cesto, e os 
trarás no cesto, com o novilho e os dois carneiros. 

Ao mesmo tempo em que cada uma destas diferentes 
palavras foram traduzidas de forma limitada por 
“diácono”, ou “ministro”, todas elas expressam a 
mesma mensagem de serviço diaconal, de serviço 
levítico. 
 Entendemos também que não há 
diferenciação a  importância de pessoas. Tanto o 
funcionário de uma empresa, quanto o sacerdote 
que ministra uma reunião, podem ser igualmente 
importantes para o Senhor no serviço diaconal. 
 O que fazemos em qualquer lugar, precisa ser 
um serviço, um culto, uma diaconia, uma adoração, 
um testemunho, uma oferenda de amor e fidelidade 
ao Senhor.


