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O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE DIÁCONOS (RESUMO) 
http://www.bibliaaberta.com.br/o-que-a-biblia-diz-sobre-diaconos/ 

Igreja Batista Emanuel de Jundiaí 

1. A maioria das igrejas batistas pensam em “diáconos” 
como se fossem um “conselho administrativo”, 
“conselho diretor” ou  “chefes do pastor”, mas em 
nenhum lugar a Bíblia diz isto! 

2. O governo do rebanho é dado exclusivamente aos 
______________ . 1 Timóteo 3:5; Hebreus 13:17 

3. Deus não lidera a sua obra através de __________ ou 
__________.  O “conselho” de Atos 15 era composto de 
vários ______________ .  Atos 15:6 

4. A única descrição do trabalho de diáconos na Bíblia 
se encontra em Atos 6:1-6, que seria ministrar às 
viúvas, ____________  mesas. 

a) Mais para frente, vemos dois destes diáconos 
pregando. Eles eram diáconos que pregavam, 
mas isso não estava incluído na descrição do 
serviço deles aqui. 

b) Os apóstolos pediram para a congregação fazer 
recomendações, porém foram os apóstolos que 
_____________ as escolhas e os constituíram 
sobre este negócio. Atos 6:3 

c) Deus nunca aprovou “__________” para escolher 
pessoas para preencher posições de liderança na 
igreja; aliás, isso é muito perigoso. Leia Números 
16. 

d) O ato de “impor as mãos” e orar sobre eles era 
_________________ no Novo Testamento 
(Mateus 19:14-15, Marcos 6:5, etc.), e não 
indicava nenhum tipo de “cerimônia especial de 
ordenação para uma posição sagrada”. 

5. Diácono é uma palavra transliterada do grego e 
simplesmente significa _______, e assim é traduzida de 
diversas formas no Novo Testamento. (Exemplo: João 
12:2). A palavra grega é diakaneo, diakonia ou 
diakonos. Poderia facilmente ser traduzida como 
ajudante, por exemplo. Quando traduzida como 
“ministro” é usada para descrever o ________ ou 
________ que a pessoa mencionada fazia. Exemplo: Os 
apóstolos se entregaram ao “ministério da Palavra”, 
mas os diáconos foram selecionados para 
“ministrarem” às viúvas, deveriam servir mesas (Atos 
6:1-4). 

6. À luz da explicação sobre o significado da palavra 
diácono, chegamos à conclusão de que qualquer pessoa 
que exerce qualquer _________ na igreja, ou para o 
pastor, ou qualquer outro serviço cristão, é um 
_________  (servo). 

7. A posição de diácono não carrega nenhuma 
autoridade ______________  na igreja (exceto a que for 
designado pelo pastor). 

8. Uma mulher, Febe, é claramente chamada de 
____________  em Romanos 16:1-2, e teve um serviço 
muito importante na igreja. 

9. Uma mulher não deve ensinar, nem usar de 
autoridade sobre o homem, na assembleia geral da 
igreja (1 Coríntios 14:34; 1 Timóteo 2:11-15), mas isso 
não desqualifica mulheres de serem “diaconisas”, já 
que nenhum trecho do Novo Testamento indica que 
diáconos tem __________  ou são ________ espirituais 
necessariamente. Mulheres podem fazer muitas tarefas 
na igreja. 

10. Em 1 Timóteo 3:8-13 temos a descrição das 
_____________  dos diáconos (servos) na igreja. 

11. Deus tem _________  ________ para aqueles que 
fazem algum serviço para Ele na igreja. Nossa igreja 
chama essas pessoas de obreiros ou “liderança”, mas a 
Bíblia as chama de ___________  (servos). 

12. As qualificações para diáconos são inclusivas, não 
_____________ ; isto é, alguém não precisa preencher 
todas as características se não se aplica a eles. Por 
exemplo, um diácono (obreiro na igreja), não precisa 
ser casado necessariamente (Paulo era solteiro ou 
viúvo, por exemplo, 1 Coríntios 7:8) e nem mesmo teria 
que ter filhos; porém, se fosse casado e tivesse filhos, 
deveria ter a sua casa em ordem. Por isso, as 
qualificações aplicadas diretamente para homens, não 
excluem mulheres de serem diaconisas. 

13. Diáconos apontados para posições de ___________ 
na igreja teriam que ser homens. (Exemplo: Professor 
da classe dos homens.) Deus sempre espera que os 
homens ___________ em assuntos espirituais e no lar. 
Por isso é consistente que as qualificações para os 
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homens seriam dadas, enquanto as das mulheres 
seriam entendidas nos trechos que falam sobre as 
mulheres (1 Timóteo 2:12; 1 Timóteo 3:11; 1 Coríntios 
14:34-35; etc.) 

14. Quando Paulo diz, “da mesma sorte as esposas...” 
(v. 11), a palavra para “esposa” (gynaikas, no grego) é a 
mesma palavra para “____________”. (Veja Atos 5:14, 
por exemplo).  

a) De fato Paulo estava acrescentando: “Da mesma 
forma as __________ (obreiras) sejam honestas, 
não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo.”  

b) A palavra “da mesma sorte” também indica que 
Paulo está se referindo a um __________  grupo.  

15. Observe também que Paulo não dá exigências para 
as __________ dos bispos (pastores). Não faria sentido 
dar qualificações para as esposas dos “servos” e não 
para as esposas dos pastores. 

16. Se as qualificações para diáconos homens, tipo 
“marido de uma só mulher”, não elimina a mulher de 
ser diaconisa, por que as qualificações de bispos não 
poderiam incluir as mulheres também? Por causa de  
_________________ e  __________________ 

17. Cremos que a posição correta sobre diáconos tem 
sido uma salvaguarda para a nossa igreja ao longo dos 
anos. 

a) Evitou problemas com diáconos que, com um 
entendimento errado da função, tomam posições 
para a qual não foram ____________ e nem 
_____________ . 

b) Manteve um _________  _______ para toda a 
igreja.  
A igreja é composta de pastores, diáconos 
(servos) e membros (Filipenses 1:1). Já que os 
membros não estão todos no mesmo nível de 
crescimento espiritual, não podemos esperar que 
todos deem o exemplo que deveriam dar; porém, 
baseado em 1 Timóteo 3 e em outros trechos, 
temos o direito e obrigação de ter _________  
_______  para os nossos obreiros, que são 
exemplos para a congregação e representam a 
igreja aos olhos da comunidade, e isso eleva e 
mantém os padrões gerais de toda a igreja. 
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