
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ano 325, o imperador romano Constantino I organizou um encontro de bispos cristãos; 
pastores, “pais da igreja”. Isso aconteceu na cidade de Niceia da Bitínia, que fica na Turquia. Ele 
queria unificar e dominar a igreja cristã, sistematizando a conduta religiosa dos líderes e dos fiéis. 
Um consenso em relação a questões convenientes à Roma foi buscado através dessa Assembléia 
geral. Assuntos como; a natureza de Cristo, a data da Páscoa ou a promulgação da lei canônica – 
os livros sagrados – foram tratados naquele Concílio. Até a repulsa a judeus, o *antissemitismo 
foi implantado na igreja romana através desses encontros, regras e leis religiosas. Os Concílios 
aconteceram diversas vezes no decorrer da História. 
 

* antissemitismo – Pensamentos, sentimentos, preconceitos e ações de 
rejeição, impedimentos e extermínio do povo judeu. 

 
Apesar do que os historiadores ensinam, não podemos definir qual eram exatamente as 
motivações de Constantino. Ele se dizia convertido ao cristianismo, mas poderia ser também 
apenas uma estratégia de um império na organização dos seus domínios. 
 
Aqueles primeiros “pais da igreja”, pastores, bispos, presbíteros fiéis ao Senhor, se viram diante 
de propostas de um governo que traria grandes benefícios. Poderia parecer a todos eles uma 
provisão de Deus para a estruturação da Igreja com recursos, escritório central, espaços públicos, 
apoio e proteção do governo, construção de catedrais, seminários etc. O que nossos primeiros 
líderes não podiam prever era que esse “sistema”, que trazia grandes benefícios, cobraria preço 
elevadíssimo que conduziu a igreja aos desvios conhecidos no decorrer da história. 
 

“Nós também lhe enviamos as boas novas do acordo relativo à sagrada Páscoa, isto 
é, em resposta às suas orações, esta questão também foi resolvida. Todos os irmãos 
do Oriente que até o momento seguiram a prática judaica, a partir de agora, 
observarão o costume dos romanos e de vocês e de todos nós que, desde os tempos 
antigos, mantivemos a Páscoa juntamente convosco.” 

 
Um desses desvios diz respeito ao sacerdócio. Apóstolos de Jesus, como Paulo, que implantavam 
igrejas, discipulavam os convertidos a Jesus e os tornava líderes para a expansão do Evangelho, 
agora tinham que ser chancelados por Roma, com títulos, mordomias, obrigações... O sacerdócio 
de todo cristão passou a depender do Imperador, que era o único que poderia “consagrar”, 
ordenar e delegar alguém como “ministro de Cristo”. 
 

 
DISCIPULADO 1/1 

CLERO E LEIGO 
Quem foi chamado a servir? Porque ainda temos a ideia de pessoas 
escolhidas, eleitas, com cargos e depois, “os membros”. 
 
Todos nós somos chamados de sacerdotes, em Cristo Jesus. Portanto, líderes 
de Deus nesta terra. Vamos estudar como nossa vida deve ser prioritariamente 
para servir, liderar, em inúmeras áreas, mas com graça, unção e autoridade. 

Qual área de serviço e frutificação na igreja você gostaria de participar? 
Veja qual o trilho de estudos e capacitação para esse serviço. 

 



O preparo teológico é uma necessidade absoluta para todos que vão servir ao Reino de Deus, 
mas trata-se de um conteúdo que todos os discípulos de Cristo precisam ter. A formação de um 
pastor, um sacerdote de Deus nesta terra é um assunto espiritual, não governamental.  
É importante entender que além dos obreiros que se dedicam integralmente às atividades 
cotidianas da igreja, teremos “ministros do mercado”; homens e mulheres que dedicam parte do 
seu tempo no mercado de trabalho. Porém, todos eles são colocados por Deus em alguma 
profissão para serem sal e luz entre os homens. 
 
Criamos uma cultura de “clero e leigo”, onde somente aqueles “especiais” fazem um seminário, 
recebem um título e agora são sacerdotes de Deus.  
 
Veja o que a Bíblia diz: 1 Pedro 2:1-10 
Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo 
 
1 Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de 
maledicências, 2 desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, 
por ele, vos seja dado crescimento para salvação, 3 se é que já tendes a experiência de que o Senhor é 
bondoso. 4 Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita 
e preciosa, 5 também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes 
sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus 
Cristo. 6 Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa; e quem nela 
crer não será, de modo algum, envergonhado. 7 Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade; 
mas, para os descrentes, A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular 8 
e: Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o 
que também foram postos. 9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz; 10 vós, sim, que, antes, não éreis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não 
tínheis alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. 
 
4 perguntas a serem respondidas no encontro da Célula. 
 
 

1. Você se sente como um “leigo” ou um é mesmo sacerdote de Jesus nesta terra? 
2. Respeitamos os líderes que Deus estabelece em cada um dos cinco ministérios de Cristo 

– Apóstolos; profetas; evangelistas; pastores e mestres. Mas entendemos que todos nós 
somos chamados ao serviço do Corpo de Cristo. Como você serve a Cristo 
ministerialmente? 

3. Sendo um sacerdote de Deus no mercado de trabalho, como você tem frutificado? 
4. O que você precisa para uma capacitação maior como servo do Senhor, cuidando das 

vidas que Deus coloca perto de você? 
 
 

Êxodo 19:6 
6 vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que 
falarás aos filhos de Israel. 
 
Apocalipse 1:6 
6 e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o 
domínio pelos séculos dos séculos. Amém! 
 
Mateus 28:18-20 
8 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no 
céu e na terra. 19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-
os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias 
até à consumação do século. 
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