Escola Bíblica - IECI
Aula 05 – Igreja: o Corpo vivo de Cristo

JESUS CRISTO COMO CABEÇA DA IGREJA EXERCE O SEU GOVERNO
ATRAVÉS DE HOMENS QUE ELE MESMO CAPACITA E
QUE SÃO RECONHECIDOS PELA IGREJA COMO LÍDERES ESPIRITUAIS.
Jesus dirigia a igreja através de homens. Quando alguém pergunta: “Quem é o pastor desta
igreja?” e alguém responde: “É Jesus Cristo”, nós achamos estranho, mas essa deveria ser a
verdade, pois a Igreja pertence a Cristo. É Ele quem anda entre as igrejas, dirige e governa as
igrejas, mas, Ele faz isso através de homens.
A. OS HOMENS CAPACITADOS POR DEUS
1. A igreja recebe do Senhor homens capacitados para governá-la. Temos várias palavras
no Novo Testamento para líderes: presbíteros, anciãos, epíscopos, bispos.
Deus providencia homens dotados de dons diferentes que se destacam para governar a
Igreja em suas diferentes áreas.
a. Presbítero (1 Tm 5:17-20) – é um título dados aos líderes da Igreja concedidos aos
mais experimentados e não necessariamente aos mais idosos. A ênfase é sobre o
caráter aprovado.
b. Bispo (At 20:28) – a palavra grega “epíscopos” refere-se àquele que olha de cima. É
o presbítero que tem a posição de supervisionar o todo e manter a coerência entre
cada parte. Ele possui a responsabilidade de governar , presidir. A ênfase é sobre o
dom espiritual.
c. Pastor (1 Pe 5:1-3) – não há ninguém chamado no Novo Testamento de pastor. O
que é visto nas escrituras é o trabalho de pastorear, o de cuidar e ministrar os
santos.
Título
Posição
Ofício

presbítero
bispo
pastor

At 11:30; 14:23 Tt 1:5-16
1Tm 3:1-6

2. O ministério específico dos líderes espirituais é equipar os santos para o exercício de
seus próprios ministérios (Ef 4:10-14). Todos os membros do corpo de Cristo devem
estar engajados em servir ao Senhor. Todos os crentes devem ser úteis na obra. O
ministério não é uma obra de um homem só, Seja qual for o ministério, ele deve ser
executado por uma equipe e isso também se aplica a liderança da igreja. O papel do
pastor não é realizar todo o trabalho da igreja sozinho, também não é de cuidar
diretamente de todos os membros, antes ele deve compartilhar as responsabilidades e
treinar outros líderes. Somente assim, ele será capaz de pastorear todo o rebanho.
3. A igreja deve reconhecer os presbíteros que Deus instituiu, nomeando-os como tais. Ef
4:11, At 20:28;14:23 – Deus dá os líderes, mas a igreja os identifica. Em todas as igrejas
existem homens que Deus escolheu. Basicamente a liderança que Deus providenciou
está lá na igreja, ela precisa somente descobri-los. Temos que procurar identificar os
homens que Deus já escolheu para trabalhar na igreja. A igreja tem líderes e não
apenas um líder.
4. A igreja deve submeter-se aos ensinamentos dos presbíteros como líderes espirituais. O
que a Igreja deve fazer em relação aos presbíteros:
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a. Julgá-los – 1 Co 14:29; 1 Ts 5:21; 1 Pe 4:11 – quando nós ouvimos um sermão ou
estudo não devemos aceitar tudo só porque foi dito pelo líder. Devemos questionar e
ver se de fato é bíblico aquele ensinamento (At 17:11). Essa postura não deve ser
confundida com uma atitude crítica, o “julgar segundo a Palavra todas as coisas e reter
o que é bom” é uma responsabilidade de todos os membros da Igreja.
b. Acatá-los – 1 Ts 5:12-13; 1 Pe 1:12; Hb 13:17 – acatar o que é correto como sendo de
Deus. Devemos ir à Igreja com humildade, esperando ouvir Deus falar através dos
líderes.
c. Imitá-los – 1 Co 4:16-17;11;1 Fp 3;17; 1 TS 1:6; 2:14; 2 Ts 3:7; Hb 13:7; 2 Tm 3:1011,14; Fp 4:9 – Muitas vezes ouvimos: “não olhe para mim, olhe para Jesus!” Isso é
muito bonito, mas não é bíblico, pois devemos servir de exemplo para os demais,
devemos refletir a Cristo em nossa vida. Os líderes devem liderar pelo ensino e pelo
exemplo.
CONCLUSÃO:
1. Muitos membros acreditam que seus pastores são um misto de: pai, padre e
coronel.
2. Como a bíblia muda a nossa visão a respeito dos líderes espirituais?
3. Qual é a função principal da liderança espiritual da igreja local?

