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Ética Cristã no Diaconato 

I Tm 4:16: Tem cuidado de ti mesmo e 
do teu ensino; persevera nestas coisas; 
porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti 
mesmo como aos que te ouvem. 

 

O propósito deste material é buscar o 
aperfeiçoamento de líderes e obreiros na Ética 
Cristã, assunto este tão polêmico entre as 
igrejas evangélicas. 

 

1. Introdução 
O que é Ética? 
Ética é a obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo, e coloca o 

coletivo sobre o individual. 
Ética é um dos poucos valores universais. Ou você é ético aqui e será no 

Japão ou na Inglaterra, ou você não é ético em lugar nenhum 
 

O que é Moral? 
Moral é algo que é certo ou errado naquele país, dependente da sua cultura. 
Na Arábia Saudita se você tiver grana suficiente, assim como paciência 

suficiente para ter 6 sogras, você pode ter 6 mulheres. 
Experimenta arrumar uma segunda mulher aqui no Brasil. Moralmente é 

complicado. 
Quando você pergunta se algo é certo ou errado, é moral. 
Se você pergunta se algo é bom ou mau, é ética. 
 

A Ética na Igreja 
Quando a igreja cresce, muito das atitudes e costumes das pessoas que vêm 

à igreja ficam à mostra. Isto é, elas fazem coisas que para elas parece normal 
em suas casas e trabalho (pela educação que tiveram), mas que às vezes pode 
não ser um comportamento normal dentro de uma igreja. 

Fica também deveras difícil ao pastor, diáconos e obreiros exortar estas 
pessoas. Muitas delas até veem as mesmas atitudes nos obreiros e diáconos 
que não foram treinados. E para você dizer à determinada pessoa que o seu 
costume está errado ali, naquele momento, quase sempre é difícil. 

Por exemplo: Uma criança andando para lá e para cá no corredor, tira a 
concentração das pessoas que estão assistindo, e o que é pior, tira a 
concentração do dirigente ou pregador lá no púlpito. Em suma, tira a 
espiritualidade. Mas seus pais modernos acham interessante não repreender a 
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criança. Assim ela ficará mais sadia tanto física como emocionalmente falando. 
Elas já acostumaram fazer isto em casa (a maioria). Não há problema de 
continuar fazendo isto na igreja. E pregador não irá dizer:  

“Os pais desta criança, por favor, prendam-na no banco ao seu lado.” 
O certo para estes casos e todos os outros é ter um código de ética dentro da 

igreja. Este código de ética cristã deve estar disponível aos membros, 
frequentadores e corpo de obreiros. 

A falta de um código de ética faz com que muito mais pessoas não fiquem na 
igreja do que o contrário, como pode parecer. As pessoas necessitam de leis 
para se sentirem protegidas e para que suas liberdades não sejam ameaçadas 
por outras. A anarquia não é comum no ser humano, é a exceção. 

No exemplo dos pais “modernos”, o pastor deve citar em algumas reuniões 
quais os procedimentos normais na igreja, ou que existe uma lista de 
procedimentos normais. Caso alguém ainda teimasse em deixar crianças soltas 
correndo na igreja, os diáconos deveriam pegá-las e entregar aos pais 
sutilmente, ou ainda levá-las para outro local. 

Portanto existem procedimentos para cada caso e para cada igreja. Existem 
procedimentos gerais e padrões, e existem procedimentos que valem para 
determinada igreja. Tentamos neste documento estabelecer os procedimentos 
que se aplicam para a maioria das igrejas, que denominados gerais e padrões. 

Creio sinceramente que devemos os definir e seguir. Teremos então uma 
igreja organizada, espiritual e o avivamento virá. 

 

2. Definições 
Ética 
Ética é a ciência que define padrões e normas de comportamento, junto à 

sociedade em que vivemos. 
Ética é a obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo, e coloca o 

coletivo sobre o individual.  
 

Diácono 
Veja o que o dicionário de John Davis fala sobre diácono: 
Do grego diakonos - servo. 

Mateus 20:26-28: Não será assim entre vós; 
antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se 
grande, será esse o que vos sirva; e qualquer que 
entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo; 
assim como o Filho do homem não veio para ser 
servido, mas para servir, e para dar a sua vida em 
resgate de muitos. 

 

Os escritores clássicos empregam esta palavra para designar servo, 
camareiro, portador, servente. 
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Neste sentido encontra-se no evangelho de Mateus 20:26, diferindo da 
palavra doulos, escravos (comp.  Mt 23:11; Mc 9:35; 10:43; Jo 2:5, 9). 

Emprega-se esta palavra para designar um oficial da Igreja cristã, cujos 
qualificativos são descritos em 1 Tm. 3:8-9: 

Da mesma forma os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não 
dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o 
mistério da fé numa consciência pura. 

Os sete discípulos eleitos para auxiliarem os apóstolos, encarregaram-se de 
todos os negócios seculares da comunidade, cuidando das viúvas e dos pobres 
da igreja primitiva, tiveram o nome de diáconos - At 6:1-6. 

 

Este ofício não os privava dos privilégios de pregar em público o evangelho 
de Cristo, porque dois deles, Estevão e Filipe, foram pregadores e evangelistas.  
Fizeram isto, impulsionados por um dom pessoal.  Havia na igreja de Filipos, 
uma pluralidade de diáconos, que partilhavam com os bispos as obrigações da 
comunidade - Fp 1:1. 

 

Ética no Diaconato 
São os padrões e normas de comportamentos relativos ao atendimento e à 

prestação de serviço que obreiros da igreja prestam primeiramente a Deus, 
depois ao pastor e sua família, para a comunidade religiosa da igreja local e para 
a sociedade em geral. 

 

Princípios Básicos do Diaconato 

No passado, os diáconos foram escolhidos para um trabalho 
de assistência social com as viúvas e pessoas necessitadas. Mas 
eles foram além deste serviço e se destacaram em todo trabalho 
da igreja, como Felipe e outros. 

 

Vejamos algumas áreas em que os diáconos se destacaram 
na Igreja primitiva, e que hoje também exercem com o poder do 
Espírito Santo e com sabedoria: 

 
 

1o   Pregação da Palavra de Deus ...... At 6:8 
2 o  Oração pelos enfermos ................. Mc 16:18 
3 o  Visitação nos lares ........................ Mc 1:29-31 
4 o  Cuida do patrimônio ...................... Mc 11:16 
5 o  Evangeliza ..................................... At 8:5-6 
6 o  Mantém a ordem no culto .............. I Co 14:40 
7 o  Ministra aulas ................................ II Tm 2:15 
 

Mnemônico:  POVCEMM 

Pregando, Orando e Visitando, Conquisto a Eternidade para Mim e para Muitos 
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O Trabalho do Diácono 
1. Impor Ordem: Disciplina, com autoridade do Espírito Santo.  Em nome de 

Jesus. 
2. Providenciar: O necessário para o bom andamento do culto, sem ser 

preciso a intervenção do Pastor. 
3. Observar e Anotar: As curas, visitas, testemunhos, conversões, fazendo 

a contagem das pessoas, eventos e cerimônias durante o culto. 
4. A Qualquer Movimento: Dentro da Igreja, como crianças chorando, 

correndo, assim como pessoas chupando balas ou lendo revistas, 
chamar a atenção ou então, avisar aos pastores no púlpito, no caso de 
não ser atendido quando for chamada a atenção. 

5. Observar: O movimento aos banheiros, tanto feminino quanto masculino, 
para que não haja prejuízo para a Igreja, como também, ajuntamento de 
pessoas nos mesmos. 

6. Saber: Que desde que esteja na Igreja, também é responsável pelo bom 
andamento do culto, não deixando a responsabilidade somente para os 
que estão escalados. 

7. Sempre: Estar identificado com crachá. 
8. Assinar: O nome toda vez que estiver na escala, especialmente no caso 

de contar as ofertas. Depois de feita a primeira contagem, é obrigatório a 
participação de um segundo conferente, como também preencher os 
relatórios do culto. 

9. Na Distribuição da Santa Ceia: Todo respeito e reverência. Observar as 
escalas de Ceia, do mês e de recepção. 

10. Estar Sempre Uniformizado: Todas as vezes 
que estiver na escala não é opção e sim 
obrigação, exceto que ainda não tenha o traje 
que a igreja exige. Deve, daí, ser adquirido o 
mais breve possível. 

11. Toda Reclamação: A respeito da escala deve 
ser feita ao Diretor de Diáconos ou ao vice-
diretor para que não haja nenhuma reclamação 
por terceiros. 

12. Os Diáconos Devem Estar Cientes: Que suas 
responsabilidades como servos de Deus, não 

se prendem apenas no trabalho interno da Igreja, mas sim, onde 
estiverem serão sempre reconhecidos como Servos de Deus. Por isso é 
importante zelar pelo seu testemunho e vida espiritual, para não ser 
envergonhado pelo diabo diante das pessoas, diante de si e de Deus. O 
poder do Servo de Deus, não está nas palavras que diz, mas na vida 
consagrada que vive. 
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O diácono, em relação ao culto  
– antes do culto: deverá estar observando se tudo está em ordem para o 

início da celebração;  
– durante o culto: está atento para qualquer emergência que reclame a sua 

atenção;  
– depois do culto: checando tudo se está em ordem e em segurança, para 

depois fechar a igreja.  
 

Não seria demais, portanto, dizer que a pessoa mais importante da igreja é o 
nosso oficial diácono.  

 

– O diácono é a primeira pessoa que o visitante ou o membro da igreja vê quando 
se dirige ao templo.  

– O diácono é oficial reclamado quando o pastor precisa de alguma coisa durante o 
culto.  

– O diácono é aquele que entrega o boletim e pode fazer desse gesto um convite 
para que o visitante retorne aos trabalhos da igreja.  

– Portanto, o diácono é a porta de entrada ou de saída de muitas pessoas de 
nossa comunidade.  

– Nunca é demais lembrar que a gente só volta aonde se sentiu muito bem; onde 
foi muito bem servido, onde foi bem atendido com atenção, carinho e gentileza.  

– Nossos diáconos podem desempenhar um papel importantíssimo neste 
ministério.  

 

Em capítulos à frente, falaremos mais sobre o diácono no culto. 
 

Ética x Moral 
Ética é diferente de Moral. 
Moral é algo que é certo ou errado naquele país, dependente da sua cultura. 
Na Arábia Saudita, se você tiver grana e paciência suficiente para ter 6 

sogras, você pode se casar com 6 mulheres. No Brasil não dá. 
Se você pergunta se algo é certo ou errado? É moral. 
Se você pergunta se algo é bom ou mau? É Ética. 
 

Ética na Apresentação Pessoal 

A maioria das igrejas evangélicas não determina como você diácono ou 
presbítero deve se vestir. Todavia, as pessoas do mundo conhecem os cristãos 
crentes através de sua boa maneira de se vestir. É quase como uma marca 
registradora, que traz uma série de vantagens. Abaixo alguns exemplos: 

1. Postura 
Bons modos em sua apresentação (sem bala ou chicletes), na expressão 

corporal sem gestos seculares (do mundo), e uma postura adequada no púlpito. 
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2. Dicção 
Forma de se expressar verbalmente correta, clara e com concordância (não 

usar gírias, palavras de baixo calão, "abaixo os nés"). 
 

3. Educação 
O uso frequente das palavras: paz, bom dia, por favor, por gentileza, com 

licença, muito obrigado... 
Não interromper conversas, não entrar sem pedir licença, não ler o que não 

lhe é dirigido. 
Procurar ao máximo ser simpático e comunicativo. 
 

4. Vestuário 
Para homens gravata como diferenciador, 

quando estiver de serviço. 
Para mulheres roupa semiformal e a ausência 

total de minissaias, decotes exagerados e calça 
no púlpito ou quando a serviço. 

Moderação em tudo. 
 

5. Limpeza e Higiene 
Roupas limpas, bem passadas e cabelos bem penteados. 
Para homens barba bem-feita, para mulheres que usam maquiagem, uso bem 

discreto. 
 

6. Testemunho 
Vida exemplar. Zelo pelo bem-estar da família, honestidade, pagamento de 

dívidas contraídas, controle de gastos, ser respeitador, obediente e sincero. 
 
 

Ética com Responsabilidade 

1. Fazer o seu Trabalho 
De forma pontual, correta, completa, confiável, caprichosa e com muita 

atenção. 
 

2. Faça Agora 
Saiba separar urgência de prioridade, seja comprometido com o seu trabalho. 

Na impossibilidade de completar o seu trabalho dê uma satisfação para a pessoa 
que o solicitou. 
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Ética no Relacionamento 

1. Com Deus 
"Amá-Lo acima de todas as coisas". 
Vida de oração e manejo da Bíblia sagrada. 
Ser fiel e servo, sensível à voz do Espírito Santo, buscando discernimento. 
 

2. Com a Igreja 
"Amar o próximo como a si mesmo". 
Relacionar-se bem com os colegas de ministério, com 

as lideranças e com o pastor, dentro de um clima de 
harmonia, procurando sempre estar disponível, prestativo, 
flexível, imparcial, com espírito de equipe, sendo sempre 
amigo. 

Não misturar problemas pessoais com ministeriais. 
Submissão é o grande segredo do líder eficaz. 
 

3. Com a Sociedade 
Dentro e fora da igreja, procurar participar de atividades sociais e culturais, 

mostrando sempre um bom testemunho e procurando atrair parentes, colegas e 
amigos para o seio da igreja 

Cuidar para não ser demasiadamente efusivo (veemente, fervoroso), nem “o 
dono da verdade”. 

 

O Diácono e sua vida particular 
É extremamente importante na vida social de um diácono, que ele tenha 

equilíbrio. Este equilíbrio deve ser respeitado em vários níveis: 
 Com a esposa - respeito, proteção, carinho, atenção, fidelidade (Os 2:19-20) 
 Com os filhos - companheiro, amigo, firmeza, amor (Ef 6:4, At 21:8-9) 
 “Conhece-se um pastor, um líder, um verdadeiro diácono e crente pela sua 

esposa e filhos.” 
 Com a vida financeira - (Fl 4:19, Sl 37:18-19 - 112:1-9) 
 Com a casa - zelo, cuidado, limpa, arrumada (Tt 2:8) 
 Com os vizinhos - respeito, educação, pronto para servir (At 6:3) 
 Com empregados - compreensão, justiça, retidão (Ef 6:9) 
 Com patrão - diligência, atenção, obediência (Ef 6:5-7) 
 Com missões - voluntariedade, mordomia, dedicação (II Co 8:1-10) 
 Consigo mesmo - vigilância, temor, consagração (Sl 101:1-8, Tt 2:8, Cl 3:16-

17, At 6:5-7). 
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Lembre-se: A vida do diácono precisa ser uma vida de testemunho 
transparente, a todos, seja na família, na igreja, trabalho, com 
estranhos. Onde estiver, que seja uma luz brilhante, clara e 
limpa para a Glória de Deus e bênção para a Igreja. 

 
 

Ética com Organização 

1. Material 
Ter sempre a mão a bíblia, esboço de mensagem, esboço de aula... Carregar 

consigo cartão e/ou folhetos com endereço da igreja e horários de reuniões. 
 

2. Praticidade 
 
Estar preparado e prevenido "1.000 vezes" antes de 

uma pregação, estudo, visita, aconselhamento... 
 
 
Lembre-se sempre do provérbio: Se você tem 6 

horas para cavar um poço, gaste 4 horas planejando, 
afiando e preparando as ferramentas. 

 
 
 

Ética com Motivação 

1. Objetivos 
Ter objetivos claros e bem definidos. Ter metas tanto no nível pessoal como 

ministerial (motivo para agir). Por exemplo: Nunca ambicione em se tornar um 
pastor titular.  Pastor Titular é cargo. O cristão não deve almejar cargo, não deve 
almejar ser chefe de uma igreja local. Deve procurar sim ser pastor(a) de um 
rebanho de pessoas, direcionando-as ao Reino de Deus. Deve procurar ter uma 
atividade tal que a função seja, de uma forma ou outra, evangelizar os povos. 

 

2. Medicação Interna 
 
Ter pensamentos positivos, coragem, iniciativa, 

criatividade, entusiasmo, dinamismo, espírito de luta e 
dedicação, ousadia, determinação e disciplina na obtenção 
de metas. 
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Ética com Conhecimento 

1. Da Palavra 
 
Ter conhecimento que a Palavra de Deus é fundamental 

para quem deseja ensinar, exortar e também vencer as 
afrontas do inimigo. 

 
Conhecer a história da Bíblia e da Igreja. 
  

2. Da Denominação 
Como e quando surgiu? Quem fundou? Quais as igrejas geradas (igrejas 

filhas). Seus sucessos e dificuldades, suas tradições.  
 

Estar inteirado da declaração de fé da denominação, isto é, das suas 
doutrinas. 

 

3. Da Igreja Local 
Saber quem iniciou o trabalho, quem é o seu pastor, quem já passou por aqui, 

qual é a nossa filosofia. 
 

4. Da Sua Área de Atuação 
Para pregadores e professores, preparar bem as mensagens e aulas, tendo 

conhecimento de texto e contexto, história, geografia bíblica e cultura da época 
enfocada. 

 

Para músicos e dirigentes de louvor, preparo e ensaio, além de escolher bem 
o rumo que tomar em cada ocasião. 

 

Para os diáconos, ambos os conhecimentos. 
 

5. Dos Seus Liderados 
Conhecimento específico dos seus liderados, profissão, hobby, lazer, família... 

Sondagem sobre as reais necessidades deles. 
 

6. Das Seitas e Heresias 
O que fazem? O que pregam? Em que área atuam? 
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7. Conhecimentos Gerais 
Leitura de jornais, revistas e atualidades em geral. 

Quanto mais cursos for possível fazer melhor. Estamos 
vivendo a era do conhecimento e da Informação.  

 
"Quem sabe mais, se bate (chora, sofre) menos". 

Erra menos. Tem mais sucesso. 
 

 
 

Ética na Recepção 

 
Antes de mais nada, o diácono na recepção é o relações 

públicas da igreja. Um cargo tão importante quanto o de pregador 
ou músico. 

 
A primeira impressão da igreja de um visitante é o diácono na 

recepção. Esta impressão pode ser boa ou ruim, e pode ser a 
diferença entre a visita ficar numa atitude receptiva (coração 
aberto), aceitar Jesus e vir outras vezes, ou nunca mais aparecer. 

 
De nada adianta um grande pregador e músicos magistrais, se 

a recepção for medíocre.  
 

 

Atividades do Diácono na Recepção 
1. Atitude Mental Positiva 
Estar consciente de que uma boa palavra ou um bom 

atendimento, marcará bastante uma pessoa que vem pela 
primeira vez. 

 

2. Atitude Espiritual Apropriada 
Deixar transparecer no rosto, a alegria da salvação da 

alma. 
 

3. Nunca se Apresentar na Porta sem Oração 
Sabendo que se apresentará diante de pessoas que chegarão com os mais 

diferentes sentimentos, muitos pacíficos, como também, alguns de opressões 
malignas. 
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4. Mostrar Simpatia 
Demonstrar que o trabalho que está fazendo não é simples obrigação, mas é 

desenvolvido com dedicação amor e alegria. 
 

5. Mostrar um Aspecto Agradável 
Exteriormente: Roupas, cabelos, sapatos, higiene, dentes e a importância do 

uniforme.  
Interiormente: Paz, serenidade, simplicidade. 
 

6. Mostrar uma Personalidade Agradável 
Demonstrar um caráter cristão consciente de suas responsabilidades. 
 
 

7. Ser Cortês e Gentil 
Demonstrar educação, polidez, ser afável no 

tratamento com as pessoas, especialmente com os 
visitantes. 

 

8. Usar de Tato 
Usar suas habilidades para convencer as pessoas a voltarem outras vezes. 
 

9. Fazer com que a Pessoa Sinta-se Bem 
E que foi observada/atendida, ou que alguém quer que ela volte. 
 

10. Ser Insistente 
Mas com sabedoria, para evitar toda impressão de fanatismo, dando assim, 

uma impressão errada da Igreja. 
 

11. Lembrar Sempre 
O bem-estar do povo depende de quem serve. Por isso servir com alegria e 

satisfação. 
 

12. Saber quem Faz Parte dos Cultos 
Toda sabedoria, prudência, reverência e respeito, deve se observado também 

com oficiais, entidades civis e eclesiásticas. 
 
O povo seguirá o exemplo: fará o que observar naqueles que trabalham e 

servem na Igreja. 
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Ética Durante a Pregação 

1. Conselhos Gerais 
Quando chegarmos ao púlpito para falar, ou 
pregar, devemos sempre aguardar alguns 
segundos até que as pessoas parem de se 
mover e tomem seus assentos e façam silêncio. 
Caso contrário daremos a impressão de que 
estamos nervosos ou somos inexperientes.  

 
Devemos falar com o microfone longe dos 

lábios para que nossas palavras sejam nítidas e 
bem audíveis. Devemos evitar segurar o 
microfone na parte superior (cápsula 
captadora), pois este hábito diminui a qualidade 
do som. 

 
Devemos falar ou pregar vivendo o que 

estamos falando, usando expressões corporais. 
Evite mãos nos bolsos, pular demasiadamente ou se debruçar no púlpito ou 
outras atitudes que demonstrem exageros. 

Certa vez um pastor ficou 20 minutos debruçado no púlpito falando de um 
candidato político. Achei o debruçar no púlpito extremamente de mau gosto e 
antiético. Mas não falei nada com ninguém aquele dia. Conversando com outros 
pastores, eles é que vieram externar suas preocupações sobre aquela cena, 
mostrando que há necessidade de ética para todos. Foi de baixo nível moral, 
intelectual e eclesiástico, sem citar outros. Lembre-se, o púlpito é um palco onde 
você tem as atenções. Todas as atenções estão dirigidas a você. Faça o melhor 
possível. Não seja motivo de escárnio entre os irmãos. 

 
Devemos falar no púlpito com autoridade, usando um tom de voz forte. Evite 

gritarias. Não confundir gritos com exortação. Não precisamos fazer o povo sentir 
dor de cabeça com os gritos, mas dor no coração com o poder da 
mensagem. 

 
Devemos falar olhando para todas as pessoas. Evitando fixar os olhos em 

uma só pessoa na hora que estivermos no púlpito. 
 

2. Piadinhas de Mau Gosto 
Devemos ter respeito pelo púlpito, evitando indecentes piadinhas 

desnecessárias. 
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Alguns exemplos 
- Quem está triste diga amém. 
- Vocês não estão batendo palmas. Quem deixou as mãos em casa? 
- Quem está dormindo dê uma salva de palmas para Jesus. 
- Irmãos vocês não estão cantando hoje. O que está acontecendo? Quem 

ainda não jantou? 
- Vocês estão tristes. Será que morreu alguém da família? 
- Quem quer me ver subir para Jesus levante a mão. Vocês então que ficarem 

não serão salvos no arrebatamento. Ah. Ah. Ah. 
 

3. Não Usar Ainda as Frases 
- Tirar a oferta. Nas boas igrejas evangélicas não tiramos a oferta de 

ninguém. 
- Coloquem-se de pé. Vamos nos colocar de pé. Todos (ou a maioria) já está 

com o pé. Para isto devemos ficar de pé. O certo é: “Vamos todos, ou os que 
podem ficar em pé”. 

- Aos visitantes: “Que esta não seja a primeira vez, e sim esperamos mais 
vezes.” Na verdade, esta é a primeira vez. O certo é: “Que esta seja a primeira 
vez de muitas outras vezes.” 

 

4. O que Falar 
Devemos evitar falar contra autoridades, pois 

elas foram constituídas por Deus. Nosso dever é 
orar por elas e não as criticar (Rm 13:1-7). 

 
Não devemos falar contra as igrejas no púlpito. O 

lugar adequado para isto é na EBD, na matéria 
Seitas e Religiões. Mas sempre lembrando do 
mandamento de Jesus que nos manda amar e orar 
até mesmo pelos nossos inimigos (Mt 5:44; Lc 6:27-
28; 23:34; Rm 12:14). Além disto, falar mal de 
igrejas dá má impressão e causa rivalidade. Amar e 
perdoar é sem dúvida o melhor caminho. 

 
Devemos chamar atenção das pessoas com docilidade, principalmente das 

crianças, caso contrário poderemos magoar os pais e parentes delas. 
 
Devemos respeitar o horário ao estarmos falando no púlpito. O louvor deve 

durar aproximadamente metade do culto. A outra metade deve ser separado para 
a pregação e os apelos. Lembre-se que o bom e breve é duas vezes bom. 
Pregações ou louvores de mais de 1 hora não edificam, cansam. 
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Não devemos gritar demasiadamente. Precisamos cuidar da nossa voz, 
senão em pouco tempo ficaremos sem ela. 

 
Quando não formos o pregador escalado nesta ou em outra igreja e tivermos 

a oportunidade para saudação, devemos ser breves. Tem pessoas que leem a 
Bíblia, oram, cantam e dão testemunhos quando deviam somente dar uma 
saudação à igreja ou orar pela oferta. E dizem que estão fazendo isso por ordem 
do Espírito Santo. Devemos demonstrar que somos líderes sinceros, educados e 
éticos. Caso contrário estaremos prejudicando a programação do culto. Além 
disso corremos o risco de nunca mais ganharmos oportunidade naquela igreja. 

 
Uma das maiores virtudes do líder, é ser humilde, saber aceitar as críticas e 

os elogios desde que as críticas sejam construtivas e feitas com amor. 
 
Nunca devemos exortar (disciplinar) irmãos em programas de rádio ou TV, 

nem em campanhas de evangelização ao ar livre. 
 
Não usar as expressões: 

- Saco Cheio 
- Pô!! 
- Pra Casa do Chapéu 
- Danado 
- Caramba 
- Bão 
- Aquela pessoa estava metendo o pau nos membros 
- Moleque ou maloqueiro (Moloque - demônio da antiguidade) 
- Ou qualquer tipo de palavra ou expressão vulgar. 

 

5. O que Orar 
- Orar pelo que nos foi determinado. 
- O dirigente da oração ora, os outros concordam. 
- Todos oram juntos quando assim se determinar. 
- Oração na casa de outras pessoas crentes - fazer como é feito na igreja 
- Oração na casa de outras pessoas não crentes - não gritar, não orar em línguas 

em demasia. 
 

6. Bênção Apostólica 
A bênção apostólica é dada sempre pela maior autoridade que se encontra na 

igreja, ou por quem esta autoridade determinar, seguindo sempre a cadeia de 
autoridade ministerial.  

 
Se porventura forem duas autoridades de mesmo nível, a preferência é pelo 

mais velho. 
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Ética na Administração Eclesiástica 

Respeitando os Colegas 
Ao assumir um Grupo Familiar, Igreja ou departamento, devemos ser sábios. 

Se nosso colega, a quem estamos substituindo foi um servo de Deus fiel, 
devemos prezá-lo diante das pessoas que o conheceram. Se porventura ele 
deixou a desejar, não devemos criticá-lo publicamente. Esqueça-o para evitar 
aborrecimentos e contendas. 

 
 

Ética Doutrinária 

1. Unção com Óleo 
A Bíblia não define o local do corpo onde devemos 

ungir o enfermo. O local mais comum é a testa. 
Todavia o óleo poderá ser passado na parte afetada, 
na parte doente, na ferida. O local pode ser um tanto 
íntimo (regiões genitais, coxas, seios), ou estranho 
(língua, nádegas, axilas). Nestes locais, se o paciente 
quer mesmo a unção no local doente, aconselhamos a 
unção das mãos do paciente para então que ele 

mesmo possa ungir-se. Mas na grande maioria dos casos, a unção na testa é 
suficiente. 

 

2. Óleo Ungido 
Devemos ter cuidado com a comercialização do óleo ungido. Antes de alguém 

começar a falar mal de óleos coloridos, perfumados e comercializados, é preciso 
primeiro conhecer todas as passagens bíblicas que falam sobre o assunto, 
conhecendo também a posição da cúpula da igreja e a posição de quem fabrica 
estes óleos. 

 
O que devemos ser contra é contra a comercialização de óleo para os 

membros. Você adquirir o óleo para sua igreja é uma coisa. Na verdade, você 
está pagando os gastos do fabricante e um pequeno lucro para que ele continue 
as suas atividades. Mas passar este gasto para os membros é o mesmo que 
dizer: 

 “Quem tem dinheiro para comprar o óleo, terá suas doenças curadas e será 
abençoado. Quem não tem não será abençoado.” 

Você está julgando e selecionando quem pode e quem não poderá adquirir a 
bênção que Jesus dá. Por isto, o mal está no modo como é feito a entrega ao 
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povo, e não na fórmula ou na cor do óleo em si. Isto também se aplica para 
lencinhos e qualquer material distribuído ou comercializado como para abençoar 
o povo de Deus. 

Portanto, você poderá vender para os membros, desde que deixe claro que 
quem não tiver condições de adquirir e deseja o óleo, poderá levar gratuitamente. 

 
O mesmo se aplica ainda à unção do sal e o uso deste sal. Conheça mais 

sobre o assunto antes de falar sua posição por todas as direções. Você poderá 
vir a mudar de posição no futuro quando conhecer mais sobre o assunto. Isto 
pode não pegar bem. 

O nosso desconhecimento de alguns conceitos bíblicos, algumas passagens 
bíblicas e alguns costumes da época bíblica, não nos capacita de nenhum modo 
a falar em nome da bíblia, de Jesus ou em nome próprio dentro da igreja contra 
conceitos e atitudes genuinamente cristãos. Pondere isto.  

 

3. Como Expulsar Demônios 
Por pessoas endemoninhadas não se ora. Muito menos em 

línguas. Se alguém está incomodando, quebrando ou 
atrapalhando o culto, primeiro se aquieta o demônio: “Cala-te” 
(Mc 1:25), ou como alguns utilizam: “Está amarrado em nome 
de Jesus” (Mt 12:29 e Mc 3:27). Já em seguida, se expulsa o 
espírito mau, também em nome de Jesus. O sangue de Jesus 
garante-nos a vitória, mas a ordem de expulsão é dada em 
Nome de Jesus. 

Note que, se o demônio está incomodando, primeiro o 
aquietamos para em seguida expulsá-lo. Não devemos 
demorar, dando show, nem dar demonstrações de poder 
desnecessário. 

Não devemos segurar as pessoas endemoninhadas pelos cabelos, pois fica 
feio as outras pessoas verem-nos com as mãos cheias de cabelos das vítimas. 

Não acredito que traga algum benefício para a Obra de Deus ficar 
entrevistando demônios e usar suas palavras para advertir as pessoas presentes 
ou ouvintes de rádio. Não podemos crer no que o diabo diz. Ele é mentiroso e pai 
da mentira (João 8:44). 

Quando uma pessoa estiver expulsando algum demônio, não vá ajudar. 
Somente se esta pessoa pedir.  

 

4. Como Orar 
Não devemos orar nas costas das pessoas, e sim pela frente, colocando 

somente uma mão na fronte ou na cabeça da pessoa (ou ficando com a mão 
próxima). Se a pessoa estiver caindo, aí sim usar a outra mão para segurar, 
independentemente de ser homem ou mulher. 
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Não devemos deixar ninguém cair possesso ou cheio do espírito, se 
pudermos aparar sua queda. A queda pode trazer ferimentos, muitas vezes 
graves. 

 
Assim que orar por algum doente ou para alguma libertação, mande voltar 

para o banco. Não é bom várias pessoas orarem pelo mesmo doente. Isto é sinal 
de falta de fé. Se você não sente segurança, não vá orar. Peça para alguém 
assumir seu lugar. A segurança só vem com muita oração de sua parte. 

 
Não esqueça de sempre orar pelas pessoas com os olhos abertos. O 

demônio que pode estar nelas pode lhe agredir se você não estiver vigilante. 
 
 

Ética no Louvor e Adoração - Música 

1. A Música na Igreja Evangélica 
Não é preciso entender de música, de notas 

musicais, de tom, duração, ou de instrumentos 
para analisar se a música está sendo bênção ou 
maldição para a igreja. A música é muito utilizada 
nos cultos latinos (América do Sul) e em 
comunidades negras nos Estados Unidos e na 
África. No restante do mundo, a música evangélica 

tem menos expressão, até porque lá o povo tem um maior grau de instrução e 
quer mais ensino, cultura e conhecimento da Palavra. 

 
Aproximadamente metade do culto é dedicada ao louvor e adoração a Deus 

através de músicas, melodias, versos, hinos e poesias. Isto prepara as pessoas, 
que estão pensando em seus problemas, nas suas aflições, em suma, pensando 
nas coisas do mundo, para pensar em Deus e entronizar seus sentimentos para 
o que está sendo apresentado no culto. 

 
A outra metade é dedicada à Palavra de Deus, à pregação, ao convite da 

salvação, à libertação das enfermidades e dos problemas deste mundo. Desta 
maneira, no Brasil, as igrejas evangélicas têm crescido em número e em 
membros. 

 
Mas o que pode ser para louvor e bênção, pode ser para maldição. Muitos de 

nossos músicos têm se tornado arrogantes e céticos, desobedientes e 
orgulhosos. Não oram, não se misturam, não participam de grupos missionários, 
da EBD, das reuniões e até das pregações. Quando é a hora da mensagem, 
saem até da igreja, ou se colocam em irreverência ao pregador, lendo algo, 
conversando, fazendo qualquer coisa, menos prestar atenção na mensagem. 
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Quando criticados, rebelam-se. E a Palavra de Deus diz-nos que a rebeldia é 

semelhante ao pecado da feitiçaria (I Sm 15:23). O consultar mortos e 
cartomantes, fazer macumbas e despachos é o mesmo que se rebelar contra o 
pastor ou contra Deus. 

 
A tal ponto pode chegar a maldição, que alguns pastores da comunidade 

evangélica acreditam fielmente que Lúcifer, o arcanjo que caiu, era chefe do 
Louvor nos céus. E que caiu por causa de seu orgulho. 

 

2. Melodias em Conjunto com a Oração 
Existem alguns músicos que conseguem dedilhar melodias na guitarra ou 

violão que podem ser colocadas como um fundo de um recitar de poesias, leitura 
da bíblia e orações. Esta melodia deve ser em volume bem baixo, para não 
atrapalhar o que se está dizendo.  

Desta maneira fica bonito de se ouvir. Mas nunca se deve cantar ou tocar 
mais alto que a oração, declamação ou leitura da Bíblia, concorrendo com ela. 
Músico e Pregador não podem concorrer por volume. 

 

Da mesma maneira, quando se está cantando, alguém não deve estar falando 
ou orando no microfone. Ou um, ou outro. 

 
Só se poderá tocar ou cantar junto com a oração se o pregador ou orador 

pedir. De nenhuma outra maneira. 
 

3. Volume 
Um dos problemas maiores da igreja é o 

volume dos seus instrumentos. Muitas igrejas 
quase fecharam porque o volume de seus 
instrumentos é colocado alto demais. E o volume 
da guitarra normalmente é colocado acima dos 
demais volumes. 

 
Alguns pastores resolveram este problema 

em suas igrejas, colocando a guitarra em uma 
caixa separada e acima e nas costas do 
guitarrista. Se ele quer por o volume bem alto, vai passar primeiro no seu ouvido 
para depois ir para a igreja. 
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4. Senta e Levanta 
Principalmente nos estados do sul do país, com pessoas mais formais, mais 

“frias” como os nortistas apregoam, executar músicas que apresentam muitos 
gestos, senta e levanta, anda para lá e para cá (por exemplo: “A Cada 
Momento”), pode ser um transtorno para visitantes e novos convertidos. 

Percebe-se o desconforto que eles ficam quando têm que fazer algo mais que 
bater palmas.  

Todavia isto não é inconveniente, mesmo em dia de casa cheia de visitas, se 
compararmos com um problema maior: a intercalação de estarmos de pé e 
sentados. 

 
Uma música de pé, outra sentado. Chama-se alguém para cantar e este pede 

para o povo ficar em pé. Depois de cantar pede que todos voltem a sentar, o 
dirigente pega o microfone e pede para todos ficarem em pé. E assim vai. Sinal 
de clara desorganização, reunião mal preparada, dirigente mal preparado. Os 
membros e frequentadores esquecem mesmo das coisas de fora, dos problemas 
que tem no mundo, e seu descontentamento e sua raiva pode agora estar 
direcionado para os músicos. 

 
Certa vez um pastor dirigente de denominação evangélica, numa reunião com 

muitos obreiros, pediu que todos se levantassem. Pediu que quem não fosse 
músico e dirigente de louvor se sentasse. E falou por meia hora 
aproximadamente, deixando os músicos e dirigentes em pé. Após advertiu que é 
assim que os membros e frequentadores se sentem quando eles [os músicos e 
dirigentes] pedem para que se fique muito tempo de pé.  

 
Louvar de pé não significa que você louvará melhor, que o seu louvor chegará 

antes a Deus. O ficar de pé é bom para uma melhor circulação do sangue, e para 
quando os hinos têm muitos gestos. O ficar de pé é aconselhável principalmente 
quando você quer que as pessoas fiquem em reverência: 

- na leitura da Palavra de Deus, 
- na apresentação de uma autoridade na igreja, 
- na oração. 

Nos demais casos, você poderá estar vulgarizando o ato de ficar em pé... 
 
Por isto, dirigente de louvor: 

- Selecione seus hinos. 
- Selecione quem quer oportunidade, e quais hinos irão cantar. 
- Encaixe hinos avivados com hinos avivados. Hinos calmos com hinos calmos. 

 
Evite o senta e levanta na igreja. Isto pode gerar raiva, descontentamento e o 

pode fazer com que o Espírito Santo vá embora. 
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Ética nos Testemunhos 

Tem muitos testemunhos que edificam a igreja. Mas têm alguns testemunhos 
que maldizem as pessoas que estão testemunhando, muitas outras pessoas 
envolvidas e até a igreja. O púlpito transforma-se às vezes em local de se falar 
mal de maridos, esposas, parentes, amigos e demais, até de si próprio, além de 
longas e cansativas historinhas sem propósito. 

 

1. Choro 
Alguns testemunhos mostram a fraqueza do ser humano 

somente, e não mostram a grandeza de Deus. Alguns testemunhos 
são chamados até de tristemunhos, pela choradeira na sua 
apresentação. Não sou contra choro, pelo contrário. O choro está 
ligado a arrependimento e, portanto, à limpeza do coração. O 
avivamento só vem com a profunda convicção do pecado, com o 
arrependimento e, portanto, com o choro. 

 
Em 1966, um poderoso avivamento visitou uma Missão na 

África do Sul. Antes, porém, eles oraram doze anos. Nos últimos três meses que 
antecederam o derramamento do Espírito, só conseguiram chorar, tamanha era a 
convicção do pecado promovida pelo Espírito Santo. 

 
Enquanto a igreja não se quebrantar, não se arrepender, não se voltar para 

Deus e não apartar o santo do vil e do perverso, ela não poderá ser usada pelo 
Senhor (Jr 15:19). 

 
Eu aceitei a Jesus em 1975. Mas até 1994 tive muitos altos e baixos. Mais 

baixos que altos. No segundo dia do ano de 1994, tive um genuíno encontro com 
Deus. Durante todo o ano de 1994, quando falava em público, ou sobre as 
vitórias de minha família, chora à toa. Tamanha era a profunda convicção do 
pecado e alegria do reencontro com Deus. 

 

2. Chamada de Testemunhos 
Quando o dirigente ou pregador pedir para alguém vir testemunhar, deve 

esperar bastante tempo para que as pessoas se decidam a vir. Normalmente as 
pessoas têm algum receio de falar, mas um convite insistente, digamos de cerca 
de 1 minuto, fará com que muitos venham. 

 
Se tiver somente 2 pessoas na igreja sempre terá alguém para testemunhar. 
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3. Testemunhos por Obreiros 
Algumas igrejas utilizam pastores auxiliares ou obreiros para testemunhar. As 

pessoas que irão testemunhar, passam as informações a estes pastores ou 
obreiros, e o pastor ou obreiro testemunha para o povo. Isto tem sido usado com 
sucesso, pois quem está falando pode dar a ênfase adequada na providência 
divina, situação que muitas vezes os membros que testemunham não fazem. 

 
 

Ética nos Costumes e Trajes 

Boa parte das igrejas evangélicas não regulamenta sobre 
costumes e trajes, como mostra este artigo, tirado de um estatuto 
de igreja evangélica: 

A igreja não regulamenta usos e costumes relativos a traje, 
cabelos e enfeites; porém deve zelar pela decência, ordem e 
moderação. 

 
Não devemos esquecer: devemos zelar pela decência, ordem e 

moderação, pois isto também é bíblico.  
 
Mt 15:11: Não é o que entra pela boca que contamina o 

homem; mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. 
 
Mc 9:41-47: Mas qualquer que fizer tropeçar um destes 

pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao 
pescoço uma pedra de moinho, e que fosse lançado no mar. 

E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a; melhor é entrares na vida 
aleijado, do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que 
nunca se apaga. 

[onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga.] 
Ou, se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o; melhor é entrares coxo na 

vida, do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno. 
[onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga.] 
Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora; melhor é entrares no 

reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado 
no inferno. 

 

II Co 6:3: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa 
alguma, para que o nosso ministério não seja censurado; 
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I Co 10:27-33: Se, portanto, algum dos incrédulos vos convidar, e 
quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, nada 
perguntando por causa da consciência. 

Mas, se alguém vos disser: Isto foi oferecido em sacrifício; não comais 
por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência; 
consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de ser 
julgada a minha liberdade pela consciência de outrem? 

E, se eu com gratidão participo, por que sou vilipendiado por causa 
daquilo por que dou graças? 

Portanto, quer comais quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, 
fazei tudo para glória de Deus. 

Não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a 
igreja de Deus; assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, 
não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam 
salvos. 

 
Muitas pessoas afirmam que Paulo pregou costumes na primeira epístola aos 

Coríntios. Todavia, se vestimentas, cabelo, enfeites, véu fossem doutrina, o 
apóstolo Paulo não teria que ensinar também aos Colossenses, Tessalonicenses 
e em outras cartas que escreveu? 

Corinto é a cidade da Grécia ladeada por 2 portos: Cencreia e Léquio. Como 
havia muita prostituição na cidade, os homens de Corinto exigiam que suas 
mulheres, quando em público, cobrissem a cabeça e o rosto. Daí surge toda a 
necessidade de exortação sobre costumes e trajes de Paulo ao Coríntios, 
principalmente no capítulo 11. 

 
Boa parte dos pastores evangélicos utilizam a tradição para legislar sobre 

costumes e trajes. Principalmente para atender a necessidade de moderação e 
não gerar escândalo. Se alguém está fumando, usa roupas pretas cheias de 
lantejoulas, usa minissaias, cabelos cumpridos e malcuidados, usa tatuagens, 
usa sandálias ou botas, está bem ou mal-vestido, não será impedido de entrar na 
igreja. A igreja não proíbe. Todavia, o trajar de um cristão, o andar de um cristão, 
os costumes de um genuíno cristão são modificados com o tempo. Ele vai 
conhecendo a Palavra de Deus, vai conhecendo o modo de Cristo, e com o 
passar do tempo ele percebe que tudo neste mundo é vaidade, e o que se deve 
buscar são os tesouros espirituais. 

 
Ele percebe que os modos do velho ser não são mais compatíveis e 

adequados quando ele, carregando um bíblia embaixo do braço, estiver falando 
com alguém para ganhar almas. Com o passar do tempo seus trajes mudam, seu 
modo de falar mudam, suas amizades mudam e se torna num CRISTÃO 
AUTÊNTICO. 
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Isto acontece visivelmente com, por exemplo, os grupos de rock cristão. Nos 
primeiros CDs suas fotos mostram integrantes com cabelos compridos, 
desalinhados, roupas estravagantes e modo irreverente. 

À medida que passa o tempo e novos CDs aparecem, verificamos que os 
seus trajes e maneiras se modificam. Aparecem agora com cabelos bem 
cuidados, trajes mais bonitos e elegantes, e a irreverência não faz mais parte de 
suas feições. Além de uma mudança nas letras e melodias musicais. 

Aconteceu com, por exemplo, o grupo KatsBarnea (Brasil), Stryper (USA) e 
dezenas de outros. 

 
Do mesmo modo que uma mulher, quando “muda” de amor, muda seu 

cabelo, assim também um cristão, quando conhece o verdadeiro Deus e seu 
Espírito Santo, muda seus trajes, atitudes e maneiras. O que pedimos somente é 
paciência. 

 
Todavia, às vezes, há abusos, há excessos, que escandalizam as pessoas, 

mesmo aquelas com paciência, aquelas que já estão na igreja há algum tempo e 
até aquelas recém-chegadas na igreja. Citarei alguns exemplos: 

 
1. Normalmente o púlpito é mais alto que o local onde está o plenário. Uma mulher 

de minissaia sentada nas cadeiras no púlpito tirará certamente a concentração e 
a espiritualidade de boa parte dos homens do plenário a sua frente. E até de 
mulheres. Portanto o recomendado é saia abaixo do joelho quando for subir no 
púlpito. 

 
2. Devido ao modo como é colocado os objetos no púlpito, cadeiras atrás e móvel 

de pregação (conhecido como púlpito) mais a frente, quando uma mulher está 
pregando ou dirigindo, fica de costas para quem está sentado no púlpito. 
Portanto o uso de calças não é aconselhado para as mulheres que vão fazer 
algum trabalho no púlpito. Isto devido a alguns exageros que ocorreram no 
passado, tipo calças de malha, calças transparentes, calças apertadas e mal 
posicionadas, calças coloridas e espalhafatosas, calças rasgadas... O mesmo se 
aplica para calções e bermudas. 

 Como às mulheres não é recomendado calções e bermudas, aos homens idem. 
 
3. Os membros mais antigos da igreja, utilizam o escrito em  

 I Co 11:10: Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça 
coberta desonra a sua cabeça. 

 para recomendarem que não se utilize chapéu, boné e toucas durante o culto, 
mesmo no plenário, ainda mais no púlpito. Antigamente, nos anos 20 a 50, a 
moda era todo homem utilizar chapéu. Mesmo nesta época, os homens não 
ficavam de chapéu dentro da igreja. Atualmente, sob pretexto de evolução, 
mudança de hábitos e costumes, moda de bonés e outras coisas, estão 
utilizando bonés e toucas dentro da igreja. Tudo bem se for visitante, não souber 
da recomendação e estiver no plenário. Também se estiver careca por doença ou 
necessidade, e estiver frio. Mas outros motivos são duvidosos de retratação. 
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Principalmente se estiver no púlpito. Isto é motivo de escândalo. Reveja o que diz 
Mc 9:41-47. 

 
4. O uso de chinelos na igreja é aceitável, pois muitas pessoas simplesmente não 

têm sapatos. Todavia quando um dirigente de louvor ou pregador se apresenta 
de chinelo, não é adequado. Ainda mais com um pé malcuidado. Até tênis são 
aceitáveis no púlpito, sandálias e pés bem cuidados também, mas chinelos para 
homens ou mulheres não. 

 
5. Se o homem for pregar, o ideal é que fosse de gravata, distinguindo 

positivamente os obreiros e líderes dos demais, mostrando respeito ao povo de 
Deus. Todavia, devido à situação financeira precária de alguns, e devido ao clima 
de muitas regiões, isto só é uma recomendação, e não uma imposição da igreja. 

 
 

Vestimentas, uso de véu ou como arrumar os 
cabelos, variam de acordo com o país e a época e por 
isso Deus nunca estabeleceu uma determinação geral 
e duradoura. 

 
Imagine se sua denominação abre uma igreja no Irã 

e mande você para lá. As mulheres de sua igreja 
usarão véu ou burka. Se for à Escócia, os homens 
usarão saia. Se for a alguns lugares na Amazônia, os 

frequentadores de sua igreja não usarão nada. Pense nisto antes de sair por aí 
ditando o que os outros devem usar e fazer. 

 
Lembre-se que foi justamente estas imposições que fizeram com que 

houvesse o primeiro concílio da Igreja: De um lado Pedro dizendo que as 
pessoas deviam ser circuncidadas. E de outro lado Paulo, dizendo que não era 
necessário para os novos Cristãos. Tiago, irmão de Jesus, foi o mediador. E o 
resultado foi que Paulo ganhou. Portanto não crie regras para que seja 
necessário um novo Concílio. 

 
I Samuel 16:7: Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua 

aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei; 
porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o 
que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 
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Obrigações  dos  Diáconos 

1. Não faltar aos cultos de terça-feira (cultos de 
oração), a menos que haja um motivo de força maior. 

 
2. Ser aluno da Escola Bíblica obrigatoriamente, livre 

somente por causa de trabalho. 
 
3. Não faltar às reuniões gerais de obreiros, visto que 

um número pequeno de faltas contínuas implica em 
penalidades. 

 
4. Ser conhecedor, pelo menos, basicamente da doutrina da sua 

denominação. 
 
5. Não faltar à escala, ou quando for necessário, avisar antecipadamente 

para que seja colocada outra pessoa em seu lugar ou fazer a troca de dia. 
 
6. Ser fiel à direção da igreja, não fazendo comentário negativo fora da 

igreja a outras pessoas não cristãs ou de outra igreja. 
 
7. Não fazer o uso de vícios, qualquer que seja, mesmo que esteja fora de 

vista dos irmãos e dos pastores. 
 
8. Ser dizimista e participar das campanhas da Igreja. Como poderá um 

diácono não dizimista orar por alguém que está com problemas financeiros? 
Estará o amaldiçoando em vez de o abençoar. 

 
9. Não promover discórdias entre irmãos e falso testemunho, com 

murmurações a respeito de irmão de ministério. 
 
10. Ser pacificador, ordeiro, responsável pelo seus atos, fiel a Deus e aos 

homens, com toda simplicidade de uma vida transformada. Ser zelador do seu 
ministério. 
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Como Melhorar a Qualidade do Trabalho 

1. Conhecimento de Seus Superiores 
 É importante que o diácono mantenha, ou esteja 

sempre perto dos seus líderes, conhecendo seus 
planos de atualização de trabalho. 

 A proximidade de uma liderança sempre dá mais 
conhecimento e também segurança, estando em 
comunhão, orando, apoiando e estando sempre 
à disposição. 

 

2. Conhecimento do Seu Trabalho 
 Conhecer todas as suas responsabilidades quanto ao trabalho material, como 

também, as suas responsabilidades espirituais. 
 

3. Conhecimento dos Colegas de Trabalho 
 Procurar conhecer todos aqueles que estão no mesmo cargo, com o mesmo 

objetivo de serem Servos de Deus, ajudando-os a alcançá-lo. 
 

4. Conhecimento de Si Mesmo 
 Ser sincero consigo mesmo, reconhecendo suas falhas, defeitos e se 

apresentando prontamente ao Senhor. 
 Pedindo em oração a humildade necessária que o torne mais eficiente em sua 

obra, sabendo que toda condição e capacidade para o trabalho será alcançado 
individualmente, na presença do Senhor. Só Ele pode dar poder, autoridade, 
unção, sabedoria. Ele assim faz quando reconhecemos nossa fragilidade e 
pedimos que aperfeiçoe em nós o seu poder (II Coríntios 12:9). 

 
 
 

Comentários Finais 

O diácono é o sustentáculo da igreja. O diácono deve estar preparado de tal 
forma que, se ocorrer a falta do dirigente de louvor, ou de um músico, ou até do 
pregador, ele estará preparado e apto para assumir estes lugares com grandeza. 

Diácono é intercessor, músico, pregador, recepcionista, relações públicas. 
Diácono é administrador, matemático, vigilante, evangelista, professor. 

Diácono visita lares, é missionário, líder, expulsa demônios, cura, testemunha. 
Diácono acima de tudo é servo, dos homens e de Deus. 
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Reflita 

Havia 4 obreiros numa Igreja: 
O primeiro chamava-se Todo Mundo 
O segundo chamava-se Alguém 
O terceiro chamava-se Qualquer Um 
O quarto chamava-se Ninguém 

 
Houve um tempo naquela igreja em que o inimigo, encontrando uma brecha 

onde não havia zelo, começou a plantar a semente da divisão. As obras da 
carne, iras, pelejas, disputas, orgulho, ódio e mentira começaram a proliferar. 

 
Aquela igreja, outrora avivada, começou a esfriar. Vieram escândalos e 

murmurações. As pessoas mais fracas desviaram. 
 
Os diversos membros, os diversos ministérios (de louvor, da pregação, do 

ensino bíblico, grupos missionários e diaconato) começaram a fraquejar. 
 
Isto tudo porque houve um probleminha: 

Todo Mundo, tinha certeza de que Alguém estava orando e 
jejuando. Qualquer Um poderia orar, mas Ninguém fez. 

 
Alguém murmurou, pois orar e vigiar era dever de Todo Mundo 

na igreja. 
 
Todo Mundo pensou, porém, que Qualquer Um poderia fazê-lo. 

Ninguém imaginou que Todo Mundo deixasse de vigiar. 
 
No final, Todo Mundo, culpou Alguém, quando Ninguém fez o 

que Qualquer Um deveria ter feito. 
 
Você não é Todo Mundo, você não é apenas Alguém, você não 

é Qualquer Um, muito menos Ninguém. 
 

Você é servo de Deus! 
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Organize-se 

Abriu? Feche 
Sujou? Limpe 

Falou? Assuma 
Acendeu? Apague 
Ligou? Desligue 

Prometeu? Cumpra 
Quebrou? Conserte 

Desarrumou? Arrume 
Ofendeu? Desculpe-se 

Pediu Emprestado? Devolva 
É de graça? Não desperdice 

Não veio Ajudar? Não atrapalhe 
Não sabe fazer melhor? Não critique 

Está usando algo? Trate-o com carinho 
Não sabe consertar? Chame quem o faça 

Não lhe diz respeito? Não se intrometa 
Não lhe foi perguntado? Não dê palpite 

Para usar o que não lhe pertence, peça licença 
Está fazendo algo? Faça com atenção e bem-feito 

 
 

Dê bons exemplos, você viverá muito e bem! 
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Questionário 

1. Em sua opinião porque a igreja precisa de Ética Cristã. 
 

 
2. O que é Ética? 
 

 
3. O que a palavra grega diakonos quer dizer? 
 

 
4. Quais os princípios Básicos do Diaconato? 
 

 
 

5. Cite 5 atividades do trabalho do Diácono. 
 

 
 
 

6. Assinale Verdadeiro ou Falso: 
 |__| Não há problema em obreiros e diáconos mascarem chicletes ou balas 

durante os cultos 
 |__| Quando estou falando no púlpito, utilizando as expressões né estou 

sendo humilde e esperando uma resposta dos ouvintes e, portanto, é 
adequado 

 |__| Devo falar constantemente: Bom dia, boa tarde, boa noite, tenha a 
gentileza, perdão, com licença... 

 |__| Devo vir sempre uniformizado quando estou de serviço 
 |__| Não importa o que faço fora da igreja ou em casa, desde que na igreja 

seja um exemplo 
 |__| Devo ser sempre simpático, comunicativo e educado somente quando 

estou de serviço 
 |__| Quando estou de serviço devo chegar no mínimo 15 minutos antes de 

começar o culto, checando todas minhas atribuições para aquele dia 
 |__| Sempre que me pedirem alguma coisa, não importa quem, devo fazer 

na hora, ou o mais rápido possível 
 |__| Se não puder terminar um serviço, devo o mais rápido possível avisar e 

explicar o motivo para quem pediu o serviço 
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 |__| Devo ter um relacionamento de amor e compreensão para com Deus 
primeiramente, com minha família, com os membros de minha igreja e 
depois com os membros da sociedade 

 |__| Devido a Bíblia ser sagrada, devo levá-la somente quando for à igreja 
 |__| Devo carregar na carteira ou na bolsa, cartões ou folhetos com 

versículos bíblicos e endereço da igreja, pois nunca sei quando irei 
evangelizar alguém 

 |__| Sempre que for convocado para um trabalho, devo já me lançar a 
trabalhar, mesmo não conhecendo do que se trata e também sem me 
preparar para a execução do mesmo 

 |__| Devo ter metas e objetivos para minha vida profissional e espiritual 
(religiosa) 

 |__| Sempre que for possível, devo estar cantarolando baixinho músicas 
evangélicas animadas, além de recitar mentalmente alguns versículos que 
me tirem do problema ou da aflição que me encontro ou posso vir a me 
encontrar nalgum momento 

 
7. O Obreiro deve ter conhecimento do quê? 
 

 
 

8. Cite 5 atividades principais do Diácono na Recepção. 
 

 
 

9. Coloque Verdadeiro ou Falso nas frases abaixo: 
 |__| Falar com o microfone bem perto dos lábios melhora a qualidade e 

altura do som 
 |__| Devemos gesticular de forma moderada, mas nunca deixar de falar 

com gestos corporais 
 |__| Quanto mais alto falarmos, mais fácil os ouvintes nos entenderão 
 |__| Devemos sempre olhar para as pessoas enquanto estamos falando 
 |__| Piadinhas devem ser ditas, mas com moderação, evitando-se piadas 

sujas e de mau gosto 
 |__| Devemos sempre alertar os ouvintes no púlpito das arapucas que são 

as outras denominações 
 |__| Se o culto estiver animado e ungido, podemos passar do horário 
 |__| A Bênção Apostólica pode variar, mas uma das versões é: Que o 

Grande Amor de Deus, a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e a mais 
doce Comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre...  
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 |__| Sempre que entrarmos num departamento ou Grupo Missionário, 
devemos expor a todos os erros dos dirigentes anteriores, senão os seus erros 
podem ser atribuídos a nós 

 
10. Declare o que você pensa sobre Unção com Óleo. 
 

 
 

11. Por que por endemoninhado não se ora em línguas? 
 

 
 

12. Devemos orar por uma pessoa de olhos abertos ou fechados? 
 

 
 

13. Que altura deve ficar o volume da música na igreja? 
 

 
 

14. Em sua opinião, o louvor deve ser inteiramente com as pessoas em pé? 
 

 
 

15. Qual sua opinião sobre o uso no púlpito de minissaias e calças para 
mulheres, bermudas, chinelos e bonés? 

 
 
 

16. Se um membro de outra denominação lhe indagasse sobre trajes e costumes 
e afirmasse que a denominação dele tem doutrina e a sua não, qual seria os 
versículos que você utilizaria para provar que Deus não está interessado em 
nossa vestimenta? 

 
 
 

17. Cite como você pode melhorar a qualidade de trabalho dos diáconos. 
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Paulo, Editora Abril, 1997. 

20. Enciclopédias Eletrônicas Abril 1997 e 2000, Editora Abril, e as 

enciclopédias americanas Grolier e Compton’s. 
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21. Enciclopédia Eletrônica Barsa, ©Encyclopaedia Britannica do Brasil 

Publicações Ltda., São Paulo, 1998 e 2001. 

22. Boyer, O. S. Pequena Enciclopédia Bíblica. São Paulo/SP. Editora 

Vida. 1978. 21ª Edição - 1994. 

23. Buckland, A. R & Williams, Lukyn. Dicionário Bíblico Universal. Flórida, 

EUA. Editora Vida. 1981. 8ª Edição, 1994. 

24. Davidson, F. O Novo Comentário da Bíblia. Londres/Inglaterra, 1953. 

Edições Vida Nova. 

25. Davis, John D. Dicionário da Bíblia. Tradução do Rev. J. R. Carvalho 

Braga. 9a edição. Rio de Janeiro. Junta de Educação Religiosa e 

Publicações (JUERP), 1983. 

26. Apostila do Programa Interno de Treinamento de Obreiros 

organizada pelo Rev. Fernando Guimarães, em Curitiba - Pr, 1995. 

27. Manual do Diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular de 

Curitiba, organizada pelo Pastor Altair C. dos Santos, Curitiba - Pr, Maio 

1996. 

28. Farias, Joãosinho Mota de, Ajude Sua Igreja Crescer - Volume 1, 

Curso para Líderes de Grupos Familiares, Brasil, 1990. 

29. http://ippn.org.br/portal/pastorais/presbiteros-e-diaconos-suas-

qualificacoes-parte-ii/  
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 4. Vestuário  5. Limpeza e Higiene 6. Testemunho
- Ética com responsabilidade, no relacionamento, com organização, com motivação, 

com conhecimento, na recepção, durante a pregação, na administração eclesiástica, na 
doutrina, na música, nos testemunhos, nos costumes e trajes...

Conhecer qual seja o trabalho, quais as obrigações e a Ética do Diaconato, capacita 
o obreiro a abençoar ainda mais a igreja que atua.

 1. Postura  2. Dicção  3. Educação

Além das obrigações, definições e como dar mais qualidade ao trabalho dos 
diáconos, alguns dos outros assuntos tratados neste livro são:

- Ética na Apresentação Pessoal:

- Email: webminister@nbz.com.br
- Site:  www.edsonfranzen.com.br
- No FaceBook e no Twitter: 

procure por Edson Franzen
- WhatsApp: (41) 99634-4435

Coleção A Bíblia do Reino
Curso de Teologia Ministerial - CTM

www.teologiapelainternet.com.br
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Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 
experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

Professor Edson de Almeida e Franzen

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

Atividades Profissionais - Resumo

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.
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