DIÁCONO... (Parte 1)
Introdução
Os dons e os homens e mulheres a quem estes dons são dados, são obra do Espírito Santo de
DEUS...
O ser humano, somente por obra exclusiva do SENHOR é salvo – João 16:8-11; Mateus 16:17;
Efésios 2:1, 8, 9...
O ser humano passa a fazer parte da família de DEUS – Efésios 2:19...
Esta família é a comunidade dos chamados por CRISTO, a “minha igreja” – Mateus 16:18...
Esta família vive em união, na união dos que são filhos de DEUS – Salmo 133...
Esta família se reúne sempre que possível – Atos 2:42...
Esta reunião dos que são filhos de DEUS caminha na história conforme a VONTADE DO
SENHOR, porque ELE é o CABEÇA da família, da igreja – Efésios 5:23; Colossenses 1:18...
Ele, o SENHOR deu “dons aos homens” aos seus filhos – Efésios 4:8, 11-16...
Estes dons indicam a pessoa a vocação em que foram chamados – Efésios 4:1...
Em uma família muitas são as vocações, muitos são os dons, e toda a condução da vida na
orientação, direção do ESPÍRITO DO SENHOR, sob a condução da ORDEM dada pelo CABEÇA,
CRISTO, vão glorificar ao ETERNO DEUS E PAI e tornando conhecida este mistério que esteve
oculto em DEUS – Efésios 3:9-10...
A condução do corpo de CRISTO, a igreja, o corpo dos chamados, é a comunicação viva de
DEUS na terra sobre o que ELE está realizando em verdade na vida de simples pessoas que por
ELE são chamadas – Mateus 28:18-20; Atos 1:8...
Esta família de DEUS caminha sobre a terra com diversas situações que vão surgindo, diversas
necessidades que tem que enfrentar, tanto nos âmbitos externos a sua condição de família de
DEUS, em geral como contradição em relação ao mundo externo, contraponto,
incompreensão, inadequação, inadaptação, podendo gerar até mesmo perseguições diversas
como as relatadas por exemplo no livro de Atos.
A família de DEUS caminha também com ameaças internas onde um tipo de infiltração de
serviço de contra inteligência para alterar a versão das diretrizes de DEUS para levar o máximo
possível de cristãos a se perderem por estas vias enganosas...
Em meio a dinâmica dos dias e dos desafios a viver a vida dignamente e com a decência e a
ordem devidas a humanidade agora representada pelos filhos de DEUS, novas situações vão
exigir a atenção e o cuidado em CRISTO para com as pessoas envolvidas nestas situações que
muitas vezes serão necessárias intervenções urgentes quanto aos cuidados físicos, psíquicos,
espirituais e na ministração dos filhos de DEUS deve haver prontidão para apreciar e conduzir

estas pessoas a busca de condições que lhes possibilitem uma continuidade fraterna e digna
de seus dias...
Há uma necessidade da ministração da PALAVRA e há necessidades várias destas ministrações
diversas aos filhos de DEUS conforme lemos no texto de DEUS em Atos 6:1-7...
A necessidade humana deve ser apreciada devida e adequadamente a PALAVRA DE DEUS para
que nestas condições pela PALAVRA receba a devida ministração da parte dos filhos de DEUS...
Neste caso ocorre a escolha destes homens... “Mas, irmãos, escolhei dentro vós sete homens
de boa reputação, cheios do ESPÍRITO SANTO e de SABEDORIA, aos quais encarregaremos
deste serviço” – Atos 6:3...
“Deste serviço” (Atos 6:3) – A palavra “serviço” do grego “kreia” significa: Há uma necessidade,
há uma lacuna, há uma falta, precisa ser suprida uma ausência, algo que não poderia estar
faltando, há um dever a ser feito, há um dever a ser cumprido... Tudo isto, quanto ao meio do
povo de DEUS...
“E para estas coisas quem é idôneo?” (2 Coríntios 2:16)... Pergunta Paulo quanto ao
testemunho dos que são filhos de DEUS (2 Coríntios 2:14-17)... Para estas obras de DEUS quem
é suficiente, quem é idôneo, quem tem condições de garantir que esta obra seja
completamente feita? Quem reúne condições para que tais lacunas sejam de fato supridas.
Quem reúne condições que garantam, que sejam a fiança por sua vida que tais obras supram a
ausência do que é necessário no meio do povo, da família de DEUS (Do grego: ikanós)...
Somente é possível tal condição em tais homens separados se eles reunirem em si mesmos em
seu ser algumas condições:
1 - Boa reputação – Do grego “martureó”, que se relaciona com “martus” de Atos 1:8, o ato
daquele que em si mesmo carrega o significado do que lhe faz viver, o que ele é vai apontar
com sua vida o que ele de fato é – 1 João 5:9-10. Homens com “boa reputação”, são homens
que em si mesmos carregam o “martureó”, isto é, eles são o que afirma o SENHOR eles serem,
e o que sua fé afirma que são, isto é, são de CRISTO, homens que tem em si mesmos a
manifestação da VIDA de CRISTO, homens que em si mesmos o “VERBO” se fez carne, suas
vidas manifestam a VIDA de CRISTO pela naturalidade de suas próprias existências – Hebreus
11, onde surge muitas vezes esta palavra “martureó” em relação a manifestação real do que
aqueles homens afirmavam ser com suas próprias vidas...
2 - Cheios do ESPÍRITO SANTO – O Espírito Santo é o AUTOR da VIDA, sem ELE não há VIDA em
nada, o ser humano passa a ter vida pelo ATO do ESPÍRITO SANTO, a família de DEUS vive pelo
cuidado que o ESPÍRITO SANTO tem com a noiva de CRISTO – Efésios 1:3-14... O Espírito Santo
vai conduzir os filhos de DEUS, a ekklesia do SENHOR na VIDA de CRISTO neles – João 14, 15,
16... O Espírito Santo vai gerar os frutos adequados, do coração DELE para o coração dos que
são DELE – Gálatas 5:22-26... É a PESSOA do Espírito Santo que torna o ser humano em CRISTO,
regado de tal forma em sua essência deste ser novo em CRISTO que todo o núcleo deste ser, o
lugar mais profundo do ser, seu “olam” (Eclesiastes 3:11) seja regado e dirigido pela PALAVRA
DE DEUS, na ministração do Espírito Santo de tal forma que tornará uma vida “formosa”
(Eclesiastes 3:1-11), e uma pessoa cujos caminhos estarão gerando uma forma de DEUS em

sua vida, a partir do CONTEÚDO que este Espírito Santo estará gerando em seu ser mais
profundo. Onde a devassidão e a devastação de uma simples bebida transtorna o
comportamento e a vida de uma pessoa, o Espírito Santo atua como DEUS atua em toda SUA
obra (Efésios 4, 5, 6)...
3 - Cheios de Sabedoria – O saber de DEUS clama o tempo todo para ser encontrado pelas
pessoas (Provérbios 1:20-21)... O saber de Deus é ESTRUTURA de tudo que há, tanto o que
vemos quanto o que não vemos, tanto o que é temporal e finito, quanto o que atemporal e
infinito. É o saber de DEUS que não está nas academias de ensino, nos livros, nas ideologias,
nas filosofias, nas escolas, nas igrejas, nos domínios humanos, nos grandes líderes, mas está
EM DEUS, que está chamando para que LHE deem ouvidos do ser, onde o ser todo se torna
ouvido para que por todos os sentidos conhecidos e os não conhecidos, pelos que podemos
ver e pela fé, possamos ouvir então viver o que decorre da UNÇÃO do SABER DE DEUS. O
SABER DE DEUS está chamando as pessoas para que lhe ouçam a partir do “temor do SENHOR”
isto é, do profundo medo que se possa devotar ao ETERNO (Provérbios 1:7)... Embora muitos
teólogos tentem amenizar o “medo de DEUS” (Schokel), alguns chamam de “medo
reverencial” (Forestell), Calvino fala de um “medo do terror divino”. Este medo não é um
medo insano nem um medo satânico. A palavra é “medo” e está relacionada diretamente ao
ETERNO, então é um tipo de medo santo. Um medo tão santo que adverte do perigo de se não
estar NO SENHOR. Este medo santo aponta e inspira o ser humano a um medo da PESSOA do
ETERNO quanto a TUDO que É acima de todo medo, de todas as coisas que possam dar medo
não há medo maior que o medo ao ETERNO, pois até nosso medo deve se converter a temer
ao SENHOR e não qualquer outra coisa mais que a ELE, pois nossa adoração está focada em
nossa alegria, nossa vontade de ter algo, como nosso medo...
E assim resgatados, a ekklesia de DEUS iniciou sua jornada e agora estava separando homens
para servir ao SENHOR quanto as necessidades das pessoas de DEUS...
Estes homens de Atos 6, é necessário que se diga algo mais sobre pelo menos dois deles e esta
vocação em que o ESPÍRITO SANTO os separou para a obra de DEUS, uma vez que seus nomes
estão registrados em uma parte considerável do Livro dos ATOS DO ESPÍRITO SANTO:
Estevão – Atos 6:5; 6:8-7:60... (Apresente-se diante deste TEXTO no temor do SENHOR...)
Filipe – Atos 6:5; 8:4-13; 8:26-40... (Apresente-se diante deste TEXTO no temor do SENHOR...)
História em meio aos equívocos...
Pela palavra registrada em Atos 6:2 percebemos que outro equívoco, outro erro se apresenta
na mentalidade e na fé de alguns dos apóstolos...
Primeiro que em Atos 6:2 afirma o texto que havia 12 os apóstolos a decidir a questão no meio
da ekklesia, isto é um apóstolo havia suicidado, o Judas Iscariotes, e o primeiro erro da ekklesia
em Jerusalém em Atos 1:15-26 elegem a revelia da PALAVRA DE JESUS CRISTO que os havia
ordenado que apenas ficassem em Jerusalém sem fazer qualquer coisa a não ser esperar –
Lucas 24:49-53; Atos 1:4-5... E até Atos 1:12-14, tudo caminhava bem até que Pedro
“levantou-se... no meio dos irmãos...” e começa a propor sua teologia particular e leva toda a
ekklesia ao erro... Isto é, elegem a Matias que jamais foi apóstolo de CRISTO, embora tenha

sido eleito a revelia da AUTORIDADE DE CRISTO, por algum tempo ficou com o título de
apóstolo sem o ser... Pois, apóstolo não é uma eleição de ekklesia, ou de alguma assembleia de
apóstolos, ou seja lá que poderes humanos exercendo qualquer autoridade venham a se auto
considerar na condição deste tipo de escolha, mas é total e exclusiva função do SENHOR JESUS
CRISTO, que escolhe o 12° apóstolo, que todos sabemos ser Saulo que passa a ser chamado
Paulo, cujo chamado é um dos mais conhecidos de toda a história do cristianismo (Atos 9).
Mas no caso de Atos 6, Matias estava lá junto com os outros 11 apóstolos para procurar
resolver aquela situação que se apresentava a ekklesia...
E sob o domínio dos apóstolos e não do ESPÍRITO SANTO, em Atos 6, a ekklesia entra em novo
equívoco onde a teologia judaizante se expõe a partir do coração de alguns apóstolos ao
afirmarem: “Não é razoável que nós abandonemos a palavra de DEUS para servir as mesas... e,
quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra.” (Atos 6:2, 4)...
Certamente Pedro em algumas ocasiões teve que ser tratado nestas questões de sua teologia
judaica, como ele, Pedro mesmo afirma em duas outras ocasiões de sua dificuldade: “Mas,
Pedro replicou: (A DEUS!!) De modo nenhum, SENHOR! Porque jamais comi coisa alguma
comum e imunda.” (Atos 10:14)... “a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a
um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça; mas DEUS me
demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo...” (Atos 10:28)...
Assim, que em Atos 6, ainda sob uma potente influência judaica, os apóstolos estavam vivendo
um colegiado, um clericalismo, uma casta sacerdotal, um grupo seleto que se dizia a parte para
estudar as ESCRITURAS e orar, um tipo de espiritualidade visível aos mais simples e até que
agradava a estes e estava contaminando a fé da ekklesia este conteúdo e esta forma maligna
de ser ekklesia, mas que estava passando naquele momento inicial sem qualquer capacidade
crítica por parte da ekklesia... Mas não pelo ESPÍRITO SANTO de DEUS...
Que separou ao “diácono” Estevão e ao “diácono” Filipe, para registrar que exatamente eles
que eram homens prontos para o martírio, ou de boa reputação ou como vimos acima,
homens com “martureó”; homens cheios do ESPÍRITO SANTO; e homens cheios de SABEDORIA
de DEUS, estavam livres como LIVRE é o ESPÍRITO SANTO (João 3:8) e foram para as “mesas”,
isto é foram para serem mártires ou serem “minhas testemunhas” (Atos 1:8) como JESUS O
SENHOR lhes afirmara que deveriam ir e partiram para servir ao SENHOR na mesa do povo, no
amor de CRISTO (João 3:16) para conduzir ao povo o PÃO DA VIDA (João 6:48-60)...
E os Atos do ESPÍRITO SANTO na vida de Estevão estão registrados em Atos 6:8-7:60...
E os Atos do ESPÍRITO SANTO na vida de Filipe estão registrados em Atos 8:4-13; 8:26-40...
Aqui fica um resumo... Uma introdução que podemos ampliar a partir dos outros textos das
ESCRITURAS quanto ao tema do servo de DEUS e principalmente quanto a PESSOA do próprio
DEUS que em CRISTO e na PESSOA do ESPÍRITO SANTO operam em uma escala de servos na
relação direta com o ser humano até o DIA DO SENHOR e as diversas apresentações que a
PALAVRA DO SENHOR apresenta ao ser humano quanto a servo do SENHOR quanto a este
CHAMADO DO ESPÍRITO SANTO...

Espero, que estas reflexões como Introdução, possam ser refletidas, meditadas e em joelhos
no chão em derramamento do ser em oração, sejam consideradas diante DAQUELE que
CHAMA para tal obra...
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