




8- Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua 
dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância;
9- Guardando o mistério da fé numa consciência pura.
10- E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se 
forem irrepreensíveis.
11- Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, 
sóbrias e fiéis em tudo.
12- Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem 
bem a seus filhos e suas próprias casas.
13- Porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si 
uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 

LEITURA BÍBLICA EM CLASSE – 1ª TIMÓTEO 3:8-13
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INTRODUÇÃO

Servir: uma ordenança de nosso 
Senhor (Mc 12.30,31).

Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
entendimento, e de todas as tuas forças; este é o 
primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Não há outro 
mandamento maior do que estes.

SERVIR A DEUS E AO PRÓXIMO
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INTRODUÇÃO

O ministério de serviço ao próximo é o 
símbolo de amor na instituição dos diáconos 

relatada no livro dos Atos dos Apóstolos,

O capítulo 6 de Atos relata a 
solução de um problema 
social que foi resolvido com a 
nomeação de 7 diáconos 
escolhidos pela igreja e 
consagrado ao ministério 
diaconal pelos Apóstolos
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Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete 
homens de boa reputação, cheios do Espírito 
Santo e de sabedoria, aos quais constituamos 

sobre este importante negócio. Atos 6:3

E os doze, convocando a multidão dos 
discípulos, disseram: Não é razoável que nós 

deixemos a palavra de Deus e sirvamos às 
mesas. Atos 6:2

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. Atos 6:1

DEMANDA

REUNIÃO

SOLUÇÃO

ORGANIZAÇÃO
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I. A DIACONIA DE JESUS CRISTO. 

1. Significado do termo.

O termo grego diaconia significa 
“ministério” ou “serviço”.

Jesus aqui na Terra demonstrou o verdadeiro sentido da 
diaconia em todos os seus aspectos. 

JESUS NOS ENSINOU QUE 
ANTES DE SER APÓSTOLO, 
PROFETA, EVANGELISTA, 
PASTOR, MESTRE É 
IMPRECIDÍVEL SER DIÁCONO

Bem como o Filho do 
homem não veio para ser 
servido, mas para servir, e 
para dar a sua vida em 
resgate de muitos.
Mateus 20:28
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JESUS SE HUMILHOU TORNANDO-SE SERVO

O apóstolo Paulo disse que Jesus, “sendo em forma de 
Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas 
aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens” (Fp 2.6-7).

E, achado na forma de 
homem, humilhou-se a 
si mesmo, sendo 
obediente até à morte, 
e morte de cruz.
Filipenses 2:8
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Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu 
os seus doze discípulos para comer a última ceia.

JESUS LAVA OS PÉS 
DOS DISCÍPULOS 
DEMONSTRANDO 
SERVIÇO, EXEMPLO E 
HUMILDADE

Levantou-se da ceia, tirou as 
vestes, e, tomando uma toalha, 
cingiu-se.
Depois deitou água numa bacia, 
e começou a lavar os pés aos 
discípulos, e a enxugar-lhos com 
a toalha com que estava 
cingido. João 13:4,5

A “diaconia da toalha e da bacia” é a convocação 
cristocêntrica para uma vida de serviço humilde (Jo 13.12-17).
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3. O discípulo é um serviçal.

Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor 
lugares de destaques, “à direita” e “à esquerda” 
de Jesus, quando da implantação do seu Reino

E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, 
dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te 
pedirmos.
E ele lhes disse: Que quereis que vos faça?
E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos 
assentemos, um à tua direita, e outro à tua esquerda. 
Marcos 10:35-37

Os discípulos ainda não haviam compreendido a 
mensagem de Jesus. 
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3. O discípulo é um serviçal.

❑ TIAGO E JOÃO ACHAVAM ESTAR EM UMA DISPUTA DE 
CARGOS, OU UMA MELHOR POSIÇÃO DE HIERARQUIA ?

❑ SERÁ QUE PENSAVAM ESTAREM COMPETINDO MELHORES 
TRONOS NO CÉU?

❑ ACHAVAM ELES QUE SERVIREM NO REINO DE DEUS SERIA 
COMO GOVERNAR OS REINOS DOS HOMENS NA TERRA

Pois onde há inveja e 
ambição egoísta, aí há 
confusão e toda espécie 
de males. Tiago 3:16
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A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma 
hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço 

conforme demonstra sua resposta a eles:

Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem 
quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser 
servo;
e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de 
todos.
Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate 
por muitos". Marcos 10:43-45
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II. A INSTITUIÇÃO DOS DIÁCONOS

1. O conceito da função.

A palavra diácono (gr. diakonos), segundo o Dicionário 
Vine, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários 
conforme aos exemplos dos criados domésticos dos 
tempos do Novo Testamento.

O termo destaca, em especial, a função 
de um mestre ou de um pastor cristão,

PORTANTO O TERMO ESCLARECE O SENTIDO TECNICO, 
(PRESTAR TRABALHOS VOLUNTÁRIOS), TANTO O MESTRE 

COMO O PASTOR SÃO SERVOS DE DEUS
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Outra palavra grega relacionada a “diácono” é doulos. 
Esta refere-se a “um servo” ou “um escravo”, (faz o que 
lhe mandam) 

E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: 
Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por que 
tem, então, joio?
E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe 
disseram: Queres pois que vamos arrancá-lo? Mt. 13:27,28

CONFORME VIMOS, A FUNÇÃO DO DIÁCONO É A DO 
SERVIÇO VOLUNTÁRIO PRESTADO, PELO MINISTRO, O 

SERVO OU ASSISTENTE, PARA ALGUEM
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2. Origem do diaconato

Crescimento 
da igreja

Questão étnica 
causada pelos 
que aceitavam 

a fé

Dar assistência 
justa aos que 
reivindicavam 
a solução do 

problema

BÊNÇÃO PROBLEMA SOLUÇÃO

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. Atos 6:1
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3. A escolha dos diáconos

O ESPÍRITO SANTO USOU OS APÓSTOLOS DO 
SENHOR COM GRAÇA E SABEDORIA PARA RESOLVER 
O IMPASSE QUE ESTAVA MANCHANDO A IGREJA

E os doze, convocando a multidão dos discípulos, 
disseram:… Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete 
homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de 
sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante 
negócio. Atos 6:2,3

De forma pacífica o problema foi resolvido, os 
desentendimentos foram encerrados, a igreja de 

Jerusalém pode seguir tranquila com as mudanças 
feitas a partir da consagração dos diáconos
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“Os diáconos servem nas diversas 
atividades da Igreja: eles cooperam 
como porteiros e recpcionistas, na 
ordem do culto e na distribuição dos 
emblemas da Ceia do Senhor.

As suas atividades, porém, não são restritas a isso; eles 
também cooperam como professores e superintendentes ou 
dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e 
adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos 
nas Igrejas, desde autorizados por seus superiores

EBD São ‘varões de boa reputação, cheios 
do Espírito Santo e de sabedoria[...].”
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III. O PERFIL E FUNÇÃO DO DIÁCONO

As qualificações dos diáconos descritas no livro 
de Atos e na Primeira Carta a Timóteo revelam 
que em nada elas diferem da atribuição ética 
exigida aos bispos (1 Timóteo e Tito).

Pessoas, 
honradas, 

dignas, corretas 
e íntegras

Convicção do 
que é crer no 

evangelho

O candidato 
deve ser 

marido de uma 
mulher, fiel à 
sua esposa e 

bom pai

Caráter Moral 
1ª Tm 3:8

Caráter 
Espiritual 
1ª Tm 3:9,10

Caráter 
familiar.

1. Qualificações 
do diácono
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2. A função dos diáconos em Ato6.

❑ Quando foram instituídos diáconos, sete 
homens de fala grega foram separados 
para assistir socialmente as viúvas: tanto as 
de fala hebraica como as de fala grega. 

❑ Os diáconos não podiam permitir que 
houvesse injustiças de caráter social na 
igreja do primeiro século. 

❑ A função do diaconato era 
fundamentalmente de caráter social.

A qualificação básica é a espiritualidade; Cheio do 
Espírito Santo e de Sabedoria
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3. A função dos diáconos hoje.

Atualmente, a função primordial do diácono é 
auxiliar a igreja local através das orientações do seu 
pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, 
os necessitados e os desviados, bem como cuidar 
das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a 
distribuir os elementos da Ceia do Senhor, recolher 
as contribuições para a manutenção da igreja local 
(dízimos e ofertas) e auxiliar na ordem e na 
segurança da liturgia do culto, bem como de 
outras tarefas já mencionadas.

O MODELO DOS PRIMEIROS DIÁCONOS DEVE SER SEGUIDO 
PELOS OBREIROS ATUAIS, SE PREOCUPAR COM AS MINORIAS
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O diaconato foi instituído pelos 
apóstolos de Cristo quando a 
comunidade cristã cresceu e precisou 
ter pessoas que pudessem resolver 
questões relacionadas a problemas 
sociais que demandavam atenção e 
cuidado. Hoje, os diáconos servem à 
igreja e a Deus em trabalhos 
diferentes, e a liderança das igrejas 
locais deve valorizar o seu trabalho e 
reconhecê-los como excelentes 
servidores do Reino de Deus, pois, no 
sentido lato, todos somos diáconos 
da Igreja de Deus.
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Reflexão

➢ Qual o significado do termo grego “diaconia”?

“Ministério” ou “serviço”.
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Reflexão

➢Qual o significado da “diaconia 
da toalha e da bacia”?

Significa a convocação cristocêntrica para 
uma vida de serviço humilde (Jo 13.12-17).
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Reflexão

➢Quais as qualificações para o diaconato?

Caráter moral, caráter espiritual e caráter familiar.
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Reflexão

➢ Qual a função dos diáconos em Atos 6?

Assistir socialmente as viúvas: tanto as 
de fala hebraica como as de fala grega.
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Reflexão

➢ Qual a função dos diáconos hoje?

Auxiliar a igreja local através das orientações do 
seu pastor em atividades ligadas a visitar os 
enfermos, os necessitados e os desviados, bem 
como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, 
como distribuir os elementos da Ceia do Senhor, 
recolher as contribuições para a manutenção da 
igreja local (dízimos e ofertas) e auxiliar na ordem e 
na segurança do culto, bem como de outras tarefas 
para as quais for designado.


