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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 

“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 3:13 

O SENHOR Jesus desde Estevão vem honrando a todos que, embora aparente 
insignificância a esta missão, exercem-no de maneira amorosa e sacrificial. Pois 
entendem que o princípio e a essência de todo ministério é o Serviço. 

É a partir do diaconato, que os talentos dos líderes são desenvolvidos diante de D’us e 
diante dos Santos (os discípulos). Nunca esqueça, diaconato é servir, com amor e 
submissão, pois ele faz à D’us e a sua Igreja estabelecida, e mesmo que surjam os 
problemas e as dificuldades, esta unção de servir lhe fará toda a diferença.    

 

 

Em Nosso Fraterno Shalom,  

 

Yves Marcel Garcia e Quécia Brandão Garcia 
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1. A ORIGEM DO DIACONATO 

Definição 

Diaconato vem do grego, diáconos, e significa ajudante, servidor. Em Hebraico temos a 
palavra Shamash, que tem o mesmo significado de servente, pronto a obedecer e a 
servir.  

A Instituição 

Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos 
gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério 
cotidiano. 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 
constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no 
ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estêvão, 
homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e 
Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia; E os apresentaram ante os apóstolos, e 
estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se 
multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à 
fé. Atos 6:1-7 

A necessidade de Instituir o Diaconato pelos Apóstolos: 

1. O Crescimento da Igreja (Novos Discípulos); 
2. O Descontentamento Social (Ajudar no Serviço a comunidade); 
3. O Comprometimento do ministério Apostólico (Foco na Oração e na Palavra); 
4. A Organização Ministerial da Igreja (Novos Ministros, Evangelistas e Diáconos). 

A Natureza do Diaconato 

1. Diaconato como Ofício (Social); 
2. Diaconato como Ministério (Cargo Eclesiástico); 
3. O Diaconato foi inspirado pelo Espírito Santo; 
4. O Diaconato foi eclesiasticamente aceito; 
5. Os diáconos foram formalmente ordenados; 
6. Os diáconos receberam pela imposição de mãos; 
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7. Os Diáconos embora ministros, estão em submissão à liderança que lhes 
estabeleceu; 

8. O Diaconato é um importante serviço, é uma honra; 
9. O Diaconato está em auto nível, ao ponto de Paulo cobra-los tanto quanto 

aos Bispos no que diz respeito aos requisitos da função; 
10. Jesus, Yeshua, é o Diácono dos diáconos; 

Perguntas Devocionais 

 Você intercede pelo seu Pastor, Bispo ou Apóstolo? 
 Você ajuda, ele na congregação ao ponto dele poder se dedicar a oração e ao 

ministério da palavra?  
 Preocupa-se com ele? 
 Procura servir aos santos como Cristo servia e serve a sua Igreja? 
 Por que Jesus é o Diácono dos diáconos? 
 O que caracteriza o diácono como ministro? 

 

2. AS QUALIFICAÇÕES PARA O DIACONATO 

 

Uma pergunta inicial devemos fazer: porque as qualificações se fazem necessárias? Pois 
o Diácono exerce um lugar de honrado destaque como oficial e ministro eclesiástico.  

Qualificações do Diácono: 

 Boa Reputação;  
 Experiência e Plenitude do Espírito (Vida Piedosa com D’us); 
 Batismo com Espírito Santo, testemunhada pelo Fruto e pelos Dons Espirituais; 
 Sabedoria Espiritual pela leitura diária e sistemática da Bíblia, orando e 

chorando, cultivando o temor a D’us e Observando todas as coisas (Não ser 
precipitado),  

 Honestidade; 
 Não seja de língua dobre; 
 Abstinência às Bebidas Alcoólicas; 
 Incorrupção e Integridade; 
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 A observação do mistério da fé numa pura consciência (Obediência Ativa e 
reverente);  

 Fidelidade Conjugal; 
 A Educação e o bom governo dos filhos; 

 

Perguntas Devocionais 

 Quais as qualificações apresentadas que ainda não tenho? 
 Dedique minutos de oração pela Igreja do Messias, família e vizinhos. 

 

3. AS PROVAÇÕES PARA O DIACONATO 

 

É momento de observação do irmão ou irmã para saber se possuem os requisitos 
básicos para exercer o diaconato. 

Pela experiência, caso eles não reúnam os requisitos bíblicos, devem ser deixados onde 
estão. Caso teime em ordena-los, corre um sério risco de perder um crente valioso, e o 
diácono (a) jamais acharemos.  

“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 3:8-13 

No que consiste quanto à Provação Diaconal: 

 Provação Espiritual (Frutos do Espirito e Boas Obras); 
 Provação Moral (Caráter Aprovado para com a Família, Vizinhança, Escola e 

Trabalho); 
 Provação Social (Bom Relacionamento com seu próximo, amor ao semelhante); 
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 Provação Vocacional (Ter Disposição, pró-atividade e Zelo pela Obra do 
SENHOR); 

 Provação SIM, Caprichos humanos NÃO. 

Perguntas Devocionais 

 Por que a provação do diácono é importante? 
 Por que desejaria ser diácono? 
 Você tem controle sobre os próprios nervos? 
 Se você sendo provado duramente, ainda seria amigo do seu pastor, bispo ou 

apóstolo?  
 Você consegue identificar atitudes que podem conflitar em ser um diácono? Se 

sim, ore e busque o poder do Espirito Santo para aperfeiçoar seu caráter, atitudes 
e comportamentos.  

4. OS DEVERES DO DIACONO 

 

É de suma importância que o Diácono mantenha-se atento às necessidades do seu 
pastor, bispo ou apóstolo, suas funções eclesiásticas, sociais, as normas da Igreja Local e 
as doutrinas fundamentais da fé Cristã.   

As Reponsabilidades dos Diáconos: 

 Em relação ao seu pastor, bispo ou apóstolo; 
 Em relação ao ministério; 
 Em relação à história e a doutrina da Missão; 

É importantíssimo que os Diáconos se conscientizem de que desenvolvem uma função 
importante, mesmo que aos olhos de demais pareça ser sem valor, deve confiar e fazer 
tudo com um coração comprometido com a função exercida. 

 

5. O DIÁCONO E AS BOAS OBRAS SOCIAS 

 

Disse certa vez um teólogo, que: “não podemos falar de pão que é descido do céu, 
enquanto ao nosso lado desmaia o semelhante pelo pão que brota da terra”.  
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Embora o Reino dos Céus não se resuma ao serviço social, porém, o serviço social, está 
ABSOLUTAMENTE, dentro do contexto do Reino dos Céus. Haja vista que a ordenação 
diaconal na Igreja do 1º século, surge da necessidade de atender as viúvas que estavam 
sendo esquecidas na distribuição do sustento diário, como: alimentos, roupas, remédios 
etc... Deve haver uma preocupação nesta área, evidentemente que nem sempre a Igreja 
poderá atender as necessidades de todas as pessoas, mas o Diácono deve incentivar e 
conduzir um trabalho que possa mobilizar periodicamente a Igreja para esta 
preocupação, talvez a criação de uma cooperativa e projeto de coletas, por exemplo, 
mas nunca abandonar essa demanda bíblica e humanitária. Acreditamos que esse 
princípio de ajudar pelo serviço social, esteja nos dando um lembrete prático de NOSSO 
SENHOR JESUS para que a sua Igreja nunca perca a sensibilidade do amor ao próximo 
no que diz respeito a suas necessidades, e assim abrir continuamente no cotidiano da 
Igreja a necessidade do amor e da misericórdia.  

Mas, se faz necessário fazer uma observação, não devemos trocar o verdadeiro propósito 
da Igreja, que é o de fazer discípulos para O Reino dos Céus, pelo serviço social. 
Podemos e devemos usar tal serviço social permanente para ser uma porta de 
evangelização onde pessoas conhecerão o amor de D’us em Cristo, e conhecendo assim 
o real propósito de D’us para as suas vidas.     

Serviço social no Antigo Testamento  

“Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com 
ele como um usurário; não lhe imporeis usura”. Êxodo 22:25 

“E, quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de segar os cantos do teu 
campo, nem colherás as espigas caídas da tua sega; para o pobre e para o estrangeiro as 
deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus”. Levítico 23:22 

Vemos no antigo testamento uma clara preocupação com o necessitado, no qual a 
nação de Israel acabou sendo expulsa da terra Canaã por essa negligencia.  

Serviço Social no Novo Testamento 

“Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí 
por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo; Porque tive 
fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e 
hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e 
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foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com 
fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos 
estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na 
prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que 
quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá 
também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo 
eterno, preparado para o diabo e seus anjos; Porque tive fome, e não me destes de 
comer; tive sede, e não me destes de beber; Sendo estrangeiro, não me recolhestes; 
estando nu, não me vestistes; e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles 
também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, 
ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?” Mateus 25:34-44 

O princípio do serviço social é continuado na nova aliança, haja vista que os princípios 
de D’us são permanentes. Não se pode constituir uma sociedade justa sem a 
preocupação e o suporte aos necessitados.  

Para o bom desempenho do serviço social para a comunidade o diácono deve 
desenvolver um senso de compressão das demandas sociais de sua comunidade e assim 
desenvolver campanhas ou projetos que atendam essas necessidades. 

Vejamos algumas sugestões de trabalhos que podem ser desenvolvidas pelo corpo 
diaconal: 

1. Arrecadação de Alimentos (Para a Igreja doar, e deixar no altar, depois orar e 
consagrar); 

2. Campanha de Roupas ou Agasalhos; 
3. Campanha do Material Escolar; 
4. Campanha Missionária; 
5. Promoção de Empregos; 
6. Campanha para Aquisição de Bíblia; 
7. Cooperativa de Alimentos; 
8. Aquisição recurso para compra de medicamentos; 
9. Mutirão para limpeza da rua da Igreja e vizinhos. 

O diácono deve reunir com a liderança e buscar apoio, é importante o diácono entender 
as demandas e buscar as melhores estratégias para os propósitos. Embora a 
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preocupação com o social seja responsabilidade de todos, cabe ao diácono conduzir 
essa responsabilidade, haja vista que biblicamente é função primordial do diaconato.  

Perguntas Devocionais 

 Você tem se preocupado com o social da Igreja? 
 Verdadeiramente você se preocupa com os pobres e necessitados? 
 Ore ao SENHOR para que o ajude a desenvolver algum trabalho social na Igreja. 

 

6. SERVINDO A SANTA CEIA 

 

É a principal solenidade da Igreja, é importante que os diáconos estejam adequados e 
covenientemente preparados para servi-la.  

A Santa Ceia é tanto um memorial quanto uma profecia, dos sofrimentos e morte do 
SENHOR Yeshua, é um memorial (1Co11:26); de segunda vinda, uma viva profecia 
(1Co11:26); é uma ordenança que deve ser observada “Até que Ele venha”.  

Na Santa Ceia evidenciamos sermos nós participantes da natureza divina do Redentor 
(2Pe1:4). É por isso que a Santa Ceia é conhecida ainda como a comunhão; é a 
comunhão ente o crente e o SENHOR Yeshua, entre o discípulo e a sua congregação.  

O Pão simboliza o corpo do SENHOR Jesus que foi partido por nós; o cálice, o seu 
precioso sangue que no calvário foi vertido a fim de que sejamos purificados de todo 
pecado (1Jo1:7).  

Algumas recomendações que devem ser da preocupação dos Diáconos: 

 Arrumação, limpeza do templo e das cadeiras; 
 Certificar se a mesa da santa ceia esta devidamente preparada; 
 Verifique se o Pão e Suco de Uva estão nas quantidades certas, certifique se 

haverá visitantes de outras Igrejas para por porção extra; 
 Certifique-se que a bandeja esteja limpa assim como os cálices; 
 Veja se há alguma recomendação especial; 
 Se for o líder diaconal, faça com os demais diáconos todos os alinhamentos; 
 Assegure-se de que a Igreja esteja acomodada; 
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 Não permita que as crianças fiquem circulando no templo, mantenha-as em 
lugar seguro, arejado e tranquilo, sendo vigiadas por um adulto responsável; 

 Faça as recomendações necessárias antes da santa ceia: como ser batizado, está 
em comunhão com o corpo de Cristo; sendo cortês, mas firme; 

 Esteja atendo ao sinal do seu pastor, bispo ou apostolo, ou do diácono líder 
celebrante; 

 Esteja consciente de suas responsabilidades em relação ao bom andamento da 
santa ceia;  

 Atenção à vestimenta pois é importante, deve-se ter bom senso e usar roupas 
formais, tanto para o diácono, quanto para a diaconisa; 

 Cuidados com aparência, higiene, cabelos, unhas, cheiro, barba, pois é 
fundamental esses cuidados;  

 Ao distribuir os elementos da ceia evite cantar em cima dos elementos; 
 Ao Entregar a ceia diga: “Em memória do corpo de Cristo”. 
 Faltando pão, retorne a mesa e pegue mais elementos, e volte a distribuir do 

ponto interrompido; 
 Se alguém deixar cair o pão, pegue-o, e envolva em um guardanapo e entregue 

a mesa; a instrução acima vale para o Cálice;  
 Após a ceia, recolha todo o material. É importante que não falte e nem sobre e 

demasia.  

Pergunta Devocional 

 Por que a Santa Ceia é tanto um memorial quanto uma profecia? 
 
 

7. RECOLHENDO AS PRIMÍCIAS, OFERTAS E OS DÍZIMOS 

 

Pontos importantes sobre o recolhimento: 

 O Diácono deve se portar de forma reverente e santa; 
 Deve esta sempre em espirito de oração; 
 Veja o contribuir como um ato de adoração e ato cultual (Gn14:18-24), NÃO 

mercantilista; 
 Não constranja ninguém a contribuir, isso vale no caso de usar a salva; 
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 Caso alguém não contribua, ore em espirito pelos irmãos, para que possam ter 
como contribuir nas próximas oportunidades; 

 Se a congregação for grande e usar salva, divida a função com outro diácono; 
 Pode-se optar em reconhecer os recursos, da porta central em direção ao púlpito, 

quando a Igreja começar a louvar, caso se use a salva; 
 O Diácono após o recolhimento encaminha ao tesoureiro; 
 Nos recolhimento é importante está atendo para supostas pessoas mal 

intencionadas, e não reagir caso haja abordagem a mão armada; 
 O Diácono deve está atendo as questões de segurança; 
 É fundamental que o diácono seja um mantenedor da Obra; 

 

Pergunta Devocional 

 Interceda pelos mantenedores e por aqueles que estão em dificuldades possam 
ser abençoados em suas finanças.  

 

8. O DIÁCONO RECEPCIONISTA 

 

Vejamos recomendações importantes para o Diácono como recepcionista da 
Congregação: 

 Está ciente que estará lidando com pessoas de todos os temperamentos e índole e 
se preparar para isso; 

 Leia o livro de Provérbios todos os dias, ali terá orientações praticas para saber 
lidar com situações do dia a dia;  

 Esteja em espirito de oração e vigilância; 
 Esteja bem vestido e com boa aparência; 
 Ao recepcionar um visitante procure saber seu nome, anote, e depois leve ou 

mostre um lugar adequado para ele; 
 Fique atento caso haja alguma necessidade do visitante; 
 Deem o nome do visitante para ser apresentado; 
 Fique atento para as crianças não ficarem saindo e entrando na congregação; 
 Tenha autocontrole; 
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 Esteja atento quando toda a Congregação estiver orando, não feche os olhos; 
 Esteja atendo a pessoas com comportamento inadequado e suspeito;  
 Esteja atendo ao que acontece fora da congregação; 
 Esteja atendo aos enfermos, idosos, deficientes caso precisem de ajuda; 

 

Pergunta Devocional 

a) Pense e analise as recomendações importantes para os diáconos na recepção da 
congregação. 
 

9. A ORDENAÇÃO DIACONAL 

 

É a solenidade na qual os candidatos recebem autorização formal do ministério e da 
congregação para exercer, de maneira plena, as várias funções referentes a esse 
ministério especifico.  Na MASF, em nosso ministério fazemos tal ordenação em eventos 
macros, onde tenhamos a presença de todos os lideres de congregação, Pastores, Bispos 
e Apóstolos, de tal maneira fazendo para que o candidato seja conhecido e honrado por 
todos, seguindo assim as recomendações da OPPOS-MASF, Ordem dos Pastores, 
Pastoras e Obreiros da Missão Apostólica Sem Fronteiras.  

A Liturgia: 

1. Oração Inicial; 
2. Louvores que façam menção ao trabalho na obra; 
3. Mensagem, deve estar liga as funções diaconais, como em Atos 6. 
4. A Apresentação dos candidatos; 
5. A Ordenação dos Diáconos:  

a) Leitura Bíblica de 1 Timóteo 3:13; 
b) Termo de compromisso:  

Os irmãos prometem diante de D’us, de sua Igreja, aqui reunida, terem sempre a 
Bíblia Sagrada como a inerrante e infalível palavra de D’us? 

- Sim, Prometemos. 
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Prometem ser fieis à sua Igreja e ao seu pastor, bispo ou apóstolo, zelando pela 
boa ordem na casa de D’us? 
 
- Sim, Prometemos. 
 
Prometem exercer fielmente o diaconato, tendo-o sempre em elevada honra 
conforme ordenado na palavra de D’us? 
 
- Sim, Prometemos. 
 
Prometem servir a mesa do SENHOR e a mesa a Igreja de Cristo como o faziam 
os diáconos escolhidos pelos apóstolos de Nosso SENHOR em Jerusalém?  
 
- Sim, Prometemos. 
 

c) A oração ordenatória: Ore ao SENHOR para que venha abençoar os novos 
diáconos, investindo-os da Unção desta função, que venham servir à casa de 
D’us como os primeiros sete diáconos da Igreja do 1º Século: 
 
Imponha as mãos com óleo e sobre a cabeça cada um deles, diga: Recebam esta 
ordenação em Nome de Jesus, e seja cheio desta sua Unção.    
 

d) A Entrega dos Diplomas ao final se for possível, presentei os novos diáconos com 
uma boa Bíblia de Estudo.   

Perguntas Devocionais 

 Que virtudes, ensinadas até aqui, ainda me falta? Estou disposto (a) a 
busca-las?  

10. O DIÁCONO COMO EVANGELISTA 

 

Embora já abordamos nos tópicos anteriores as funções e atribuições do Diácono, uma 
missão que nunca deve ser negligenciada é a da evangelização. Como recomenda o 
Apóstolo Paulo: “Faze a obra de uma evangelista” (2 Tm 4:5). 
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Vejamos alguns pontos sobre evangelização:  

 Um verdadeiro evangelista, nunca é constrangido por ninguém ou não depende 
de incentivos, pois o Espírito Santo o constrange (1Co9:16); 

 Os Principais propósitos da Evangelização: Salvação das Almas (Pelo 
Testemunho Interno e Externo), Crescimento (Discipulado, devoção diária e 
submissão ao Reino) e Serviço Cristão (Evangelização, Missões, Assistência 
Social e manutenção da comunhão dos santos);  

 Formas de atuação do diácono como Evangelista: Recepcionando bem as 
pessoas, convidando as pessoas que passam na Rua da Igreja, Distribuindo 
literatura evangelística, fazendo cultos ao ar livre, campanhas evangelísticas e 
durante os apelos; 

 O Diácono que ganha almas, Sábio Evangelista é.  
 Evangelizar é muitas vezes fazer sacrifícios, mas valerá todas as dores.  

 

Perguntas Devocionais 

 O Que você entende por Evangelista? 
 Qual apóstolo foi chamado de evangelista? (Atos 8) 

 
 

11. A ÉTICA DIACONAL 

 

O que é Ética? É o estabelecimento do que é correto e o que é errado, tendo como fonte 
a consciência baseando-se em princípios pré-estabelecidos. 

O que é Ética diaconal? É a norma de conduta que o diácono deve observar no 
desempenho de seu ministério.  

Quais as fontes da Ética Diaconal:  

 A Bíblia (Fonte de orientação espiritual e ética); 
 Regulamentos do Ministério (Questões estatutárias); 
 A consciência do próprio diácono (Com relação à prática e a observância da 

Palavra); 



 
 

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 

18 

Procedimentos Éticos que deve o diácono observar: 

1. Quanto ao seu oficio (Consciência do serviço diaconal);  
2. Quanto a sua lealdade (Fiel à liderança congregacional); 
3. Quanto às críticas (Não falar mal da Congregação e da liderança); 
4. Quanto à ministração particular da Ceia (Não ir sozinho a casa das irmãs para 

levar a Ceia); 
5. Quanto ao dinheiro (Caso alguém queira lhe entregar o dízimo, gentilmente peça 

que entregue a casa do tesouro); 
6. Quanto ao sigilo e a discrição (Certamente presenciará casos graves e 

comprometedores e dever manter sabedoria, para evitar escândalos e fofocas);  
7. Quanto às arbitrariedades (Ninguém precisa saber que e um diácono, mas todos 

precisam saber que é de fato um homem de D’us); 
8. Quanto à pontualidade (Seja o primeiro a chegar e o “ultimo a sair”); 
9. Quanto a Obediência (Não seja do contra, não murmure, converse caso haja 

dificuldade de obedecer); 
10. Quanto ao amor (Faça tudo com amor, para o SENHOR).  

Perguntas Devocionais 

 Medite sobre à Ética Diaconal; 
 Se você tem falhado com seu diaconato eticamente, procure corrigir-se.  

 

12. AGORA SOU DIACONO 

 

Agora que você é um diácono, cumpra essa honrada missão com zelo e amor. Você foi 
chamado para servir a Igreja de Yeshua, e não busque ser servido. Lembre-se que o 
diaconato não é necessariamente um degrau para se galgar outros ministérios, mas uma 
escada que nos leva ao serviço do Reino dos Céus. Se o SENHOR tem outros planos 
para você saiba aguardar. Viva para servir, sacrifique-se e ame as pessoas, mesmo 
quando for difícil. Ajude e cuide dos necessitados, trate as crianças com amor e terna 
paciência, seja próximo do seu pastor, bispo ou apóstolo, tenha paciência com os fracos 
e oscilantes na fé, nunca perca a esperança.  
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Sobre os Organizadores 

Yves Marcel de Souza Garcia, É Amazonense e casado com a Bispa 
Quécia Brandão Garcia, é descendente de catalães, Barcelona-
Espanha, é Bacharel em Teologia, com curso em Judaísmo-
Messiânico, futuro estudante de formação pedagógica, é Apóstolo e 
1º vice-presidente da Missão Apostólica Sem Fronteiras. 

 

Thomé Eliziário Tavares Filho, É Graduado em Filosofia, Teologia 
e Psicanálise. É pós-graduado em especialização em Filosofia 
Clinica e Psicopedagogia. Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado 
em Psicologia Social. Atuou como Docente Pesquisador na 
Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do 
Amazonas. Atualmente vem atuando como Docente e Pesquisador 

do Programa de Mestrado em Psicologia Social da Universidade Católica de Petrópolis. 
É fundador e o atual presidente da Missão Apostólica sem Fronteiras 
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