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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Caderno de textos do Seminário de Formação Básica em Teologia se trata 
de um riquíssimo material epistemológico de embasamento nos fundamentos 
Doutrinários e Teológicos, visando o nivelamento e a capacitação daqueles que desejam 
investir na carreira do Ministério Eclesiástico. 

Vivendo num século de trevas e de adoecimento no meio de uma religiosidade doentia e 
alienada, a preparação teológica é de vital importância para a sobrevivência intelectual e 
espiritual da Igreja, daí darmos total apoio ao referido Curso, referendando o seu 
conteúdo de altíssimo nível, que nos garante a credibilidade de seu criador o nosso 
Apóstolo Yves Marcel Garcia, profundo conhecedor da Palavra de Deus, e através do 
qual se assegura a excelência do ensino. 

Com Carinho à você querido estudante, discípulo(a) e Líder, 

Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD    
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Introdução 

Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, 
pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar; Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de 
torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento; Que governe bem a sua 
própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia (Porque, se alguém 
não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?); Não neófito, 
para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que 
tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, e no laço 
do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, 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 sirvam, se forem 
irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e 
fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus 
filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão 
para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3:1-
13.  

É perceptível notar a importância da Ética dentro do contexto Cristão, por exemplo, 
basta ser noticiado algum escândalo envolvendo Líderes Cristãos, que ganha grande 
proporção, por existir um valor ligado a essa imagem. Sabermos que o erro de caráter 
não é um problema Cristão, mais da natureza de todo ser humano. A Cobrança para 
uma vida de caráter vem primeiramente da Bíblia (2Tm3:17). Líderes poderão ser 
confrontados para voltar aos princípios (Gl2:11), não devemos ser excessivamente 
tolerantes, nem excessivamente julgativos. 

A Bíblia mostra um rigor maior em relação aos líderes (Tg3:1). Ter uma vida conhecida 
do público, é ter esta mesma vida sujeita a julgamentos dos outros. (1Pe5:3), O Pecado 
do Príncipe em Levítico se compara ao pecado de toda a congregação. (Lv 4:13-26). 
Talvez para aliviar um pouco a cobrança moral, às vezes essas cobranças no meio da 
Igreja e da sociedade são exageradas, por vezes as críticas beiram mais a maledicência 
do que realmente uma cobrança equilibrada. Não devemos esquecer que a vida cristã é 
um processo, para sermos continuamente aperfeiçoados pela palavra do SENHOR e 
pelas circunstancias. (Sl 119:67, 1Co3:18, 2Tm3:14-17). 
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O caminho do Líder sofre um continuo e acelerado aperfeiçoamento, (Sl18:32). É 
mandamento para que todo líder busque a excelência (2Tm3:17), sabermos que mesmo 
assim o líder não é isento de falhas, e muitas vezes é perversamente cobrado e acusado 
sem haver misericórdia dos acusadores, tudo o que não for feito em amor não procede 
de D’us, e as críticas, muito menos.      

 

 

Em Nosso Fraterno Shalom,  

Yves Marcel Garcia e Quécia Brandão Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

6 

1. O QUE É ÉTICA MINISTERIAL? 

São os princípios de conduta que envolve todas as pessoas que exercem liderança na 
Igreja de Cristo.  

Hábitos Seculares – Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas; 
porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 
4:16. É necessário que alguns hábitos sejam imprescindíveis na vida do líder, mas a 
ausência de certos hábitos, podem causar certos constrangimentos na vida do ministro, 
vejamos alguns hábitos obrigatórios na vida do ministro:  

Irrepreensível ao Falar - SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no 
teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no 
seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, 
nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo; A cujos olhos o réprobo é 
desprezado; mas honra os que temem ao Senhor; aquele que jura com dano seu, e, 
contudo, não muda. Salmos 15:1-4. É necessário que o líder esteja atento as suas 
palavras e aos compromissos que assume, não pode ter duas palavras. Deve cumprir 
sempre ao que se compromete.  

Pontual – O líder deve estar atendo ao horário, pega mal atrasos, o Líder tem o valor de 
professor por causa de sua posição, e é exemplo para todos.   

Cuidado com a Aparência – A pessoa que se veste bem é reconhecida como alguém que 
está apto a viver socialmente, o cuidado com a aparência não deve ser negligenciado, 
não se trata de vaidade, mas de uma aparência aceitável.   

Pagamento das Dívidas – Ter uma vida financeira bem administrada é fundamental para 
o líder, se envolver em dividas e empréstimos, e às vezes usando o nome de terceiros e 
não honrar, só trazem descredito e péssimo testemunho, e quem perde sempre é o 
Reino dos Céus. O líder deve honrar seus compromissos e as suas dívidas. 
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2. O MINISTRO E SUA CIDADANIA 

     “Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia 
em afronta, e no laço do diabo”. 1 Timóteo 3:7 

Embora não sejamos do mundo, vivemos nele, e estamos inseridos em comunidade, em 
sociedade, em uma cultura, e somos cidadãos de um país, por isso temos direitos e 
responsabilidades.  

Diante das Autoridades do Estado - Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores; 
porque não há potestade que não venha de Deus; e as potestades que há foram 
ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus; e os 
que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são 
terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? 
Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se 
fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus, e 
vingador para castigar o que faz o mal. Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, 
não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais 
tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. 

Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; 
a quem temor, temor; a quem honra, honra. Romanos 13:1-7. 

As Igrejas devem se adaptar a legislação, e saber que até podem sofrer penalidade se as 
descumprirem, e isso não caracteriza “perseguição”, mas são as leis normativas 
conforme a legislação. Certas leis de um país devem ser analisadas a luz do contexto 
bíblico, e o líder não deve ser a favor de determinações que incorram em confrontos 
com os mandamentos do SENHOR.  

Diante da sua comunidade – O líder não deve se isolar das questões pertinentes a sua 
comunidade. Sempre que possível ser simpatizante de causas comuns às necessidades 
de todos.  

Diante dos não crentes – A aqui requer atenção sempre redobrada, devemos manter 
sempre um bom testemunho, mesmo quando se é desrespeitado, podemos ser firmes 
sem precisar contender.  

Diante da Mídia – Deve se estar vigilantes e ter sabedoria para saber o que dizer, e assim 
ter prudência no que falar, pois está exposto a toda uma sociedade.  
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3. O MINISTRO E SUA FAMÍLIA 

Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a 
fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8 

Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a 
modéstia (Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da 
igreja de Deus?); 1 Timóteo 3:4,5 

A Família do Líder deve ser referência, deve zelar pelo bom nome e pelo testemunho, 
sabemos que a família dos líderes sempre estarão constantemente sendo cobrada e 
também não está isenta de problemas, mas deve existir uma preocupação continua 
sobre sua família, pois é exemplo para todos.   

Diante do Cônjuge – O líder deve ter um casamento dentro dos padrões bíblicos. (Ef. 
5:22:23). A mulher do líder ou o próprio líder dever evitar expor o seu conjugue, os 
problemas devem ser resolvidos em casa, com perdão, amor e temor.  

Diante dos Filhos – Deve ser responsabilidade dos pais educarem seus filhos no temor e 
na correção do SENHOR (Ef 6:4).  

Diante dos Parentes – Embora haja entre os familiares diferenças em vários aspectos é 
necessário que mantenha sempre um bom relacionamento, pois servirá de testemunho 
do amor de D’us, isolar-se não é uma boa atitude.  
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4. O MINISTRO E A LIDERANÇA DE SUA CONGREGAÇÃO  

Uma liderança eclesiástica deve estar pautada no caráter, e não apenas no carisma 
(Dons Espirituais), ou seja, uma liderança que agrada o coração de D’us e se mantem 
forte durante toda a vida está alicerçada nos frutos do Espirito. Podemos dizer que antes 
de D’us usar você, Ele trabalha em você.  

Diante dos Líderes e Discípulos - Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem 
depressa; Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a 
igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3:14,15. 

É necessário que líder seja transparente em suas atitudes e fuja da aparência do mal, 
manter sempre o bom trato, evitando fazer acepção de pessoas e evitar conversas a sós 
com pessoas de sexo oposto.  

Diante dos Auxiliares – Mesmo em meio às oposições e afeições o líder tem que ser 
amigável com todos. Deve-se evitar rotular as pessoas, a forma de se comentar deve ser 
apropriada, de forma construtiva e não pejorativa. Elogie em público e exorte no 
particular. É importante o líder ouvir seus liderados. Temos que levar em conta duas 
coisas importantes: Chamado e Capacidade, se tivermos ambos, devemos nos 
conformar com aquilo que D’us nos deu, e saber aguardar a hora certa, caso saibamos 
que Ele tem algo diferente para nós.  

Diante das questões financeiras - Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie 
de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com 
muitas dores. 1 Timóteo 6:10. 

Por várias passagens, Paulo explica a importância de agir de forma correta em relação 
ao dinheiro. Os líderes devem prestar contas das movimentações, e agir com 
transparência. Alguns não se corrompem, mas a falta de prestação de conta põe em 
xeque sua honestidade. É importantíssimo que os líderes (Pastores, Diáconos etc), sejam 
dizimistas e ofertantes, para que pelo exemplo, sejam admiráveis.  

Diante das questões administrativas – No, Brasil o historiador Raimundo Faoro, já 
identificou o que ele chamou de “patrimonialismo”, que procede de Portugal e se 
caracteriza pelo fato de os bens do estado, pertencerem a governante do Estado, desta 
feita, o líder da nação julgava que aquilo que ele administra lhe pertence. Os líderes 
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eclesiásticos devem evitar e agir de igual modo com a congregação e os bens que 
administra. Ele administra tudo em prol da comunidade e não para si mesmo.  

Diante das questões disciplinares – O líder deve ser bem ponderando em aplicar uma 
possível disciplina, deve evitar excessos e ou falta de severidade. Deve evitar 
parcialidade, dois pesos e duas medidas são abomináveis (Pv 20:10). Quando um líder 
sabe de procedimentos errados deve ser corajoso para realizar o confronto. 

Diante de ministros convidados – É importante o líder ter ciência e conhecimento da 
pessoa a ser convidada. Deve explicar com antemão sobre o que pregar, tema, por 
exemplo, tempo. Quando for convidado para ministrar em outra comunidade deve 
chegar no horário ou avisar caso aconteça algum contratempo, pedir informações sobre 
o convite, não impor suas posições, pedir autorização ao ministro ou líder da 
congregação para fazer algo diferente. Caso algo não lhe agrade suporte, a maledicência 
é um dos piores erros que alguém que ministra a palavra pode cometer.  

Diante das mudanças de Congregação – Mesmo que as mudanças não agradem o líder, 
ele deve entender que mudanças fazem parte, e o Reino dos Céus continua com outra 
liderança, às vezes tem casos que o líder precisa mudar ou tem uma outra expectativa, e 
precisa sair da congregação, e precisa deixar tudo bem ajustado para a nova liderança 
assumir.   

Diante das Crises e das Críticas – Diante das situações difíceis elas demonstram quem 
realmente somos, o líder é aquele que mantem a calma quando todos já perderam, não 
deixar se levar pelo impulso das massas, e ser capaz de olhar as coisas com mais clareza 
que os demais e de agir de modo diferente. O líder nunca está imune às críticas, se elas 
forem verdadeiras, devemos aceitar e se forem falsas, apenas ignorar.  

Diante os Opositores – O maior herói é aquele que faz do inimigo um amigo (Talmud), 
se possível dedique-se ao diálogo, não haja da mesma forma que ele, ouça-o, se a 
oposição vier de um grupo, procure conversar individualmente, o indivíduo sozinho 
pensa melhor, sem pressão dos demais, se ganhar alguns a oposição se tornará fraca.  

Diante dos Fracassos – Às vezes podemos passar por fracassos, mas nunca desistir, 
devemos adotar uma postura mais otimista. Devemos tomar uma atitude de reconhecer 
a causa deste fracasso, por exemplo, quando Davi pecou, reconheceu seu erro 
(2Sm12:13), pediu perdão (Sl 51), aceitou a consequência do erro (2Sm16:5-11), não 
quero afirmar que fracasso é pecado, mas pode estar associado, mas fracasso está 
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associado a não alcançar algo, por não está preparado em algumas circunstancias e não 
querer reconhecer isso. Devemos manter a humildade diante do fracasso alheio, por isso 
ter uma atitude de temor e amor para com o fracasso do próximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

12 

5. O MINISTRO E A SUA FILIAÇÃO MINISTERIAL 

A Necessidade de união e as dificuldades são alguns aspectos que fazem que uma 
denominação se associe a uma convenção, outras por sua vez preferem ficar 
independentes, mas devemos buscar a unidade. Vejamos alguns problemas que podem 
surgir no meio da liderança.  

Diante dos ministros da denominação – A Inveja é um problema sério que temos que 
aprender a lidar quando surge em nós ou nos outros, mas infelizmente não se percebe 
tal sentimento e atitude.   

Vencendo a própria inveja – Alguns passos importantes para vencer a inveja: 
Lembremos que somos uns dos outros, ou seja, a vitória do meu irmão é a minha 
também. A inveja pode nos fazer esquecer os proposito D’us para nós. Ore sempre pela 
pessoa no qual você possa sentir inveja.    

Vencendo o invejoso – Embora nem sempre seja possível vencer o invejoso, mas façam 
sempre que possível que todos participem do seu sucesso. Elogie e valorize o invejoso, 
“Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam”. (Lc 6:28).  

Diante das posições doutrinárias – É possível discordar em paz, devemos nos esclarecer 
sobre as questões doutrinarias e evitar “polemicas”, muitos problemas surgem por falta 
de comunicação. Em último caso dependendo da posição doutrinaria é aceitável a boa 
convivência, mas caso fira a consciência em preferível desvincular-se do que viver em 
conflito, mas mantendo sempre o respeito.    

Diante das mudanças desagradáveis – Reagir negativamente a qualquer mudança, 
muitas vezes, esconde o mero medo e a insegurança, devemos está pronto para 
mudanças, as vezes são necessárias. 

Diante de uma mudança de denominação – Ético é sair e deixar a porta aberta, é 
louvável que alguém ao se desligar de sua denominação haja sem contendas, sem 
maledicência e sem acusações. Não devemos menosprezar quem deixa a congregação, 
devemos pautar nosso relacionamento no amor de Cristo.  
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6. O LÍDER MINISTRADOR DA PALAVRA 

Tanto quando a sabedoria o líder dever controlar as emoções. Ter autocontrole é 
fundamental, mas não se adquiri do dia para a noite, é preciso muito treino, muita 
disciplina interior, para controlar suas palavras, atos e impulsos, certo comentário sobre 
a igreja ou algum irmão devem ser “vigiados”.   

Erros que devem ser evitados na ministração  

 Não se preparar para a mensagem – É importante que tenha sido investido tempo 
diante de D’us em oração, leitura e meditação para oferecer aos ouvintes algo de 
valor. 

 Mensagem sem um centro (1 Co 2:2) – É importante que a mensagem tenha um 
tema.   

 Mensagem muito longa (At 20:9) – Média de uma palavra é 30 minutos, não 
sejamos escravos do relógio, pois haverá necessidade de um tempo maior.   

 Desrespeitar horários (At 20:7) – Devemos ter discernimento com o horário. 
 Usar o púlpito para agredir (Ef6:17) – Púlpito é para se pregar a palavra do 

SENHOR e não se pode lavar “roupa suja”, problemas pessoais tem que ser 
tratados pessoalmente.  

 Discursar sem considerar a audiência (1Co14:10:11) – É importante conhecer o 
público e distinguir qual a mensagem será direcionada.  

 Mais alguns cuidados ao pregar – Não faça movimentos bruscos, Não olhe para uma 
única pessoa, não fique com a cabeça baixa, não fique falando de sim mesmo (Pv 
25:27), não use termo grosseiros (Tt 2:8), Seja você mesmo, não imite ninguém, não 
fale aceleradamente.  

Ministrando como convidado 

Mesmo que lhe mandem se sentir em casa, não se sinta em casa, certas liberdades 
podem não ser vista com bons olhos. É importante o pregador conhecer um pouco da 
cultura daquela congregação e respeita-la.  
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7. O MINISTRO COMO IMPLANTADOR DO REINO DOS CÉUS 

O Historiador Edward Gibbon esclarece a existência do “rancor teológico”, que é um 
sentimento de aversão e hostilidade ao outro, por questões doutrinárias, gerando um 
mau testemunho. Temos tido alguns progressos no que diz respeito a melhorar essas 
questões do “rancor doutrinário” no meio Evangélico, mas muito ainda se precisa fazer.  

Diante de outros ministros e denominação  

Devemos evitar zombarias no que diz respeito a pontos doutrinários de outras 
denominações, tal atitude mostra deboche, destituído de amor Cristão. Embora 
devemos evitar alguns grupos por heresias, e no caso seria justificável, mas devemos ter 
uma atitude de respeito com os ministros deste grupo. O Ministro deve ter bom senso e 
seu comportamento no que diz respeito às questões doutrinárias de outras 
denominações. O Mundo precisa de cura, a Igreja de Ética, o tema proposta aqui foi 
resumido para nos dar uma noção geral sobre a questão da Ética Ministerial, o assunto 
não se esgota aqui, o aluno pode consultar bons livros sobre o tema para 
aprofundamento.     
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QUESTIONÁRIO 

1. Cite os livros e passagens bíblicas que exigem um padrão para a liderança. 
2. Quais os hábitos que o ministro precisar ter no que diz respeito ao seu caráter? 
3. Como deve ser o relacionamento do ministro em relação ao governo? 
4. Cites erros que os conjugues não devem cometer? 
5. Como deve ser o relacionamento do líder com as questões administrativas e 

financeiras? 
6. Quais os erros dever ser evitados na ministração da palavra? 
7. O que você pensa sobre os traumas que filhos de ministros cristãos evangélicos 

carregam? 
8. Quais os cuidados de se ministrar em outras denominações? 
9. Por que líder dever ouvir os auxiliares? 
10. Como os líderes dever se relacionar com as lideranças superiores?   
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