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PALAVRA PASTORAL
Nos dias atuais vemos a grande necessidade de prepararmos homens e mulheres para a seara do
Senhor. “Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros.
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara”. (Mateus 9:37-38).
Este livro vem atender a necessidade de um discipulado aos que desejam se envolver no
chamado eclesiástico. Despertando no candidato ao santo ministério procurar aprimorar sua
vocação ministerial, através do ensino da Palavra, para ocupar uma posição de liderança na obra
do Senhor.
A proposta deste discipulado aqui apresentada não é outra a não ser a formação de diáconos e
diaconisas, para servirem o corpo de Cristo. Pastor Francisco Antonio de Souza
Toda visão de caráter ministerial contida neste livro declina ao ministério do Pastor Francisco
Antonio de Souza.

SUMÁRIO
OBREIROS NA GRANDE SEARA
“O DIACONATO”
DEDICATÓRIA
AGRADECIMENTOS
VISÃO
MISSÃO
VALORES
LITURGIA
CREDO
APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO

CAPITULO I – A IGREJA PRIMITIVA
CAPITULO II – MARTINHO LUTERO
CAPITULO III – OS AVIVAMENTOS
CAPITULO IV – OS DONS DE MINISTÉRIO
CAPITULO V - O DIACONATO
CAPITULO VI – INFORMAÇÕES HISTÓRICA
CONCLUSÃO
BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS
BIOGRAFIA
DEDICATÓRIA
À meu Pai (in memoria)
Dedico esta obra á família cristã que nas suas devocionais diárias venha clamar a Deus para que
Ele envie mais obreiros para sua seara, preparados e dispostos para levar a semente do evangelho
à todo o mundo.
Dedico especificamente aos obreiros candidatos ao santo ministério a serem incentivados e
motivados a terem experiências no aprendizado da hierarquia eclesiástica.
“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da verdade.” (2 Timoteo 2:15)

Pastor Francisco Antonio de Souza
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desta obra.
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VISÃO
Proclamar as boas novas de salvação a todas as pessoas “Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna” (João 3.16).
Propagarmos o evangelho de Cristo para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade
pela Fé em Cristo Jesus se arrependendo de sua vã maneira de viver.
Departamento de Ensino

MISSÃO
Conhecer que é possivel termos uma instituição de obreiros pautada nos moldes da primeira
Assembléia eclesiástica em Jerusalém (Atos 15) com o objetivo de tratar da ordem e descência na
obra do Senhor, dismistificando pontos que não edificam o corpo de Cristo.
Com humildade e sem qualquer pretensão de interesse próprio, queremos que o obreiro seja
uma referência no seio da igreja junto ao corpo ministerial e na propagação do santo evangelho e
que toda igreja venha de mãos dadas comprometidos na qualidade e no desenvolvimento de um
corpo de obreiros eficazes e aprovados por Deus.
Departamento de Ensino

VALORES
Nosso maior interesse é levar o obreiro a buscar seus valores quer espiritual ou pessoal de forma
vertical e horizontal, ou seja, que ele busque a ter um bom relacionamento com Deus e um bom
relacionamento com os irmãos do ministério e com toda a igreja.
Nossa proposta é que tenhamos um corpo diaconal que na aplicação do relacionamento pessoal
entre os irmãos seja gerado no fruto do Espírito.
Estes valores estão relacionados diretamente com o ensino de Paulo ao Gálatas 5:22. E que estão
fincados na raiz que é o eterno amor de Deus.
Departamento de Ensino.

LITURGIA
Nota.: A liturgia do culto será dirigida pelo Pastor da igreja ou pelo lider de culto pré escalado.
Oração inicial - Normalmente por um pastor ou outro obreiro já indicado pela direção.
Ministério de Louvor - Utilizando-se a Harpa Cristã e ou um repertório já pré-organizado e
ensaiado.

Leitura oficial (ou Palavra Introdutória) - a leitura do trecho bíblico ou de todo capitulo inspirada
pelo Espírito Santo, logo após, oração por pedidos e causas especificas e pelo culto de adoração a
Deus.
Oportunidades para louvores e ou testemunhos.
Momento dos Dízimos, Ofertas e Primícias.
Apresentação de Visitantes
Ministração Oficial (Sermão) – na qual deverá ser feita pela indicação da direção da igreja.
Nota.: No Culto da Ceia do Senhor, o memorial será ministrado logo após a Ministração da
Palavra.
Apelo aos novos convertidos
Louvor de encerramento e os avisos semanais.
Oração final e a bênção Apostólica.

CREDO
1- Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Referência bíblica , Dt 6:4 / Mt 28:19 / Mc: 12:29
2- Na inspiração verbal da bíblia sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o
caráter cristão. Referência: 2 Tim 3:14-17
3- Na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição
corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus. Referência: Is 7:14 / Rm 8:34 / At 1:9
4- Na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, e que somente o
arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurá-lo a
Deus. Referência: Rm 3:23 / At 3:19
5- Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do
Espírito Santo e da palavra de Deus. Tornará o homem dígno do reino dos céus. Referência: Jô 3:
3-8
6- No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna Justificação da alma
recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor.
Referência: At 10:43 / Rm 3: 24-26 / 10:13 / Hb 5:9 / 7:25
7- No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro uma só vez em águas, em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Referência: Mt
28:19 / Rm 6:1-6 / Cl 2:12
8- Na necessidade e na possibilidade que temos de viver uma vida santa mediante a obra
expiatória e redentora de Jesus no calvário, através do poder regenerador, inspirador e

santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiés testemunhas do poder de
Cristo. Referência: Hb 9:14 / 1Pe 1:15
9- No batismo bíblico no Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante a intercessão de
Cristo, com evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Referência: At 1:5
/ 2 : 4 / 10 ; 44-46 / 19 : 1-7
10-Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua
edificação, conforme sua soberana vontade. Referência: 1Cor 12: 1-12
11-Na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas; Primeira: Invisível ao mundo, para
arrebatar a sua igreja fiel da terra, antes da grande tribulação Segunda: Visível e corporal, com
sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante mil anos. Referência: Zc 14: 5 / 1 Cor
15:51-54 / 1Tess 4:16-17 Ap 20:4
12-Que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa
dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Referência: 2Cor 5:10
13-Que no juízo vindouro recompensará os fiéis e condenará os infiéis. Referência: Ap 20:11-15
14-E na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis.
Referência: Mt 25:46

HIERARQUIA ECLESIÁSTICA
PASTOR PRESIDENTE
PASTORES (AS)
EVANGELISTAS
MISSIONÁRIOS (AS)
PRESBÍTEROS
DIÁCONOS (DIACONISAS)
OBREIRO (AS)
Departamento de Ensino.

APRESENTAÇÃO
Este manual dá ao obreiro candidato ao Ministério Eclesiástico uma base de conhecimento bíblico
e histórico da igreja primitiva e de seus lideres contemporâneo.
O obreiro separado ao Ministério deverá está consciente de que uma consagração não vem de
modo medíocre ou irresponsável, mas de uma observação aguçada e uma indicação Espiritual.

Ora o líder eclesiástico também pode usar de observação pessoal e ver no membro da igreja um
potencial para a obra do Senhor, desse modo a liderança da igreja passa a discipular esse possível
candidato para ver nele sua real vocação e seu chamado.
Nota.: O chamado ministerial é um ato de Fé
“...aquele que deseja o episcopado excelente coisa deseja...” I Tim.3:1-7
Estar no Ministério não é somente receber honrarias, mas estar sob o fruto do Espírito com o total
desprendimento para auxiliar, ajudar e apascentar a igreja do Senhor até que Ele Venha.
Departamento de Ensino

INTRODUÇÃO
É notório por quase todos os leitores cristãos que há no mercado editorial outras obras focando o
discipulado para candidatos ao corpo ministerial, cada autor faz seu comentário na sua visão
teológica e ou do ministério que ele freqüenta.
Em específico a este manual, sua mensagem vem ajudar ao candidato à ingressar no corpo
ministerial de obreiros com um apoio didático com base nas escrituras sagradas e agregando
alguns pontos de pesquisas para que o candidato tenha melhor conhecimento da história da igreja
primitiva e que ele venha desempenhar sua chamada ministerial com sucesso e excelência na obra
do Senhor.
Departamento de Ensino

CAPITULO I
A IGREJA PRIMITIVA
“...Tú és Pedro...”

*

A necessidade de prepararmos homens e mulheres para a seara do Senhor, inspirou-me para
escrever essa an&#xe1;lise hist&#xf3;rica da igreja primitiva para que o obreiro candidato ao
minist&#xe9;rio eclesi&#xe1;stico procure se aprofundar nos estudos teol&#xf3;gicos e pesquisar
mais a fundo sobre a hist&#xf3;ria do cristianismo sob a educa&#xe7;&#xe3;o judaica crist&#xe3;.
Este livro vem atender a necessidade de um discipulado aos que desejam se envolver no chamado
eclesi&#xe1;stico.
Despertando no candidato ao santo minist&#xe9;rio, o desejo de aprimorar sua
voca&#xe7;&#xe3;o ministerial, atrav&#xe9;s do ensino da palavra e ocupar uma
posi&#xe7;&#xe3;o de lideran&#xe7;a na obra do Senhor.
A proposta deste discipulado &#xe9; a forma&#xe7;&#xe3;o de di&#xe1;conos e diaconisas, para
servirem ao corpo de Cristo.
Nosso desejo &#xe9; que o obreiro tenha uma vis&#xe3;o panor&#xe2;mica de acontecimentos
que nos traz conhecimento da Palavra de Deus atrav&#xe9;s dos tempos.

Em Mateus 9:37-38 esta escrito; &#x22;Ent&#xe3;o, disse aos seus disc&#xed;pulos: A seara
&#xe9; realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros
para a sua seara.&#x22;

OBREIROS NA GRANDE SEARA: O DIACONATO: Amazon.co - 8 Estêvão, cheio da graça e do poder de
Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. 9 Um dia, alguns homens da chamada
Sinagoga dos OBREIROS NA GRANDE SEARA: O DIACONATO: Amazon.es - Você sente o chamado de
Deus para o diaconato, gostaria de saber mais sobre imprescindíveis que tornam o obreiro cristão
apto a exercer esse ministério. OBREIROS NA GRANDE SEARA: O DIACONATO - Amazon - Você sente
o chamado de Deus para o diaconato, gostaria de saber mais sobre imprescindíveis que tornam o
obreiro cristão apto a exercer esse ministério. OBREIROS NA GRANDE SEARA: O DIACONATO Amazon - Você sente o chamado de Deus para o diaconato, gostaria de saber mais sobre
imprescindíveis que tornam o obreiro cristão apto a exercer esse ministério. OBREIROS NA
GRANDE SEARA: O DIACONATO - Amazon - OBREIROS NA GRANDE SEARA: O DIACONATO
(Portuguese Edition) eBook: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA: Amazon.com.au: Kindle Store. 1
Timóteo 3:1-6:10 ARC - Os deveres dos bispos e dos - OBREIROS NA GRANDE SEARA: O DIACONATO
(Portuguese Edition) SEARA: O DIACONATO (Portuguese Edition) and millions of other books are
OBREIROS NA GRANDE SEARA: O DIACONATO - OBREIROS NA GRANDE SEARA: O DIACONATO
(Portuguese Edition) eBook: FRANCISCO ANTONIO DE Look inside this book. a seara do Senhor,
inspirou-me para escrever essa análise histórica da igreja primitiva para que o obreiro
APRESENTAÇÃO A presente apostila tem como finalidade o - seara do Mestre. Nunca sentimos esse
trabalho, para assim, suprir esta tão grande necessidade de obreiros aptos para a obra de Deus..
Desde a formação da igreja primitiva, que o Mestre Jesus preocupou-se em formar..
Reconhecendo esta verdade podemos dizer que o diaconato nasceu no coração de Deus. Atos 6 OL
- A escolha dos sete diáconos - Com os - Bible - 8 Estêvão, cheio da graça e do poder de Deus,
realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. 9 Um dia, alguns homens da chamada
Sinagoga dos OBREIROS NA GRANDE SEARA: O DIACONATO - Amazon - OBREIROS NA GRANDE
SEARA: O DIACONATO (Portuguese Edition) - Kindle edition by Want to know our Editors' picks for
the best books of the month? OBREIROS NA GRANDE SEARA: O DIACONATO - Bible Book List. O
Livro (OL), Portuguese New Testament: Easy-to-Read Version (VFL), —Quichua (QU)— 2 Convém,
pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, 16 E, sem dúvida alguma,
grande é o mistério da piedade: Aquele que se manifestou em E: Digno é o obreiro do seu salário.

Relevant Books
[ DOWNLOAD ]

- Read Mental Models: Great tools to master thinking concepts, improve your
productivity, decision making and problem solving skills pdf

[ DOWNLOAD ]

- Download The End

[ DOWNLOAD ]

- Book The Comatose Patient free online

[ DOWNLOAD ]

- Download Factions of a dWARf (The Curse of Philos-Aphilos Book 1) free
epub

[ DOWNLOAD ]

- Ebook Hegel's Phenomenology of Spirit

