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O QUE A CIMING ESPERA DE SEUS LÍDERES 

 

 

A Convenção de Igrejas e Ministros Gileade, doravante denominada CIMING, entende que a sua 

atribuição em oficializar, capacitar a nível de convenção e integralizar lideranças, tais como pastores 

e presbíteros, a torna responsável em ser co-participante, juntamente com os pastores de cada 

igreja, na formação dessas lideranças, uma vez que são submetidas à aprovação da CIMING, bem 

como, além de estarem desempenhando atividades nas igrejas locais, auxiliando aos seus pastores 

na igreja ou desenvolvendo a função pastoral na congregação, também estarão desenvolvendo 

relacionamentos interpessoais e atividades com outras lideranças da CIMING e/ou de outros 

ministérios, inclusive representando e corroborando para o desenvolvimento desta Convenção. 

Desta forma, com base nas Escrituras Sagradas, na ética, na responsabilidade familiar, eclesiástica e 

social, bem como, nas experiências vivenciadas diante de demandas em diferentes gestões da 

Diretoria e do Conselho Ministerial da CIMING, vimos apresentar o perfil de liderança que a CIMING 

almeja para o seu atual  quadro de líderes, bem como, para as futuras lideranças que haverão de 

conduzir esta Convenção até que O Senhor Jesus volte. Vale ressaltar, que assim como o pastor local 

é um formador de opinião, e os seus liderados, juntamente com a membresia, tendem a assumir 

posturas similares, a CIMING, em seu ofício para com os pastores e presbíteros, se vê no 

compromisso de fomentar e estimular condutas cristãs, éticas e edificantes. 

 

DA CONSCIÊNCIA DE RELEVÂNCIA RECÍPROCA ENTRE A CIMING E A IGREJA LOCAL: 

O líder pertencente à CIMING, precisa ter consciência de seu relevante papel, bem como, das igrejas 

para com a CIMING, uma vez que o sentido da existência dessa, baseia-se na filiação, 

representatividade nas diversas comunidades inseridas e compromissos que possibilitam os mais 

diversos benefícios à toda liderança e membresia da I. C. Gileade. Também faz-se necessário ter 

consciência da relevância da CIMING para com as igrejas, ao ponto de distinguir as diferentes 

realidades e efeitos produzidos por igrejas que optam pela individualidade em detrimento da 

coletividade, tais como:  
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                       INDIVIDUALIDADE                              COLETIVIDADE 

Isenção de responsabilidades - "satisfação 

somente a Deus". 

Possibilidade de correção diante de atos 

irresponsáveis - Satisfação aos seus pares. 

Mentor de si mesmo Mentoria baseada na multidão de conselhos 

Vulnerabilidade Cooperação 

Visão bairrista Formação transvisional e porque não dizer  

visionária 

Isolamento Integração 

Limitações  Desenvolvimento 

 

 

DAS QUALIFICAÇÕES BÍBLICAS PARA O PERFIL DE UM PRESBÍTERO E PASTOR ORDENADO: 

 

Conforme I TM 3:1-7, vimos as qualificações essenciais que convém fazer parte do perfil de um líder, 

seja ele presbítero ou pastor ordenado. Vale ressaltar que qualificações mencionadas em I TM 3:8-

12, em relação aos diáconos e às mulheres, naquilo que não foi mencionado em relação aos líderes 

apresentados anteriormente, não deixam de ser qualificações necessárias, bem como, a orientação 

do Espírito Santo, o desempenho de atividades eclesiásticas que demonstrem o chamado, a 

desenvoltura no exercício ministerial e o compromisso pertinente ao que se propõe, das quais vimos 

a seguir: 

1 - ASPIRAR (gr "orego" - estender a mão; anelar) O EPISCOPADO (gr "episkope" - vista),  na 

motivação apropriada, ou seja, no chamado genuíno para uma vida de amor, compadecimento e 

serviço ao próximo, conforme o modelo servil exemplificado em Cristo. Vale ressaltar, que embora o 

termo grego possa significar "vista", no presente contexto, segundo Norman Champlin, a forma 

verbal trata da "posição" ou ofício de um "supervisor". Vimos em I TM 3:2, o termo bispo (gr - 

epískopos) oferecendo a nota expositiva geral sobre o "supervisor". No entanto, muita incerteza 

circunda a natureza exata e a função desse ofício, porquanto diferia de acordo com a comunidade e 

o período histórico. 

Desta forma, podemos verificar alguns textos bíblicos que mencionam a relação do cargo de bispo 

como supervisor e com função pastoral:  

- Atos 20:28 - "Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu 

bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue"; 

- I Pe 2:25 - "Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora, porém, vos convertestes ao Pastor 

e Bispo das vossas almas". Aqui vimos uma analogia com o "Bom Pastor" que cuida e supervisiona as 

nossas almas; 
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No ministério Gileade são separados diáconos e diaconisas para servirem em diversas demandas 

que se fazem necessárias dentro e fora das quatro paredes da congregação; consagrados 

presbíteros(as) para que, como pastores (as) auxiliares, exerçam função pastoral e ordenados 

pastores (as) para desempenharem a função pastoral, bem como supervisora em relação às igrejas e 

congregações. 

2 - Ser IRREPREENSÍVEL (gr anepilemptos), na forma privativa de "epilambanomai", que significa 

"deitar mãos sobre", trazendo a idéia de acusação e comprovação de culpa. Reconhecemos a 

possibilidade de acontecer acusação, mas nunca dever existir real motivo de comprovação de culpa;  

3 - MARIDO DE UMA SÓ MULHER ou mulher de um só marido (grifo nosso) -  Não ser polígamo ou 

viver no concubinato (forma disfarçada de poligamia, de pior espécie); Banalização do modelo cristão 

ideal da monogamia (família cristã) não é padrão desejado para um presbítero ou pastor da Gileade; 

4 - TEMPERANTE (gr "nephalios" - temperado) - Especialmente no uso do vinho, uma vez que não há 

proibição absoluta. Todavia, esse termo pode significar "ajuizado", podendo ser em relação à 

aparência do mal (amplamente) e tentação do alcoolismo;   

5 - SÓBRIO (gr "sophron" - prudente, autocontrolado), mas em relação às mulheres: "decente", 

"modesta"; Vimos a necessidade da sã consciência (não relacionada a embriaguês). Faz-se necessário 

saber como proceder diante de problemas, fazer leitura apropriada dos fatos, saber a quem se 

reportar, saber usar as redes sociais de forma apropriada, assumir posturas apropriadas em reuniões, 

ser responsável com seus compromissos entendendo seus deveres e direitos, saber dar o real valor e 

tratar com dignidade e respeito aos seus líderes, reconhecer a necessidade que tem do outro, etc; 

6 - MODESTO (gr "kosmos"  - digno, bem comportado, sereno) - Faz-se necessário com que o líder 

espiritual (presbítero ou principalmente pastor, por ser supervisor), ser autocontrolado, ordeiro, dono 

de boa conduta e de boa reputação; 

7 - HOSPITALEIRO - Refere-se à necessidade de um presbítero ou pastor ser amante da 

hospitalidade, na forma livre e espontânea, em amor.  

No atual contexto, vimos uma grande necessidade de ter cautela em recepcionar pessoas, embora 

sejam cristãs. Porém, existem as formas apropriadas para recebê-las, tais como: observar a 

referência ou indicação, reservar quarto em hotel (caso não sinta segurança ou conforto para ambas 

as partes em sua própria residência), convidar para as refeições e se colocar à disposição para com 

ela se deslocar em alguma necessidade e/ou visita. Nunca abandonar a pessoa, a não ser que assim, 

ela mesma prefira. A hospitalidade cabe também na recepção a um curto espaço de tempo, onde a 

atenção ao visitante, por parte de um presbítero ou pastor, precisa ser com qualidade, bem como, em 

relação ao recém-chegado no ministério, visualizando a agregação de valores e cooperação, 

contrapondo-se à competição e conflito.       

 8 - APTO PARA ENSINAR (gr "didaktikos") - Está diretamente relacionado ao que se esperava dos 

supervisores, que fossem mestres (com ministério recebido em função da unção divina, por meio da 

revelação nas Escrituras ou discernimento intuitivo, diferentemente dos profetas, que eram em 

função da inspiração espiritual direta no momento de sua fala, porém ambos são pelo Espírito); 

No atual contexto, faz-se necessário estudar em cursos preparatórios, uma vez que há uma evolução 

na forma de ensino, que proporciona as ferramentas para uma ideal formação e capacitação para 
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que o líder espiritual tenha resposta para as mais diversas demandas da sociedade 

contemporânea.Vale salientar que estudar nos moldes atuais, não elimina a possibilidade e 

necessidade de ser auxiliado pela ação do Espírito Santo, ao ponto de adquirir conhecimento, mas 

com sabedoria do alto, pois desta forma, passa-se a estar apto para ensinar; 

9 - NÃO DADO AO VINHO (gr "paroinos" moderado ) - Paulo defendia a moderação em relação ao 

vinho. Em sua carta a Tito, no capítulo 1:7, ele declara ser indispensável que o bispo não seja dado ao 

vinho. Todavia, na carta aos Efésios, 5:18, ele declara: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há 

dissolução, antes enchei-vos do Espírito";     

10- NÃO ESPANCADOR (gr "plektes" - pugnaz, briguento) - Sua raiz é "plesso", que significa bater, 

ferir, com golpe direto com o punho ou com uma arma na mão. Aqui se refere literalmente ao 

contexto da agressão física, do objetivo de atingir a integridade física do próximo. Existia um manual 

de disciplina eclesiástica denominado "Constituições Apostólicas" (8 volumes), que supostamente 

seriam instruções dos apóstolos a Clemente de Roma, que possui um interessante registro: A um 

supervisor, ancião ou diácono que bata nos crentes, quando pecam, ou nos incrédulos, quando fazem 

algum erro, desejando aterrorizá-los desse modo, ordenamos que seja deposto; pois em parte 

alguma o Senhor nos ensinou a fazer tais coisas. Pelo contrário, quando foi ferido, não revidou; 

quando foi vilipendiado, não vilipendiou; quando sofreu, não ameaçou"(viii.47,28). 

Não obstante, vimos também a condição abominável e indesejável de um lider espiritual que usa 

deliberadamente da agressão verbal ou psicológica, sem compaixão e desprovida de amor para com 

o próximo; 

11- CORDATO (gr "epieikes" - gentil, bondoso, pronto a ceder, dotado de espírito tolerante) - Essa é 

uma das várias necessidades de imitação ao Senhor Jesus, na qual se opõe ao rigor estúpido e à 

atitude inflexível. Embora tenha consciência de um direito, seja capaz de renunciá-lo para ser 

misericordioso. “Nunca me arrependi de ser misericordioso, mas me arrependi de ser 

justo”.  (Frase de amigo de Braúlio). Não podemos ir de encontro à palavra de Deus e sermos 

demasiadamente justos, mas necessitamos permitir com que a transcedência da misericórdia e a 

máxima do cristianismo, que é o perdão, em relação à justiça prevaleçam; 

12- INIMIGO DE CONTENDAS  (gr "amachon" - pacífico; trata-se da forma privativa de "mache", que 

quer dizer: batalha, querela, luta). Muitas igrejas se transformam em campos de batalha, enfrentam 

grandes perturbações e até mesmo divisões, devido líderes espirituais que, sem espírito moderado 

ou cordato, em nome de "defender a fé" ou "lutar por uma causa justa", estabelecem o caos no seio 

da comunidade cristã. 

A "defesa da fé" e das "causas justas" devem existir na igreja, mas nunca de forma sem moderação 

ou pacificação. Quando o que está prevalecendo é a satisfação perante o conflito de ego, a 

motivação de quaisquer de uma dessas defesas, já passou a ser equivocada e destrutiva;  

13- NÃO AVARENTO (gr aphilarguros - "amante de dinheiro") - I Tm 6:10 - "O amor ao dinheiro é a 

raiz de todos os males; e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em 

meio a muitos sofrimentos".  

O dinheiro em si não é problema, mas o amor ao dinheiro. Portanto, a motivação ministerial jamais 

pode ser baseada no dinheiro, embora que o obreiro seja digno do seu salário e que ninguém deve 
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atar a boca daquele(a) que trabalha. O mais miserável dos seres humanos é aquele que permanece 

no ofício pastoral somente por conta do dinheiro que recebe e não mais pelo amor a Deus e paixão 

pela sua obra. 

14- QUE GOVERNE BEM A SUA PRÓPRIA CASA, TENDO SEUS FILHOS EM SUJEIÇÃO, COM TODO 

RESPEITO : 

- GOVERNO (gr proistemi) "ser o cabeça", "conduzir", "gerir" - O que pastoreia e conduz a família de 

Deus, antes precisa conduzir bem a sua própria casa, a sua própria família; 

- SUJEIÇÃO (literalmente criando os filhos em disciplina) - Também trata do ensino de temor e 

gratidão ao Senhor, do respeito às experiências das gerações passadas, entre outros. Não se trata de 

criar os filhos com autoritarismo, mas sim com autoridade. O filho que em tudo obedece, mas vive de 

forma retraída, com receio de tudo, sem iniciativa ou ousadia em ações, pode ser retrato de jugo 

pesado e autoritário, não sendo salutar para a família de um líder espiritual. Por outro lado, é 

possível que os pais cumpram com seu papel de governo do lar, mas que o filho irredutivelmente se 

rebele. Nessa ocasião, o que não deve ser admitido é que a rebeldia do filho seja consequência de 

excessos dos pais.  

- RESPEITO (gr semnotetos - "reverência", "dignidade", "seriedade") - Aqui não se refere aos filhos, 

mas aos próprios pais, pois uma vez que exerçam seus papéis com seriedade, de forma reverente, 

naturalmente tenderá à acontecer a reciprocidade dos filhos para com os seus pais. 

15- NÃO NEÓFITO (gr "neophutos"- Recém-plantado ou particularmente novo convertido) - Segundo 

Champlin, muitos novos cristãos zelosos e fervorosos  acrescentavam em número a igreja cristã e 

havia uma tendência em deslocarem, com seu zelo e fogo, os membros mais antigos da igreja. As 

comunidades cristãs eram tentadas a reconhecerem esses novos convertidos para posições de 

responsabilidades. Todavia, é preciso mais do que zelo para alguém ser bem-sucedido no ministério. 

Faz-se necessário conhecimento e desenvolvimento espirituais, experiência e erro, luta e agonia e 

principalmente unção divina. 

É também com o propósito de poupar o novo convertido do laço e das astutas ciladas do inimigo que 

o apóstolo Paulo dá essa recomendação à Timóteo, para que ele tenha esse cuidado em relação a 

novos cristãos, que com o entusiasmo do primeiro amor tende a precipitadamente almejar o 

episcopado. A observação aqui é em relação ao novo na fé, independente da idade; 

16- BOM TESTEMUNHO PARA COM OS DE FORA (gr "marturia" - testemunho) - podendo ser 

referente a uma espécie de reputação geral ou testemunho verbal sobre a veracidade de alguma 

coisa. A palavra de um líder espiritual deve ter relevância e digna de confiança. Triste é a realidade de 

um líder espiritual que não é visto confiável naquilo que fala. O opróbrio, (gr "oneidismo" - vilipêndio, 

desgraça, insulto; é a consequência dos laços do diabo, que depois de ter tentado o líder espiritual em 

agir de forma que perca sua credibilidade, ele passa a sofrer do próprio satanás, dos que estão dentro 

da igreja e dos que estão de fora (tanto judeus como gentios);   

17- NÃO DE LÍNGUA DOBRE (gr "dilogos" - de língua dupla, insincero). Diante das demandas, ouvir as 

duas partes e manter total honestidade e franqueza ao tratar com todos, se é fundamental para um 

diácono, o que diríamos para um pastor auxiliar (presbítero) ou um pastor e supervisor (pastor 

ordenado). Ser sincero é imprescindível em qualquer ministério, pois jamais se pode maliciosamente 
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falar uma coisa, querendo dar a entender outra; ouvir uma coisa e transmitir outra, ou casos 

similares;  

Em relação a todas essas qualidades necessárias na pessoa que almeja o episcopado, não quer dizer 

que a pessoa tem que possuir todas, em todo tempo e por toda vida. Entretanto, faz-se necessário 

ter consciência de todas, almejar e se inclinar para que sejam qualidades presentes em sua vida, 

nunca se tornando algo banalizável ao ponto de passar a ser conivente com a transgressão em 

relação a elas ou infringí-las de forma deliberada, mas de forma contrária, considerando-as dignas de 

fazerem parte do seu viver, do seu ministério presbiterial ou pastoral. Almejamos que cada líder na 

Gileade se permita crescer na graça e no conhecimento, deixe-se levar por sua paixão à Cristo, ame a 

integridade, seja irrepreensível, tolerante e respeitável, preste contas de si mesmo, busque equilíbrio 

entre a ociosidade e o ativismo, entre o legalismo e a libertinagem, abra mão de ressentimentos, 

sinta-se desafiado nas adversidades, seja compadecido e amoroso para com o próximo, assuma sua 

missão e fixe sempre os seus olhos no Senhor Jesus. 

     

                               Obrigado pela atenção!  

           Pr. Marcos Sérgio 

 


