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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 a você querido estudante, discípulo(a) e Líder, 

Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD    
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1 INTRODUÇÃO 

Traremos nesta unidade os fatores fundamentais na compreensão de Israel e Igreja, qual 
o papel de ambas e como se dar essa unidade no Novo Testamento. E até em parte 
propor uma ruptura teológica Cristã normativa, no que tange a compreensão de Israel. 
Não tenho o intuito de ser um militante de uma nova compreensão, mas desejo colocar 
o que de fato está escrito e contextualizado em seu devido lugar, ampliando assim a 
nossa compreensão no contexto profético.    

Meu Desejo é que possamos mergulhar neste “oceano” de conhecimento que são as 
Escrituras Sagradas, convido você a vir comigo,  

Em meu Fraterno Shalom, 

Yves Marcel Garcia. 
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CAPÍTULO I 

1 O CHAMADO IRREVOGÁVEL 

• De acordo com a Tanach, o objetivo do povo judeu é louvar, agradecer, proclamar, 
obedecer e fazer conhecido o Deus vivo. Nas palavras de Isaías, ser “luz para as nações”. 
Mas o povo judeu nunca será essa “luz para as nações” sem resplandecer a luz daquele 
que é a “Luz do Mundo”, Yeshua O Messias. O judaísmo ensinado os rabinos não 
prepararam o povo para isso. 

• De acordo com a Tanach e o Novo Testamento, o objetivo da Comunidade 
Messiânica – Igreja – é louvar, agradecer, confessar, obedecer e fazer conhecido o Deus 
Vivo. Nas palavras de Yeshua, fazer discípulos de todas as nações, para que, através 
dEle, aqueles distantes da vida nacional de Israel sejam trazidos para perto. Mas a Igreja 
nunca aproximará as pessoas de Israel se ela mesma não experienciar, expressar e 
apreciar seu envolvimento íntimo com o povo judeu. Ainda assim, o ensino cristão não a 
preparou para tal propósito. (STERN, 2006 p 3) 

• “A Teologia de Laodicéia não é nem quente nem fria, pois não deseja abandonar o 
Deus de Israel completamente, mas também não tem o desejo de abraçar perplexidades 
que não domina.” (SOULEN, 1996, p.1) 

• “[...] pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que 
tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.” (Ap 3:17) 

 

TEMA CENTRAL 

Consequências 

• Revisão teológica: interpretação alegórica vs. literal. 

• Abertura do diálogo com judeus. 

• Achados arqueológicos e textuais. 

• Descoberta do Jesus histórico e judeu. 

• A presença do elemento judaico na Igreja. 
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• Consciência escatológica. 

• Há uma história tradicional em relação a um agitado Frederico o grande, que em 
frustração, exigiu de seus ministros que alguém lhe desse prova da existência de Deus. 
Houve um silêncio momentâneo antes que um de seus conselheiros abrisse a boca: 
“Vossa Majestade já considerou os judeus?” perguntou ele.  

• A contínua existência dos judeus é prova clara da existência de Deus, exatamente 
como a existência de um Estado judaico é prova clara de que estamos vivendo nos 
últimos dias de governo humano, conforme prediziam os profetas bíblicos da 
antiguidade. 

 

2 O CHAMADO DE ISRAEL 

“Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa; quanto, porém, à eleição, 
amados por causa dos patriarcas; porque os dons e a vocação de Deus são 
irrevogáveis.” (Romanos 11:28-29) 

• “Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti 
serão benditas todas as famílias da terra.” (Gn 12:3) 

• “Israel é meu filho, meu primogênito.” (Ex 4:22) 

• “Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, 
foste resgatar para ser teu povo [...] Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para 
sempre e tu, ó SENHOR, te fizeste o seu Deus.” (2Sm 7:23-24) 

• “Assim diz o SENHOR, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas 
para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas [...] Se falharem estas leis 
fixas diante de mim, diz o SENHOR, 

deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. 
Assim diz o SENHOR: Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os 
fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, 
por tudo quanto fizeram diz o SENHOR. ” (Jr 31:35 37) 

 “Porque tu és povo santo ao SENHOR, teu Deus; o SENHOR, teu Deus, te escolheu, 
para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos 
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teve o SENHOR afeição, nem vos escolheu porque fôsseis mais numerosos do que 
qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o SENHOR vos 
amava e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o SENHOR vos tirou com 
mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito.” (Dt 
7:6-8). 

O CHAMADO DE ISRAEL: Abraão até Moisés 

• Antecedentes do chamado Abrãamico: 

– Criação; 

– Queda; 

– Redenção; 

• O pacto com a semente – proto-evangelion – “Porei inimizade entre ti e a mulher, 
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o 
calcanhar.” (Gn 3:15) 

• Proclamações proféticas sobre as nações – “Quando o Altíssimo distribuía as heranças 
às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos 
povos, segundo o número dos filhos de Israel.” (Dt 32:8) 

• O Chamado de Abraão 

– “Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai 
e vai para a terra que te mostrarei; de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te 
engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção! Abençoarei os que te abençoarem e 
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as famílias da terra.” 
(Gn 12:1-3) 

• As peregrinações de Abraão: Abraão o hebreu (Gn 14:13) 

• Akedá: o sacrifício de Isaque (Gn 22) 

• Características de uma aliança: 

– Troca de nomes 

– Derramamento de sangue 
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– Troca de bens: bens em comum 

• Prelúdio da missão sacerdotal de Israel 

• Abraão e peregrinação profética 

• Moriá: 

– Makon Reê Yah – lugar onde D’us pode ser visto 

– II Crônicas 7 

– Onde fica o monte Moriá? 

 

O CHAMADO DE ISRAEL NA ALIANÇA MOSAICA 

• Nação Sacerdotal (Êx 19:6) 

• Uma nação que testemunha (Dt 4:5-8) 

• Or la Goyim (Is 49:6) 

• O sistema sacrificial-intercessório. 

• “Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o SENHOR, meu 
Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e 
cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos 
dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: Certamente, este grande povo é 
gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si 
como o SENHOR, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há 
que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho?” 
(Dt 4:5-8) 

• “Ali, virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados, e 
consagrarei a tenda da congregação e o altar; também santificarei Arão e seus filhos, 
para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o 
seu Deus. E saberão que eu sou o SENHOR, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, 
para habitar no meio deles; eu sou o SENHOR, seu Deus.” (Ex 29:43-46) 
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O CICLO DAS FESTAS: marcas no tempo – marcas proféticas 

• Pêssach – Páscoa 

• Hag HaMatsôt – Pães Asmos 

• Bikurim – Primícias 

• Shavuôt – Semanas, Pentecostes 

• Yom Ha Teruá – Trombetas 

• Yom Kipur – Dia do Perdão 

• Sucôt – Tabernáculos, Tendas 

• Adicionais: Shabat, Ano Sabático, Jubileu 

 

3 ISRAEL E O REINO DE D’US 

• A Torá (Pentateuco): Sua função ética e seu impacto cultural e “espiritual”. 

• Além de separar Israel, ensinava-o sobre o reino de Deus – suas leis, princípios, valores 
e juízos. Em Israel, o reino deveria ser restaurado aos padrões divinos. “Quem entende a 
Torá entende os mistérios do reino de Deus”. 

• Criação – Queda – Redenção 

• A Aliança Davídica (2Sm 7:12-16) 

• Amor ágape vs. amor eros: a visão de Michael Wyschogrod (Pacto exclusivo) 

• Israel e o Eterno // O Eterno e as nações 

• Tipos de supersessionismos: por Kendall Soulen. 

 “Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então, farei levantar 
depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este 
edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 
Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho; se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas 
de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não 
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apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o 
teu reino serão firmados para sempre diante de ti; teu trono será estabelecido para 
sempre.” (2Sm 7:12-16) 

 

ISRAEL E AS PROFECIAS 

• Exílio: Jeremias 25:1-14, Lv 26:24ss 

• Restauração: Dn 9:1ss – oração de Daniel. 

• Nova Aliança: Jr 31:27 

• Ezequiel 36:24-32 e 37 

 

 

ISRAEL E O MESSIAS 

• Expectativa messiânica 

• Plenitude dos tempos 

• Ovelhas perdidas da casa de Israel 

• “Em verdade vos digo que vós os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho 
do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos 
para julgar as doze tribos de Israel” (Mt 19:28) 

• “Mas agora, diz o SENHOR, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para 
que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o 
SENHOR, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele: Pouco é o seres meu servo, para 
restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel; também te 
dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. 
Assim diz o SENHOR, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido 
das nações, ao servo dos tiranos: Os reis o verão, e os príncipes se levantarão; e eles te 
adorarão por amor do SENHOR, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Diz 
ainda o SENHOR: No tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação; 



 
 

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 

11 

guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe 
repartires as herdades assoladas; para dizeres aos presos: Saí, e aos que estão em trevas: 
Aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto.” 
(Is 49:5-9). 

 

 

• A oração Paulo acerca dos judeus: 

– “Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a 
minha própria consciência: tenho grande tristeza e incessante dor no coração; porque eu 
mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus 
compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, 
as alianças, a legislação, o culto e as promessas; deles são os patriarcas, e também deles 
descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o 
sempre. Amém!” (Rm 9:1-5) 
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ISRAEL E A IGREJA - JUDEUS E GENTIOS 

• Análise sistêmica da teologia de Romanos 11 

• Rejeitou D’us o seu povo? 

• O que é o remanescente? (v.5) 

• O problema do verso 15 na versão ARA. 

• Em “meio deles” ou em “lugar deles”? (v. 17) 

• O que é a plenitude dos gentios? (v.25) 

• “[...] Os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos 

judeus [...]” (Rm 15:27) 

Israel e os últimos dias 

• “Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos 
como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem 
na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao 
dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não 
lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o 
véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao 
Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde está o Espírito do 
Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por 
espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria 
imagem, como pelo Senhor, o Espírito.” (2Co 3:12 18) 

• “Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério (para que não sejais presumidos 
em vós mesmos): que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a 
plenitude dos gentios. E, assim, todo o Israel será́ salvo, como está́ escrito: Virá de Sião o 
Libertador e Ele apartará de Jacó́ as impiedades. Esta e ́ a minha aliança com eles, 
quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa 
causa; quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas; porque os dons e a 
vocação de Deus são irrevogáveis.” (Rim 11:25-29) 
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CAPÍTULO II 

1 UM FOCO NA ECLESIOLOGIA DA IGREJA 

Segundo o Teólogo Michael Dusing, “A igreja foi criada e projetada por D’us. É à sua 
maneira de prover alimento Espiritual para o Discípulo (Crente) e oferecer uma 
comunidade de fé da qual o evangelho é pregado e que a sua vontade progride de 
geração em geração”. 

A Natureza da Igreja  

Ékklessia (Grego) ou Karral (Hebraico), Refere-se a pessoas que D’us chamou, Judeus e 
Gentios, para viverem separados do pecado, afim de viverem um nova vida em Cristo 
pelo novo Nascimento (Resgate da Identidade original proposta por D’us na Criação 
(Antes do Pecado).  

Alguns Pontos sobre a Igreja 

 Israel que crê em Jesus, é o povo de D’us(Remanescente). O Israel não crente 
também é o povo de D’us, entretanto sem Jesus não se pode garantir-lhes serem 
parte da nova aliança (Israel de D’us) e desfrutar das conquistas na Cruz, 
garantindo-lhes a Salvação. (Oremos pelos Judeus também); 

 Corpo de Cristo; 
 Cristo é a Cabeça da Igreja; 
 União e reciprocidade; 
 Diversidade; 
 Templo do Espirito Santo; 

Fundamento da Igreja 

 Pedro não é fundamento da Igreja (Mateus 16:18) 
1. Pedro declara a superioridade de Yeshua 
2. Paulo deixa claro a não exclusividade de Pedro (Ef 2.20) 
3. Embora a excelente desenvoltura de Pedro, Paulo foi muito mais intenso 

na abrangência do evangelho. 
 Pedro era o apostolo dos Judeus Crentes e Paulo enviado aos gentios (Cristãos). 
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Organização da Igreja 

 Episcopal – Bispos (Superintendentes) Ex. Igreja Anglicana, Metodista Unida, 
Igreja de Deus (EUA), Santidade Pentecostal (EUA); 

 Presbiteriano – Não há centralização da autoridade, o líder é escolhido pela Igreja 
local; Ex. Igreja Presbiteriana e Assembleia de Deus. 

 Congregacional – Exerce poderes eclesiásticos, sendo as decisões tomadas pela 
congregação, cada discípulo e líder são investidos de autoridade. Ex. Igrejas 
Batista e Congregacionais. 

Ofícios(Unção) Ministeriais (Ef. 4.11) 

 Presbíteros (Zaquem “Anciãos) 
1. Apóstolos; 
2. Bispos; 
3. Pastores; 
4. Mestres; 
5. Evangelistas; 

 Diáconos e Obreiros (Servos e Ministros) 
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CAPÍTULO III 

OS DONS MINISTERIAIS NA IGREJA CONFORME A PALAVRA DE D’US 

(Efésios 4:11-18)  

O Senhor Jesus, antes de subir ao Céu, confiou aos seus servos o cuidado e 
administração dos seus bens, a continuação da obra que Ele começou a fazer: Ensinar, 
pregar a Palavra, libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios para que 
as vidas que Deus ama sejam salvas e cuidadas pela Igreja. 

 É isto um grande privilégio, uma grande honra, e aos seus servos, cumpre nunca 
esquecer que, para tanto, homem nenhum será capaz, se por Deus não for chamado e 
habilitado. 

 Em I Cor. 12:4 -11; Ef. 4:11 diz a respeito dos dons espirituais e dons ministeriais, 
sendo que Jesus Cristo concede os ministérios e o Espírito Santo distribui os dons, que 
tem a finalidade de capacitar estes ministérios. 

Efésios 4:7-14 Diz que Jesus deu dons a igreja." Mas a cada um de nós foi dada a 
medida conforme o dom de Cristo." 

Por isso foi dito: Subindo ao alto levou cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. 

Esta palavra aqui não é carisma, é uma palavra que se refere mais ao caráter do dom, 
do que o dom em si, Jesus deu dons a igreja, aqui a palavra dons, não é a mesma de 1 
Coríntios 12, que fala dos dons do Espírito Santo. Aqui fala do dom que é dado em 
forma de ministérios aos homens, mulheres, pessoas. Os ofícios falam de pessoas, Ele 
deu pessoas a igreja, esses dons aqui são em forma de pessoas com ofícios/ministérios.  

Estes ministérios ou ofícios são: Apóstolos, Profetas, Evangelistas, Pastores e Mestres. 
Segundo este texto o Senhor Jesus deu estes ministérios com a finalidade de aperfeiçoar 
e edificar os santos, para que o serviço no reino do Senhor fosse desempenhado por 
pessoas chamadas e capacitadas, todos exercendo o seu ministério de acordo com que 
recebeu do Senhor. 

Existem ainda os que são considerados de apoio para os quíntuplos ofícios ministeriais. 
Estes são denominados de ministério de socorros.  Vejamos cada um deles: 
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1º- APÓSTOLO: Este vocábulo pode ser encontrado 79 vezes no novo testamento, 
literalmente, significa enviado. (Do grego, enviado, mensageiro, embaixador), 

A princípio era considerado apóstolo somente aquele que pertencia ao grupo dos doze, 
mais tarde, com o desenvolvimento da igreja vemos Paulo defender, diante dos gálatas, 
sua autoridade apostólica. Em suas cartas, ele se identifica como: “Paulo, apóstolo de 
nosso Senhor Jesus Cristo.” 

Sendo um dom Ministerial, segundo lemos em Efésios 4:8. Sabemos com segurança que 
os apóstolos jamais estiveram ausentes da igreja, embora não mais receberam o mesmo 
título, continuam a realizar o mesmo trabalho daqueles que espalharam, de Jerusalém, a 
mensagem de Cristo. Missionários, ou apóstolos, enviados por Jesus continuam ativos 
na expansão do reino de Deus. 

O título é usado para Cristo (Hebreus 3:1). Os doze discípulos escolhidos por Jesus 
(Mateus 10:2). O apóstolo Paulo (Romanos 1:1; 2 Coríntios 1:1; Gálatas 1:1) e outros 
(Atos 14:4,14; Romanos 16:7;      Gálatas 1:19; 1 Tessalonicenses 2:6,7).  

Há uma característica no termo “Apóstolo” que é dada somente aqueles que 
estabeleceram a igreja, tinham autoridade total na igreja, no tocante à revelação divina 
da mensagem original do evangelho, como ninguém mais até hoje, isto é, eles foram 
instrumentos do Espírito Santo, para revelação da palavra escrita. Ef.2:20; 3:5; Ap. 2:2. 

No dicionário Larousse Cultural da língua portuguesa diz que Apóstolo são: 

1. ...os doze discípulos como os primeiros mensageiros do evangelho chamados por uma 
vocação... 

2. nome daqueles que pela primeira vez pregaram o evangelho em uma cidade ou país. 

3. aquele que se dedica à propagação e defesa de uma doutrina. 

4. Pregador, missionário. 

 Apostolado: 

1. Missão de um Apóstolo ou dos apóstolos 

2. Atividade visando à difusão da fé cristã 

 Apostolar: adj. Edificante próprio de um apóstolo 
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Apostolar: Vt. (Verbo transitivo) pregar como apóstolo; ensinar publicamente. 

Está relacionado a administração, implantação, fundação de igrejas e que 
tem autoridade para dar cobertura. A Igreja dos nossos dias não pode deixar de lado o 
ministério do apóstolo, pois isto trará uma grande influência para o crescimento do reino 
de Deus, implantação de Igrejas, e divulgação do evangelho. 

 

2º - PROFETA: "Proclamador de verdades inspiradas", significa também "aquele que fala 
a outrem da parte de alguém" 

A finalidade do profeta na Igreja não é para acrescentar. 

Do dicionário teológico. Profeta: (Do Hebraico nabi, do Grego prophetes) O que fala por 
Deus ou em lugar de Deus. É o porta-voz da divindade, cuja missão é preservar o 
conhecimento e a vontade do Único e verdadeiro Deus. 

Você pode profetizar, mas isso não o torna um profeta. Todo profeta profetiza, mas nem 
todo que profetiza é profeta. 

Profeta é um ofício, Cristo deu dons aos homens. Profeta é uma pessoa, que tem um 
dom ministerial. 

Profeta é um ofício estabelecido na igreja, ele é um oficial na mesma, ele tem um 
ministério. No profeta operam: A palavra de Sabedoria, a palavra de Conhecimento ou 
Discernimento de espíritos. (Esses são dons de revelação) Em 1Corintios 14:29 - 30, 
Paulo está falando a respeito da revelação. 

Não devemos, portanto, confundir o cargo de profeta, com a simples manifestação da 
profecia. 

O verdadeiro profeta não é aquele que prega, embora quando pregamos estamos 
profetizando, profeta é um vidente e as marcas são sobrenaturais. Ele precisa operar 
pelo menos em dois dons do Espírito, (dons de revelação) 

Muitos trechos bíblicos revelam, acima de qualquer dúvida, ser um profeta do novo 
testamento é um Dom ministerial, distinto, portanto, do que pretendem alguns ser o 
Dom de profecia, atualmente. Os dons ministeriais foram dado à Igreja depois que Cristo 
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subiu às alturas, que, certamente, assim como os dons espirituais, se manifestou depois 
da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. 

Assim, podemos ver com clareza, que o profeta representava um Dom ministerial de 
reconhecida autoridade perante a Igreja. 

A prova disto é encontrada em Atos 13:1-3. Aqui temos uma reunião, em que estava 
presente um grupo de profetas, por quem disse o Espírito Santo: separai-me agora a 
Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O texto em seguida nos dá 
clara ideia da autoridade ministerial que tinham. Então, orando e jejuando, e impondo 
sobre eles as mãos, os despediram. Isto nunca teria acontecido se não se tratasse de 
pessoas de reconhecida autoridade ministerial, pois o que aconteceu é muito semelhante 
ao ocorrido, sob a presidência de Paulo e Barnabé em Atos 14:23. 

Desde então o ofício de profeta permanece, não para acrescentar algo à perfeita 
revelação das escrituras, mesmo porque a atuação do profeta do novo testamento e 
completamente diferente do profeta do antigo testamento. 

 A sua função é edificar, consolar e exortar o corpo de Cristo mediante o inspirado e 
inspirador Dom de um ministério que interpreta e aplica essas Escrituras com nova luz, 
vida e poder, a cada geração e a cada circunstância, por uma renovada e imediata 
operação do Espírito Santo. 

É certo que o Espírito Santo não erra e não falha. A falha ou o erro é de instrumento 
humano. Se contudo, não houvesse a possibilidade de falhas ou erros na profecia, seria 
desnecessária a recomendação de I Co. 14:29. 

Precisamos tremendamente do ministério profético na Igreja em nossos dias, mas do 
modo real e tão proveitoso como descreve o novo testamento! 

3º. EVANGELISTA: Significa proclamador de boas-novas ou o que leva o Evangelho da 
salvação, aquele que anuncia o evangelho de Cristo. Trata-se de um carisma específico, 
que capacita o crente a disseminar, de forma extraordinária, as boas novas. Evangelista 
é um vocábulo encontrado apenas três vezes no Novo Testamento.   "...Filipe, o 
evangelista..." (At. 21:8); "Ele mesmo concedeu uns para evangelistas..."  (Ef. 4:11); "... 
Faze o trabalho de evangelista..." (2 Tm.4:5). 
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Como vemos, a primeira referência é a um homem como evangelista, a Segunda, ao 
Dom de evangelista e a terceira, ao trabalho de evangelista - um homem, o Dom, o 
trabalho. 

Atos 8 Mostra um verdadeiro evangelista, Felipe, ele possuía este Dom. embora neste 
período designado para servir como diácono, (At. 6:5) sua verdadeira vocação era de 
evangelista e neste texto ele começa a exercer seu verdadeiro chamado. 

A verdadeira marca de um evangelista são os dons de cura e operações de milagres. Se 
estas marcas não estiverem presentes na vida do evangelista ele será apenas um 
exortador ou pregador. Atos. 8:4-8 Mostra as operações dos dons na vida do evangelista 
Felipe, para capacitá-lo. Será com sinais e prodígios que os gentios serão impactados e 
se converterão ao evangelho. Em At. 21:8 confirma que ele era um evangelista. O 
Apóstolo Paulo exortou a Timóteo: Faze o trabalho de evangelista, (2 Tm. 4:5). 

De maneira geral todos temos a obrigação de pregar o evangelho. Mas, entre os santos, 
alguns são chamados para fazê-lo de forma mais dinâmica, eficiente, ousada, movidos 
por Deus de uma forma especial. Enfim de forma milagrosa. No evangelista a paixão 
pelas almas atinge o ápice e consumação na forma de um ministério que domina e 
absorve toda a vida, seu coração pulsa por almas, por vidas, a vocação divina o inspira 
e anima, o amor pelas almas o move, o Espírito Santo o constrange. 

 Ele é capaz de exclamar como Paulo: ...Sobre mim pesa a obrigação (...) e ai de mim se 
não pregar o evangelho (I Co. 9:16) Ele não é pastor, ele ganha e o pastor cuida. ( At. 
8:26 ). 

Unção para evangelizar (Lc. 4:18; At. 8:25; 8:40; Ef. 2:17; IPe. 2:25 ). 

Jesus Cristo foi o evangelista modelo. Felipe foi grande exemplo de imitação do mestre. 
Pode ser tomado como paradigma deste importante ministério. 

Jesus tanto pregava às multidões como a um indivíduo. Felipe desprendeu-se da grande 
popularidade que já desfrutava em Samaria; deixou as multidões maravilhadas e, na 
direção do Espírito Santo, foi ao encontro de um único homem a quem evangelizou com 
o mesmo interesse e grande resultado para o reino de Deus. Uma tradição informa que 
no quarto século do cristianismo ainda existia uma Igreja Cristã na Etiópia, como fruto 
do testemunho daquele homem, ganho para Cristo por Felipe, na estrada deserta. 
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Devido à incorreta concepção do ministério de evangelista, vemos, às vezes, um 
evangelista ocupado com uma pequena Igreja, completamente fora de sua função, ou 
mesmo, sem qualquer evidência deste Dom ministerial. É evangelista simplesmente 
porque alguém o determinou ou porque lhe deram este nome. Isto nada tem a ver com 
o verdadeiro ministério de; isto não tem nenhum fundamento bíblico. Nem se pode 
admitir que seja o meio correto de descobrir vocação para o ministério. 

O trabalho de evangelista exige coragem e estas virtudes o imunizam contra o medo. 
Tudo isto se encerra na exortação de Paulo: " Admoesto-te que reavivas o Dom de 
Deus" (Timóteo tinha este ministério com vemos nas declarações de Paulo). As virtudes 
aí expostas correspondem às boas condições espirituais do evangelista e, de algum 
modo, de todos os crentes. 

É certo que o poderoso Dom de evangelista não é comum a todos os crentes; no 
entanto, a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura é comum a todos os 
salvos, todos que amam a Deus e a sua obra. 

 

4. PASTOR: De todos os ofícios do ministério cristão, o pastorado é o mais conhecido 
em nossos dias. Não raro, o título é dado até mesmo aos ministros em diferentes funções 
ministeriais. A função é tão honrosa, que o antigo Testamento frequentemente atribui a 
Deus o título de pastor de Israel (Jr. 23:4; Sl. 23:1; Sl. 80:1). O vocábulo originalmente 
aplicado a um guardador de ovelhas significa apascentador, guia, protetor (Is. 40:11). 
Estas definições correspondem às várias fases das atribuições e deveres do pastor. Como 
no caso dos demais ministérios, encontramos em Jesus o grande exemplo de pastor. 

Jesus como exemplo do bom pastor: 

1. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. 

2. Conhece as suas ovelhas 

3. Guia as suas ovelhas 

4. Pastor e Bispo das nossas almas, (1Pe. 2:25). 
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Significa o pastor que tem verdadeiro cuidado de nossas almas, que as busca, alimenta e 
sustenta; que amas as suas ovelhas e as protege "sem tosquenejar". Como bispo de 
nossas almas, Ele as supervisiona, dirigindo-as com sabedoria e conveniência. Guia-nos 
com segurança em toda a nossa peregrinação neste mundo de perigos espirituais. 

O cuidado que Cristo tem com cada um de nós, como Pastor e Bispo de nossas almas, 
pode ser expresso nestas palavras: " instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves 
seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselhos" (Sl. 32:8). 

Como temos falado aos títulos, às vezes correspondem aos dons ministeriais, e estes se 
revelam na pratica e na função dignas da aprovação de Deus. Os dons espirituais devem 
determinar o ministério e este evidenciá-lo pelo seu caráter eficiente e pelas qualidades 
virtuosas dos que os possuem. 

O pastorado eficiente é um Dom de Cristo, não depende de curso especial, nem é 
produto de treinamento. Cristo o deu à sua Igreja (Ef. 4:11). Não pode ser substituído 
por nenhuma preparação intelectual. A instrução, a preparação através de uma escola 
teológica é importante e fundamental para o exercício do ministério pastoral, para 
aqueles que receberam o chamado, não há dúvida de que este, para ser proveitoso, 
para ser uma verdadeira benção para a Igreja, necessita ser um Dom vindo do alto (Tg. 
1:17). 

Em João 21:15-17, no diálogo que Jesus manteve com Pedro, antes de sua restauração 
ao ofício pastoral, o mestre usou dois termos, que sugerem dupla função do pastor, que 
são: 

1.      Apascentar. "Apascenta meus cordeiros... apascenta minhas ovelhas". O vocábulo 
significa " alimentar, dar de comer, sustentar, nutrir". A linguagem é figurada e traduz o 
dever de doutrinar ensinando a Palavra, ministrar conhecimento, dirigir no bom 
caminho; 

2.      Pastorear, guardar: pastoreia as minhas ovelhas. O sentido de pastorear vai além 
de apascentar, isto é, o dever de guiar o rebanho, e não somente alimentar, mas 
conduzir ao pasto, ou mesmo prover pastagem para o rebanho. Nos tempos de seca, o 
pastor precisa encontrar erva e água para alimentar o rebanho. Era isto um tipo de 
pastor de almas, que pela graça de Deus, deve sobrepor-se às diferentes crises que tenha 
que enfrentar, em condições de sempre prover o rebanho do vital alimento, pela 
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orientação sadia, pela mensagem ungida, pela palavra vivificadora, ...alimentando com 
as palavras da fé e da boa doutrina bíblica... (1Tm. 4:6). 

É dever também do pastor de ovelhas proteger do mau tempo e dos animais ferozes 
(Am. 3:12; 1 Sm. 17:34,35; At 20:28). 

Além disto, o ofício pastoral incluía a obrigação de buscar e recuperar a ovelha fraca e a 
doente ou desviada (Ez. 34:8; Lc. 15:7). Para tudo isto é necessário aquele amor que 
Jesus enfaticamente indagou haver em Pedro (Jo.21:15-17). 

  

As qualidades do pastor 

Como parte dessas funções, o ministério pastoral abrange os seguintes encargos: 

1)     Doutrinar os irmãos, isto é, ensinar os irmãos a andar e viver segundo a Palavra de 
Deus (I Tm. 3:2). 

2)     Apascentar o rebanho de Deus com cuidado e amor (I Pe. 5:1-3). 

3)     Exercer vigilância espiritual sobre o mesmo, proteger (At. 20:28). 

4)     Admoestar com longanimidade, com amor (At. 20:31; 2 Tm. 4:2). 

5)     Cuidar dos necessitados (Gl. 2: 9,10). 

6)     Visitar os enfermos e ajudá-los com ministração e oração da fé (Tg.5:14,15) 

7)     Cumprir o papel de despenseiro dos mistérios de Deus (I Co. 4:1,2). 

Assim como na vida do evangelista os dons de curar e operações de milagres estão 
presentes como sua credencial, o pastor também é aquele que opera nestas mesmas 
manifestações, e, além disso, ele tem governos operando através do seu 
ministério. Governar, administrar. 

Apascentar, pastorear, governar/administrar cabe àquele que recebeu do Senhor o Dom 
para isso, o evangelista não tem estas qualificações, ele evangeliza na unção, e a pessoa 
se converte, agora é com o pastor. 

Um homem que governa a Igreja de Deus. Só o homem que governa bem a sua casa 
terá suficiente autoridade para governar a Igreja de Deus (I Tm.3:5). 
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Entre os dons ministeriais, Paulo menciona "governos" ou habilitação de Deus para 
pastorear apropriadamente a sua Igreja (I Co. 12:28). Esta habilidade para governar 
inclui: 

1º - Capacidade para distribuição de serviço aos membros da Igreja. Agostinho diz: A 
cabeça dos desocupados é a morada de Satanás e os demônios procuram mãos ociosas 
para fazer a sua maligna obra. 

2º - Capacidade para administração financeira. A habilidade do pastor para cuidar dos 
negócios da Igreja de modo proveitoso e honradamente inspira confiança nos membros 
para contribuir. Desperta o interesse de todos os fiéis. 

Governar é uma capacidade que não se deve subestimar, pois dele depende a boa 
ordem, a estabilidade e o progresso da Igreja em todos os sentidos. 

É uma necessidade imperiosa no ministério do pastor, com a responsabilidade de 
governar a Igreja de Deus 

O apóstolo Pedro ensina (I Pe.5:2,3). 

Aqui temos três regras de grande importância: 

1ª - Não por constrangimento, mas espontaneamente, com o coração. 

2ª - Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade 

3ª - Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo 
do rebanho. (Pode mais a força do exemplo do que o exemplo da força). 

A função do pastor é guiar, servindo de modelo para o rebanho, sabendo que toda a 
autoridade edificante provém da Palavra de Deus, que o pastor ensina e pratica. 

O pastor que observa estas normas nunca lutará só; terá sempre a mão divina a ajudá-lo 
na solução de todos os problemas na Igreja. Terá paz e estará tranquilo, na esperança de 
que, logo que o sumo pastor se manifestar, receberá a imarcescível coroa de glória (I Pe. 
5:2,4)  

Isto significa que o pastor, tendo em vista sua responsabilidade como administrador do 
rebanho ou administrador da Igreja, tem de se destacar também como expositor da 
Palavra de Deus.  
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5º. MESTRE:  Não é aquele que estudou muito, se não operar na palavra de 
conhecimento, sabedoria, ele é um mestre estabelecido pelo Espírito Santo. O mestre é 
aquele que tem uma capacitação sobrenatural, unção para esclarecer, expor e proclamar 
a palavra de Deus. A fim de edificar, fortalecer e levar o corpo de Cristo (igreja) a andar 
nas verdades reveladas na palavra. 

Pela Palavra de Deus e pela função do pastor compreendemos que o Dom ministerial do 
mestre, deve operar na vida do pastor. E isto será de muita importância e não 
duvidamos de que seja mesmo a vontade de Deus que o pastor tenha, de fato, um 
coração de pastor e o Dom de ensinar com segurança as verdades divinas, numa 
autêntica revelação das profundezas de Deus. Entretanto, são dois dons distintos, com 
suas características definidas à luz do Novo Testamento. 

Que este Dom ministerial ocupa lugar específico e muito importante no Novo 
Testamento é provado pelo fato de ser ele mencionado em todas três listas de 
ministérios, apresentadas respectivamente em Romanos 12:6-8; I Co. 12:28; Ef. 4:11. 

Um mestre realmente dado por Cristo e ungido pelo Espírito Santo pode ser de 
inestimável benção para a Igreja, como fator contribuinte para o "aperfeiçoamento dos 
Santos para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo". 

A Palavra de Deus, apresentada na sabedoria do Espírito Santo, promove o preparo 
para o serviço, pois "é útil para o ensino..., a fim de que o homem de Deus seja perfeito 
e perfeitamente habilitado para toda boa obra" (2 Tm.3:16,17). 

Estes são ministérios dados pelo Senhor Jesus Cristo, para a edificação dos santos, para 
a realização da obra de Deus na terra, estes ministérios devem ser exercidos por aqueles 
que manifestam chamados específicos. 

Se o chamado for pastoral receberá a unção pastoral, se for apostólica unção de 
Apóstolo, se for evangelista unção de evangelista, se for profeta unção de profeta se 
mestre unção de mestre. 

Obs. Não existe pastor evangelista, ou pastor mestre, ou pastor profeta, ou é um ou é 
outro. 

Por fim, oremos e supliquemos ao Deus eterno que ilumine os seu servos, àqueles que 
receberam um ministério, um chamado, que foi capacitado com os dons espirituais, que 
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os inquiete a ponto de não se acomodarem em possuir meros títulos teológicos ou 
universitários. 

Esses têm o seu valor, no seu devido lugar, mas não substituem a provisão divina dos 
dons, sejam espirituais ou ministeriais. Que todos, com humildade e corações 
quebrantados, clamem ao céu, intercedam e busquem em Deus os recursos 
sobrenaturais dos dons, da unção e poder de Deus. Só assim poderemos cumprir a 
missão que nos foi confiada por Deus, pregar e ensinar o evangelho de Cristo, fazer 
discípulos. 

Só assim poderemos apresentar-nos aprovados por Ele, como obreiros que não temos 
de que nos envergonhar, manejando bem a Palavra da verdade (2 Tm. 2:15). Só assim 
poderemos um dia ouvir do Senhor: "muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu 
Senhor" (Mt. 25:21). 

6º. BISPO: o termo vem do grego antigo επίσκοπος, (episkopos) “inspetor”, 
“superintendente”. Em 1ª Pedro 2.25, a referência ao Senhor indica uma função além 
do pastoreio, enquanto pastor. Várias outras passagens usam essa palavra para 
descrever uma responsabilidade maior do mesmo pastor que foi escolhido para guiar os 
discípulos de Cristo no seu trabalho na igreja (Filipenses 1.1; 1ª Timóteo 3.2; Tito 1.7). 

Mas o texto de Atos 20 e seus versículos é claríssimo na interligação das pessoas do 
pastor, presbítero e bispo. No verso 17 Paulo convoca os presbíteros para uma reunião, 
sendo que no verso 28 ele chama os presbíteros de bispos, encorajando-os ao zelo no 
pastoreio – “Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos 
constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio 
sangue”. 

O que na verdade revela o texto é que Paulo está diante de presbíteros (pastores) que 
tinham a função de supervisionar (epískopos-bispos) várias igrejas. Sendo assim, 
pastores, bispos e presbíteros não são três ofícios diferentes, e sim três palavras que 
descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Os bispos de hoje devem ser, de 
acordo com o texto, aqueles que chamamos de presidentes da igreja Sede, que deve 
estar na condição de uma igreja-mãe com várias congregações. 

O termo “bispos” (episkopois) significa literalmente “supervisores”. Os dois versos acima 
mostram que “os bispos eram pastores que pastoreavam o rebanho de Deus e eram 
também anciãos que exerciam autoridade exclusiva sobre a igreja local. Na igreja cristã 
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primitiva estes termos eram usados intercaladamente, visando sempre os mesmos 
indivíduos, embora encarando suas funções sob ângulos diferentes. Somente a partir do 
século II a.D. é que o termo “bispo” passou a designar um ancião em chefe, que 
governava um certo número de igrejas, e que geralmente ficava em um determinado 
distrito ou território (diocese).” (idem). 

 

7º. DIÁCONO: a palavra no grego διάκονος, (diákonos) é “ministro”, “servo”, 
“ajudante” e denota uma categoria de obreiro assistencial, cerimonial, preservador, 
orientador, servidor etc. 

Mas se engana quem pensa que a instituição do diaconato está definida em Atos 
capítulo 6. O vocábulo diakonein nesse texto não é técnico, tratando apenas de 
“servidores” incumbidos de distribuir os fundos às viúvas necessitadas. Se fossemos 
partir dessa aplicação do texto concluiríamos que a função dos diáconos seria dentro 
desse limite, o cuidado com as viúvas. 

Os textos que revelam as funções ministeriais dos diáconos estão nas epístolas de Paulo 
aos Filipenses e a Timóteo: “Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos 
em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos” (Filipenses 1.1). Atente 
que logo no verso 1 Paulo revela o contexto ministerial do diaconato, que o coloca na 
posição de oficial da igreja ao lado do bispo. O texto junto ao contexto histórico revela 
que os diáconos auxiliavam os pastores em suas funções, sendo importante lembrar que, 
quando um ministro tinha a necessidade de se ausentar da liderança e pastoreio da 
congregação, quem assumia a direção era justamente o diácono, que nessa hora era 
reconhecido pela mesma capacidade. 

A carta à Timóteo é mais reveladora ainda, quando Paulo declara e orienta: “Os 
diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho 
nem de lucros desonestos”. (1ª Timóteo 3.8) “Devem ser primeiramente 
experimentados; depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos” 
(Vs.10), “O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua 
própria casa”. (Vs.12). 

Usando o texto mais uma vez dentro de seu contexto fiel, podemos resumir que as 
orientações dadas aos diáconos veem logo após a dos bispos (presbíteros, pastores), 
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concluindo que o diácono tem o mesmo nível de responsabilidade desses, sendo o 
verdadeiro auxiliar do ministro. O diaconato é um ministério de verdadeira excelência! 

8º. ANCIÃOS: O termo “Ancião” (“presbíteros” em Grego) é sinônimo de bispo 
(“epískopos) e pastor (poimen). E todos são chamados também de ministros (em Grego 
“hyperetes”) que significa “servo”. “Portanto que todos nos considerem como ministros 
de Cristo” (1 Cor. 4.1). O termo ministro abrange a todos os serviçais da Casa de Deus. 
E o termo bispo indica a função de supervisor e não título, pois o bispo é também um 
ministro da Casa de Deus. “Inácio, um dos padres (pais) da Igreja, do século II, mostra-
nos que, na primeira metade do II século da era cristã, o ofício de bispo se tinha 
desenvolvido, envolvendo maior parcela de autoridade do que o ofício de ancião” 
(Russel N. Champlin, ph.D.). 

O Senhor ordenou que os anciãos fossem honrados e respeitados: "Diante das cãs [śêbâ] 
te levantarás, e honrarás a face do velho [zāqēn], e terás temor do teu Deus. Eu sou o 
Senhor" (Lv 19.32). Um dos maiores símbolos de infelicidade, desventura e declínio 
nacional para o povo de Israel era um menino opor-se a um ancião. O profeta Isaías usa 
essa figura para retratar a desgraça espiritual e política da nação: "E o povo será 
oprimido; um será contra o outro, e cada um, contra o seu próximo; O MENINO SE 
ATREVERÁ CONTRA O ANCIÃO [zāqēn], e o vil, contra o nobre" (Is 3.5). 

O ancião é tão importante em Israel que aparece juntamente com o valente, o soldado, 
o juiz, o profeta, o conselheiro, o respeitável, etc. (Is 3.2). Embora o contexto de Isaías 
seja negativo do ponto de vista profético, resguarda-se à respeitabilidade das categorias 
envolvidas. 

De acordo com Jesus, sustentar os pais na velhice era tão importante quanto ofertar (Mc 
7.11-13). A responsabilidade de sustentar os pais na velhice era dos filhos e não do 
templo ou dos oficiais do templo. O Novo Testamento ensina o apreço e consideração 
pelos anciãos. Timóteo foi proibido por Paulo a repreender asperamente um ancião. 
Deveria admoestar os idosos como a pais e mães (1 Tm 5.1,2) e, as viúvas, com mais de 
sessenta anos deveriam ser registradas na lista oficial de viúvas da igreja (vv.9,11). 
Entretanto, a responsabilidade de cuidar dos pais idosos era dos parentes próximos: 
"Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a 
fé e é pior do que o infiel" (v.8). 

Ancião no Antigo Testamento. No Antigo Testamento há várias palavras para definir o 
termo "ancião", "velho", ou "velhice", alguns com matizes teológicos, outros nem tanto. 
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Por conseguinte, pretendo destacar um vocábulo hebraico (zāqēn) e outro aramaico 
('ătîd), muito embora façamos referências a outros termos. Cabe aqui, portanto, uma 
breve distinção: os anciãos como classe e como um estado de maturidade. 

Ancião como um estado de maturidade. Zāqēn aparece em inúmeras passagens (Gn 
43.27; Lv 19.32; Is 3.2,5) e, figuradamente, algumas vezes é chamada de cãs (Gn 21.7; 
42.38; 1 Sm 12.2; Pv 16.31). A estes anciãos justos e tementes a Deus, a Sagrada 
Escritura promete longevidade feliz e frutífera: "Os que estão plantados na Casa do 
Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice [śêbâ] ainda darão frutos; serão 
viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto" (Sl 92.13-15 – ARC). 

Observe, professor, o verbo "estar", reforçado pelas figuras "plantar" e "florescer", 
traduzidos pela ARA por "cheios de seiva" e "verdor". É uma promessa para os anciãos 
justos, que temem a Deus e, particularmente, vivem na Casa do Senhor. "Plantar", ou 
"cheio de seiva" é a tradução do termo hebraico dāshēm, vocábulo estudado na lição 
anterior neste blog (vide) que se refere à prosperidade abundante. "Florescer", ou 
"verdor", no original, é ra'ănān, literalmente "exuberante", "viçoso" ou "fresco". Procede 
de rā'an, "vicejar", "ser viçoso", "reverdecer". Este vocábulo é usado em Jó 15.32 
designando o infortúnio e a velhice infeliz dos ímpios: "Antes do seu dia ela se 
consumará; e o seu ramo não reverdecerá" (ARC). 

O termo śêbâ, traduzido por "velhice" no Sl 92 [cf. Gn 15.15; 25.8; Jz 8.32; 1 Rs 14.4], 
procede da raiz śîb, isto é, "ser grisalho". Em 1 Samuel 12.2, o profeta e juiz afirma: "Já 
envelheci (zāqēn) e encaneci (śîb)", o que significa "já estou velho e meus cabelos 
grisalhos". Em Jó 15.10, a relação entre śîb, "cabelos grisalhos" e velhice é patente. No 
entanto, encontramos nesse texto mais um vocábulo para "velhice". Trata-se de yāshîsh, 
isto é, "homem muito idoso" (Cf. Jó 12.12; 15.10; 29.8). No Salmo 71.9 o poeta clama 
ao Senhor dizendo: "Não me rejeites na minha velhice; quando me faltarem as forças, 
não me desampares" (ARA). Neste verso, "velhice" é a tradução da palavra 'ēt, isto é, 
"tempo". A tradução da ARC, neste texto, é muito melhor do que da ARA. ARC 
traduz/interpreta por "Não me rejeites no tempo ['ēt] da velhice". Tanto este vocábulo 
quanto yôn, "dia", "tempo", "ano", em Jó 15.10 ("mais idoso do que teu pai"), referem-se 
à longevidade, à velhice que supera a de outros anciãos. Outros termos para velhice são 
encontrados no Antigo Testamento, e muito embora sejam de raízes distintas das 
palavras até aqui analisadas, pouco acrescentam ao significado já perlustrado. 
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Vejamos, inicialmente, o significado aramaico de 'ătîd e posteriormente o hebraico 
zāqēn. 'Ătîd: o Legislador eterno. O vocábulo aramaico 'ătîd é usado apenas no livro do 
profeta Daniel (7.9, 13,22) e designa unicamente a Deus. Convencionalmente as Bíblias 
portuguesas traduzem 'ătîd por "Ancião de Dias" (ARA), "ancião de dias" (ARC) e 
"Ancião" (NVI/TEB), entretanto, literalmente quer dizer "um avançado em dias". A 
Septuaginta (LXX), versão grega do original hebraico, traduz 'ătîd por palaios hēmerōn, 
"Ancião de Dias", conforme as traduções ARA e ARC. 

Um termo semelhante, "Cabeça de dias", foi usado na literatura apócrifa (Enoque 47:3) 
para designá-lo como "a fonte do tempo". Trata-se de uma teofania (manifestação 
divina) cuja representação era, de acordo com Mesquita, "não propriamente um velho, 
mas uma pessoa idosa, respeitável e venerável, como cabe a um magistrado."  

O simbolismo reflete a importância do ancião na cultura semita. Seus cabelos alvos 
refletem seu caráter, sabedoria e idoneidade para executar o juízo e reger o universo, 
razão pela qual está assentado sobre o trono. Lembremos que, Provérbios 20.29, atribui 
ao jovem como ornato "a força", mas aos anciãos, "as cãs", ou "cabelos brancos". Este 
último são símbolos de dignidade, ornato de longevidade, sabedoria, experiência e 
capacidade para exercer liderança. 

Zāqēn: Idoneidade e sabedoria provenientes de uma vida farta de dias. O termo 
hebraico mais comum para ancião ou velho nas Escrituras Hebraicas é zāqēn; vocábulo 
que procede do cognato zāqān, cujo significado básico deste último é barba. Em função 
de os idosos usarem barbas crescidas é que a palavra começou a designar a "velhice", ou 
"ancião". Este termo, zāqēn, é muito comum nas Escrituras da Antiga Aliança, sendo por 
diversas vezes traduzido pela Septuaginta (LXX) por presbyteros.  
Os anciãos como uma classe. Na ARA, o plural ancião aparece cerca de 167 vezes 
enquanto o singular, ancião, nove vezes. Este grupo social hebreu, como afirmamos em 
nossa obra, A Família no Antigo Testamento, liderava o clã (mishpācha), sendo os 
líderes ou cabeças das famílias hebréias. Essa categoria social era conhecida pelos sábios 
conselhos, prudência, vivência e capacidade para julgar situações embaraçosas. Estes 
são chamados de “anciãos de Israel” (Êx 3.16,18; 12.21; 17.6), “anciãos dos filhos de 
Israel” (Êx 4.29;), “anciãos do povo” (Êx 19.7; Nm 11.24), “anciãos da congregação” 
(Lv 4.5), “anciãos da cidade” (Dt 19.12; 21.3). Esta composição social também era 
comum entre os moabitas e midianitas (Nm 22.7). Os anciãos auxiliavam na resolução 
de problemas ligados à virgindade (Dt 22.15), homicídios (Dt 19.12; 21.1), in passim. 
Números 11:25 menciona setenta anciãos que profetizaram quando sobre eles o Espírito 
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do Senhor desceu. Segundo H. Schmidt, o clã, dos quais os anciãos são os líderes, 
parece incluir um grupo de mil homens com capacidade para guerrear (Mq 5.1; 1 Sm 
8.12; 23.23).  

Portanto, os anciãos, como uma classe na pirâmide social hebreia, eram líderes 
consagrados por Deus para auxiliarem a Moisés na liderança do povo de Israel e 
administrarem os territórios divididos entre as doze tribos em Canaã, entre outras 
importantes funções. O uso do termo como uma classe, designa a sabedoria que 
procede da idade madura.  

O caráter dos anciãos encontra-se expresso nas palavras de Jetro, sogro de Moisés: "E 
tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, 
que aborreçam a avareza; e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, 
maiorais de cinquenta e maiorais de dez; para que julguem este povo em todo o tempo, 
e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem" 
(Êx 18.21,22 ver Dt 31. 9, 28; 32.7). Os anciãos participavam integralmente da 
liderança do povo, recebendo para isto autoridade divina. Setenta deles receberam um 
derramamento sobrenatural do Espírito Santo, dando-lhes, também, funções 
carismáticas (Nm 11.16-26). 

Existe também o ministério de variedade de línguas (diferentes tipos de línguas). A Bíblia 
nos fala do ministério de exortação e também do ministério de contribuição. (1 Coríntios 
12: 28-30 e Romanos 12:4-8). 

O ministro ideal é aquele que, primeiramente, é considerado por seus liderados como o 
maior dos servos. Os seguidores, de bom grado, concedem, a esses líderes a autoridade 
para liderá-los, porque veem nele alguém altruísta e voltado para os demais. Como 
ministro de Deus, sua tarefa é levar as pessoas a buscarem uma transformação e não 
apenas formular e impor leis, por meio de um suposto poder espiritual gerado por 
títulos. Ele realiza uma mudança de cada vez. 

O líder percebe que as pessoas são seu único e maior bem na igreja, e executa suas 
tarefas fortalecido pelo Espírito Santo. Usa o poder do amor para transmitir novos 
valores. 

 

 



 
 

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 

31 

Autoridade da Igreja 

 Autoridade Espiritual; 
 Autoridade Evangelística; 
 Autoridade Disciplinar;(Pv13:24, 1Cor5:5) 

Ordenanças da Igreja 

Entendemos que tudo que está registrado nas escrituras, são princípios para Igreja Cristã, 
como: Único D’us, amor ao próximo as festas bíblicas, princípios de Santidade, etc...No 
novo testamento são incorporadas outras ordenanças que falam da pessoas do messias, 
que até a sua vinda estavam ocultas, e após a sua vinda são revelados e passam a 
incorporada na pratica de fé da igreja. As principais são: 

 Batismo (Imersão e dependo da ocasião por aspersão); 
 Santa Ceia 

Os Objetivos da Igreja  

 Instrução Bíblica; 
 Harmonia Fraternal; 
 Evangelismo; 
 Adoração; 
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QUESTIONÁRIO 

1. Qual é o papel da Igreja em relação a Israel? 
2. Existe antissemitismo na Igreja? 
3. Como lidar com a teologia da substituição? 
4. Quais os Povos que Constituem a Igreja? 
5. Cite duas definições sobre Igreja, gramatical e conceitual. 
6. Comente como D’us vê a Igreja. 
7. Cite Alguns fatos que Pedro não é o fundamento da Igreja. 
8. Cite as formas de governo da Igreja. 
9. Quais são as principais autoridades da Igreja. 
10. Quais são os objetivos da Igreja? 
11. Qual deve ser o esforço da igreja local? 
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