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Pr. Samuel Moura Antunes

O DIÁCONO E A SEARA
O Ministério do diácono surgiu em função de um tremendo movimento do
ESPÍRITO SANTO na igreja primitiva. A partir do relato de Lucas em atos 2 1-4,
verificou-se um crescimento extraordinário e consequentemente a necessidade da figura
do diácono na igreja (At. 2 40-44); Pelo relativo desprezo na área da Assistência Social
junto às viúvas, uma vez que os Apóstolos não conseguiam dar conta da crescente
demanda (At. 6-2); Em função de, começavam as murmurações entre gregos e hebreus
em detrimento ao Evangelho de Cristo (At. 6-1); O devido reconhecimento por parte
dos Apóstolos quanto a chamada das pessoas aptas para o desempenho da função ( At.
6-3 ).
Para o melhor desempenho da atividade; Inicialmente sete homens foram
selecionados como os melhores, (baseados em rigoroso critério) dos quais entraram
também para a história por comporem a primeira junta diaconal da igreja do Senhor
Jesus. A partir daí notou-se um maior crescimento (como sempre), e eliminação dos
problemas anteriormente criados.
O desempenho da função é fundamentado na diaconia que é um ardente desejo
de servir a causa do Mestre, para o qual o serviço é dedicado no âmbito da igreja local
especificamente. Verificando sempre a dedicação, zelo, amor, esforço, etc., sobretudo,
levando em conta que há de receber a devida recompensa do Senhor Jesus, a quem
servis (1 Co. 15 57-58).
O DIÁCONO NA TEOLOGIA DO APÓSTOLO PEDRO
O Apóstolo Pedro certo de sua morte e na plena revelação do Espírito Santo (2
Pe. 1-14); resolve escrever a segunda Epístola onde se apresenta inclusive pelo nome
completo “Simão Pedro”(1 Pe. 1-1), já nos versos( 5-10 ) o que temos é um excelente
ensinamento direcionado à igreja e em especial aos diáconos que são chamados, para
servir e solucionar problemas de ordem secundárias, desde que na fiel orientação de seu
líder. Nota-se que o Apóstolo direciona e conduz o diácono ao amplo desempenho de
sua função levando-o ao sucesso espiritual. Ali as virtudes devem ser desenvolvidas
mediante a fé, onde descobrirá muitos outros fatores que o levará à um “obreiro
aprovado”, cuja vocação e eleição será devidamente reconhecida por Aquele que o
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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escolheu e chamou. Pedro entende que o diácono deve ser um homem virtuoso e
aplicado no Reino de Deus.

O DIÁCONO NA TEOLOGIA DO APÓSTOLO PAULO
Por volta dos anos 66 do corrente; dentro de uma penitenciária romana
aguardando sua sentença derradeira e também sabedor dos finais de seus dias, o Ancião
Paulo escrevia à Timóteo sua última carta e nela derramava sua alma em palavras de
conselhos, estímulos, exortações e advertências. Resolve ministrar uma poderosa e
direcionada mensagem: “Filho, cumpra bem o teu ministério”(2 Tm. 4 1-5). Naquele
momento, e com poucas palavras enquadram todos os obreiros da Seara do Senhor em
especial os diáconos, para um fiel e dedicado desempenho a função.
O diácono deve cumprir (e cumprir muito bem seu ministério). Ele é a pessoa que pela
fiel e sábia aplicação de suas virtudes e habilidades conduz de forma eficiente, toda e
qualquer atribuição a ele confiada, o que será recebido pelo Senhor de forma agradável
como culto.
SENDO ASSIM, É IMPORTANTE OBSERVAR:
1- Ter cuidado consigo mesmo (1 Tm. 4-16);
2- Ter zelo e cuidado na ordenação da família (1 Tm. 3-5);
3- Ter ânimo ao promover harmonia e a paz ( neutralizar gritos, ameaças, contendas,
porfias, desrespeitos, autoritarismo, violência,etc.);
4- Procurar ser moderado dentro dos padrões bíblico. A moderação na vida do diácono
é de fundamental importância e valor inestimável, para classifica-lo como homem
equilibrado.
5- Ter cuidados quando fizer uso da fala, evitando pronunciamento chulos, gírias,
palavras descabidas e de baixo calão, intencionais, cacófato, etc.(Pv. 10-19).
6- Ter a preocupação e o zelo de se manter “obreiro aprovado”24 horas por dia, em
todos os dias de sua chamada diaconal.
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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Caro diácono nos momentos difíceis de sua jornada (que por certo são muitos);
É importante entender que o Senhor sempre estará contigo para fortalecê-lo e que
naquele grande dia; Ele fará lembrar-se de tudo, ocasião em que lhe dirá: “ Servo bom,
Servo fiel...”. Deus o abençoe poderosamente, receba o meu abraço fraternal em Cristo
Jesus.
“Seu conservo na Seara do Senhor Jesus”.
Em Cristo Jesus
Contatos:
Pr. Samuel Moura Antunes, Pastor Assistente, da Igreja Evangélica Assembleia
de Deus de Porto Novo, São Gonçalo – RJ.
E-mail: antunessamu@hotmail.com

“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)

