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Governo Eclesiástico 
 

O que é apresentado aqui é resultado de uma breve 

pesquisa de informações sobre este assunto, 

principalmente, mas não limitada à bibliografia 

mencionada no final, bem como é a exposição do meu 

próprio entendimento, tudo isso para sua reflexão e 

aproveitamento. Sempre que necessário o texto será 

atualizado e a data da revisão mencionada. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nesta curta abordagem sobre o assunto, o foco é “governo” e não 

“administração” eclesiástica. Ainda que as duas coisas estejam muito 

próximas e, até certo ponto, entrelaçadas, ao tratarmos aqui de 

“governo”, estaremos analisando o lugar da tomada de decisões da 

organização, isto é, quem detém o poder decisório. Por outro lado, 

quando se trata de “administração” eclesiástica, nosso olhar é 

direcionado mais especificamente para a questão da gestão 

administrativa, o que envolve estruturas organizacionais, normas e 

procedimentos, que mais se aplicam àqueles que auxiliam os que 

governam a igreja, o que não é objeto desta abordagem.  

 

Ao analisar as diferentes formas de governo na igreja, o propósito é 

entender melhor o quanto estas ajudam ou atrapalham a igreja, no que 

diz respeito à sua sustentabilidade e estabilidade, bem como, 

favorecem o cumprimento da sua missão maior.  

 

1. A ORIGEM DO GOVERNO 

 

Falar de governo é falar de poder, de domínio e de dominação. É falar 

de algo tão antigo quanto o próprio ser humano. Quando a vontade 

soberana da trindade determinou o “façamos”, Deus criou o homem 

à sua imagem, conforme a sua semelhança. Lá e então, já se 

estabeleceu as premissas do domínio e poder, do governo. Assim, a 

macro visão de poder e de governo, de hierarquia, foi ali estabelecida 

assim:  

DEUS  SER HUMANO  RESTANTE DA CRIAÇÃO 

“Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, 

sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que 
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rastejam pela terra.” (Gn 1.26). Portanto, a cada ser humano foi 

delegado por Deus o poder e a missão de governar. No detalhe da 

criação da mulher, Deus explicita o papel de cada um dos sexos, 

homem e mulher, quando diz: “Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom 

que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.” (Gn 

2.18). Não demorou muito tempo e ocorreu a entrada do pecado no 

mundo, a queda do homem. Ao pronunciar sua sentença sobre os 

transgressores, Deus determinou algo sobre a mulher, que em nada 

agrada o movimento feminista de qualquer tempo: “E à mulher disse: 

Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez; em meio de dores 

darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele te 

governará.” (Gn 3.16). Embora não seja nosso propósito tratar aqui do 

papel do homem e da mulher, na sociedade e na igreja, é importante 

não perder de vista a determinação divina quanto ao governo humano 

– a autoridade de gênero conferida ao homem – particularmente, 

quando a questão for governo eclesiástico. Para que não restasse 

dúvida sobre essa questão, no âmbito da igreja, o apóstolo Paulo nos 

instrui sobre a maior missão da mulher, sem desprezar, é claro, suas 

múltiplas oportunidades de servir, no lar, na igreja e na sociedade, 

com seus preciosos dons e talentos: “Todavia, será preservada através de 

sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom 

senso.” (2Tm 2.15)  

 

As relações de governo já estavam bem estabelecidas por Deus entre 

ser humano e criação, e entre homem e mulher. Então, os filhos do 

primeiro casal nasceram, a família cresceu. Até aí, nada mudou; o 

homem e pai continua no papel de governante da sua família e os 

filhos devem obediência e honra a pai e mãe. O tempo passou, as 

famílias se multiplicaram. Cada pai governava a sua própria família, 

mas quem haveria de governar todos os pais? É aí que surge a 

primeira forma de governo coletivo, o governo tribal. E, agora? Como 

definir quem deveria ocupar a posição de governante geral? O mais 

velho? O mais forte? O mais carismático? O mais sábio? Cada tribo 
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estabelecia o seu critério. Assim, a primeira forma de governo civil foi 

de “um sobre todos” ou AUTOCRACIA. Como exemplos de 

autocracia podemos citar a MONARQUIA e a DITADURA. As 

sociedades ficaram mais complexas e estabeleceram outras formas de 

governo, como a OLIGARQUIA, onde “alguns governam sobre 

todos”. Há também a DEMOCRACIA, nas suas várias modalidades, 

onde todos participam da escolha dos seus governantes e, assim, se 

tornam corresponsáveis pelo governo. Também não podemos deixar 

de citar a TEOCRACIA, que é o “governo de Deus” exercido 

diretamente sobre os homens, como no caso do povo de Israel, antes 

do estabelecimento da monarquia. Na ocasião, Deus usava como 

porta voz aqueles que ele mesmo escolhia, principalmente, patriarcas 

e profetas. 

 

E no que diz respeito a igreja? Que forma de governo foi instituída na 

Bíblia, no Novo Testamento? Que formas de governo a igreja vem 

adotando ao longo da sua história? Quais são as características de cada 

uma? Quais são os aspectos facilitadores e restritivos dessas formas 

de governo? O propósito deste estudo é exatamente procurar 

responder a estas e a outras questões. 

 

2. QUE FORMA DE GOVERNO FOI ADOTADA PELA 

IGREJA DO NOVO TESTAMENTO? 

 

Antes de tudo é importante que se diga que, forma de governo, não é 

uma questão de doutrina bíblica fundamental, como a doutrina da 

justificação, por exemplo. Entretanto, se o Espírito Santo estabeleceu 

uma forma de governo na igreja primitiva, devemos procurar segui-

la. E, que forma foi essa? 
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A igreja primitiva foi, inicialmente, liderada pelos apóstolos. Estes, 

por sua vez, foram estabelecendo presbíteros (ou bispos ou anciãos) 

em cada igreja. Se assim acontecia, estão, alguns governavam sobre 

todos. Podemos considerar que era uma espécie de oligarquia ou 

governo presbiteral. Na igreja primitiva havia paridade entre 

apóstolos e presbíteros, ocorrendo o que sempre acontece quando 

pares conciliares se reúnem; uns se destacam mais do que outros. No 

famoso Concílio de Jerusalém, reunido para tratar da questão da 

circuncisão dos gentios (At 15), os apóstolos e presbíteros se reuniram 

para examinar a questão (At 15.6). Isso deixa claro quem exercia o 

governo da igreja. Após os debates, o registro bíblico diz: “Então, 

pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja,....” (At 15.22). 

Percebe-se que a liderança discute a questão e toma a decisão, sendo 

apoiados por toda a igreja. Havia uma autoridade central que 

ultrapassava a autoridade das igrejas locais, porém, a igreja estava 

presente – “com toda a igreja”. 

 

Em resumo, a igreja nascente que se depreende da leitura do livro de 

Atos dos Apóstolos e das Epístolas, apresentava as seguintes 

características: 

 

i. Tinham uma organização bem simples, funcionando em 

residências particulares, sinagogas etc. 

ii. Tinham certa independência local, sendo lideradas por 

presbíteros e diáconos locais. 

iii. Sua liderança local não inibia ou restringia a participação dos 

demais membros da igreja local no exercício dos seus dons e 

talentos. 

iv. Havia uma certa subordinação doutrinária à autoridade 

central que emanava de Jerusalém, o que é demonstrado no 

Concílio de Atos 15. 

v. Obreiros plantadores de igrejas davam suporte na sua 

organização e constituição de liderança local: “Por esta causa, 
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te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, 

bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te 

prescrevi:” (Tt 1.5) 

 
 

3. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS FORMAS DE GOVERNO 

ECLESIÁSTICO? 

 

A sociologia da religião certamente nos há de mostrar que as igrejas 

cristãs não se mantém herméticas, dentro das quatro paredes físicas 

do templo ou nos limites neotestamentário, antes, porém, se 

organizam copiando modelos oferecidos pela sociedade civil. Um 

exemplo claro disso é a Igreja Católica Romana, que imitou a estrutura 

de Império Romano; por sua vez o Exército de Salvação, que copiou a 

organização militar. 

 

Não é tarefa fácil avaliar formas de governo, político ou eclesiástico. 

Li no artigo “Análise sociológica da forma de governo da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia”, por Edegard Silva Pereira, algo que usarei 

aqui para ilustrar o conceito de governo. Leviatã ou Matéria, Forma e 

Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, comumente chamado de 

Leviatã (Leviathan, na Inglaterra), é um livro escrito por Thomas 

Hobbes e publicado em 1651. Ele é intitulado em referência ao Leviatã 

bíblico (Jó 41). “Nomeado a partir de um monstro bíblico, Leviatã trata 

da organização da sociedade. Para Hobbes, o homem em ‘estado 

natural’ desconhece as leis e a ideia de Justiça. Todos têm direito a 

tudo e, para conseguir o que desejam, lançam mão da força e da 

astúcia. A consequência é a ‘guerra de todos contra todos’. A única 

forma de refrear essa guerra seria realizando o pacto social, quando 

todos abrem mão de seu direito em nome de um único soberano.”  
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O título da maior obra de Hobbes reporta-se a um monstro marinho 

citado na Bíblia, o Leviatã é representado como um gigante coroado.  

Este gigante tem seu corpo formado por milhares de homenzinhos. 

Com a mão direita, o gigante segura uma espada (simbolizando poder 

e força) sobre um campo e uma cidade; na esquerda, ostenta um cetro 

(símbolo do poder espiritual). Note-se que o poder eclesiástico é uma 

das fontes da formidável força do gigante. É claro que não somos 

obrigados a concordar com Hobbes, quando defende que a 

centralidade do poder seja a melhor forma de governo.  

 

“Segundo Hobbes, esse gigantesco autômato foi criado para unir a 

multidão de indivíduos isolados, em um corpo político. No capítulo 

17 de Leviatã, a criação do monstro coincide com a constituição da 

multidão em um corpo político. Hobbes explica como se constitui o 

corpo político: “É como se cada homem dissesse a cada homem: ‘Cedo 

e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, 

ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele 

teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as ações’. Feito 
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isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama República, em 

latim civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã”. 

 

O que me levou a utilizar esta ilustração? É muito simples. Deus 

outorgou a cada um de nós o direto de dominar e governar. Então, 

para viabilizar esse governo geral, civil ou eclesiástico, eu posso ceder 

este direito a uma pessoa ou a algumas pessoas ou não ceder a 

ninguém por querer exercer diretamente esse governo. Na prática, 

esta última opção é até possível numa igreja pequena. Entretanto, 

quando esta cresce muito, se torna uma opção bastante complicada. 

Em termos civis, esta última opção não é factível, nem mesmo em um 

Condomínio, quanto mais numa Nação. Daí, ser adotada a 

democracia representativa, quando todos exercem o seu direito de 

escolher os seus representantes, no governo de uma Nação, Estado, 

Município ou na gestão de um Condomínio, por exemplo. 

 

A figura inicial ilustra bem as três principais formas de governo que 

vem sendo adotadas na igreja de Cristo:  

 

i. GOVERNO EPISCOPAL 

O governo é centralizado num líder maior que governa todos 

os outros líderes e demais membros da igreja. É ele quem toma 

todas as decisões. 

 

É adotado em denominações como: Igreja Católica Romana, 

Igreja Católica Ortodoxa, Igreja Episcopal, Igreja Anglicana, 

Igreja Metodista, Igreja Luterana (maioria), Assembleia de 

Deus, Igreja de Nova Vida, Igreja Maranata, Igreja do 

Evangelho Quadrangular, Igreja Universal do Reino de Deus, 

Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Renascer em 

Cristo, Igreja Mundial do Poder de Deus e a maioria das igrejas 

neopentecostais  etc.  
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ii. GOVERNO PRESBITERAL 

O governo é centralizado num Conselho representativo, 

eleito pela igreja local, em Assembleia. 

 

É adotado em denominações como: Igrejas Presbiterianas e 

Reformadas.  

 

iii. GOVERNO CONGREGACIONAL 

O governo é centralizado nos membros da igreja ou na 

Assembleia. Toda a congregação participa na tomada de 

decisões, na Assembleia de membros da igreja. 

 

É adotado em denominações como: Igreja Congregacional, 

Igreja Batista, Igreja dos Irmãos etc 

 

 

Qual dessas três formas de governo mais se aproxima do modelo 

bíblico? 

 

Cada denominação dirá que é o seu modelo, por isso o adota! 

Certamente tentará fundamentar na Bíblia sua forma de governo. Se 

irá conseguir convencer ou não é outra história. Já vivenciei, durante 

muitos anos, duas dessas formas de governo: PRESBITERAL, numa 

igreja grande, e CONGREGACIONAL, numa igreja pequena. 

Asseguro que ambos tem suas vantagens e desvantagens. Entretanto, 

é recomendável registrar, desde já, alguns aspectos importantes: 

 

1º) Qualquer uma dessas formas de governo será tão boa ou tão ruim 

para a igreja local quanto forem qualificados ou desqualificados os 

seus líderes e os membros da igreja que os elegem (quando for o caso). 

O dito popular “cada povo tem o governo que merece” também vale 
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para a igreja, quando ela tem a responsabilidade de eleger seus líderes 

e governantes.  

 

2º) Se você faz parte de uma igreja que tem determinada forma de 

governo, submeta-se a ela ou mude de igreja (denominação). Não 

tente mudar a forma de governo da igreja. Simples assim! 

 

4. QUAIS SÃO OS ASPECTOS FACILITADORES E 

RESTRITIVOS DESSAS FORMAS DE GOVERNO? 

 

Na igreja, assim como no Estado, existem três funções essências de 

governo: legislativa, executiva e judicial.  

 

Na igreja, a função legislativa principal é a transmissão dos ensinos 

bíblicos à igreja e, secundariamente, o estabelecimento de normas. 

 

A função executiva é exercida pelo líder maior ou pelo Concílio ou 

pela assembleia, tomando decisões e realizando nomeações que 

afetam diretamente o funcionamento da igreja. Também se enquadra 

aqui a admissão, demissão e transferência de membros. 

A função judicial é exercida pela governança, julgando as faltas dos 

membros, disciplinando, excluindo ou restaurando à comunhão os 

que tiverem sido afastados ou excluídos dos privilégios e direitos da 

igreja. 

 

Avaliar essas formas de governo é avaliar o quanto essas estruturas 

facilitam ou dificultam o exercício dessas funções de governo: 

legislativa, executiva e judicial. 
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A. GOVERNO EPISCOPAL (um governa sobre todos) 
 

É uma forma de organização hierárquica, com a 

autoridade máxima local exercida por um bispo 

(episcopos, em grego ou episcopus, em latim). Neste 

sistema, o líder-mor da igreja é o Bispo, Epíscopo, Papa 

etc. O Governo é centralizado na figura de um dirigente, 

responsável pelas decisões e destinos da igreja, mas que possui um 

grupo de subalternos, o Colégio Episcopal, responsáveis pela 

administração e gestão do sistema. Pode-se dizer que esta forma de 

governo se espelha no modelo da monarquia. Assim como na 

monarquia a sucessão se dá por laços de sangue, em algumas dessas 

denominações ou organizações o mesmo acontece. 

 

 

VANTAGENS 

Sem dúvida, o aspecto mais vantajoso desta forma de governo 

é a agilidade no processo de tomada de decisão. Tudo depende da 

decisão de uma só pessoa. Quer o estabelecimento de um princípio 

doutrinário ou transmissão de um ensino para a igreja; quer a 

nomeação de alguma pessoa para determinado cargo e função; quer a 

reforma de uma sala ou a troca dos bancos da igreja; quer os casos de 

disciplina de membros. 

 

 

DESVANTAGENS 

Em que pese a vantagem da agilidade, no meu entendimento 

esta é a forma de governo que apresenta mais desvantagens ou 

potenciais desvantagens, pelas seguintes razões: a) Este modelo não 

se assemelha ao adotado pela igreja primitiva. b) A concentração de 

todo o poder decisório em uma só pessoa é sempre um risco para a 

igreja. Se ele muda sua linha teológica ou corrompe a sã doutrina, toda 

a igreja erra junto. c) Se ele comete algum desvio moral afeta toda a 
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igreja, que o segue como exemplo de vida. d) Se ele é centralizador e 

toma decisões sem ouvir pessoas competentes ou especialistas, suas 

prioridades ou decisões equivocadas causam prejuízos a toda a igreja. 

e) Sua percepção equivocada dos fatos pode ocasionar decisões 

disciplinares igualmente equivocadas. f) Sua aceitação de 

determinados comportamentos e práticas pecaminosos pode 

favorecer uma igreja mundana. g) Em muitas denominações estes 

líderes são literalmente os donos da igreja e, como em qualquer 

empresa, a utilizam como fonte de lucro; fazem qualquer coisa para 

acumular fortunas e levam uma vida muito confortável. h) Aqueles 

que são donos da denominação, promovem seus sucessores entre seus 

herdeiros de sangue ou pessoas de sua confiança, independentemente 

da sua vocação divina. i) Como a igreja não participa da tomada de 

decisões, pode favorecer um ambiente de críticas aos que tomam as 

decisões. j) Presença de hierarquia clerical. k)Falta de transparência na 

comunicação dos seus atos à igreja. 

 

Enfim, como na monarquia, um líder íntegro, temente a Deus e sábio 

poderá ser uma bênção para a igreja; do contrário, será uma maldição. 

 

 

B. GOVERNO PRESBITERAL (alguns governam sobre todos) 

 

O governo presbiteral se caracteriza pelo governo de um 

Conselho de presbíteros, ou anciãos. Esta forma de 

governo foi desenvolvida como rejeição ao domínio por 

hierarquias de bispos individuais (forma de governo 

episcopal). Esta forma de governo está fortemente 

associada com os movimentos da Reforma Protestante na Suíça e na 

Escócia (calvinistas), com as igrejas reformadas e mais 

particularmente com a Igreja Presbiteriana. 
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O governo presbiteriano serviu e serve de inspiração a vários regimes 

democráticos ao redor do mundo, principalmente no que diz respeito 

às esferas de poder. A forma de governo consiste na gradação 

crescente de Concílios. “Os Concílios guardam entre si gradação de 

governo e disciplina; e, embora cada um exerça jurisdição original e 

exclusiva sobre todas as matérias da sua competência, os inferiores 

estão sujeitos à autoridade, inspeção e disciplina dos superiores”. O 

primeiro é o Conselho da Igreja Local, formado pelos presbíteros 

docentes (pastor efetivo e auxiliares) e pelos presbíteros regentes 

(presbíteros), sendo que pastores efetivos e presbíteros são eleitos pela 

Assembleia da Igreja. Acima dos Conselhos locais se encontram os 

Presbitérios, formados por pastores e presbíteros representantes de 

cada igreja de sua área de abrangência. Acima dos Presbitérios e 

formado por representantes dos mesmos, está o Sínodo, de 

autoridade máxima em sua circunscrição. Como estância máxima de 

apelação e decisões sobre a igreja está o Supremo Concílio. 

 

 

VANTAGENS 

Tomando como referência o sistema presbiteriano de governo, 

podemos enumerar as seguintes vantagens: a) É, provavelmente, a 

forma de governo que mais se aproxima do modelo adotado pela 

igreja primitiva. A instituição de presbíteros no Novo Testamento já 

apontava para um grupo exercendo a governança da igreja, com o 

auxílio de diáconos. b) Dilui o poder decisório por vários presbíteros 

(docentes e regentes) que, em tese seriam pessoas maduras e 

preparadas para o exercício da governança da igreja. c) Funciona 

como uma democracia representativa, na medida em que a assembleia 

da igreja exerce o seu direito de eleger seu pastor efetivo e seus 

presbíteros representantes. d) A igreja tem a liberdade de se reunir, 

tendo a Bíblia como a sua regra infalível de fé e prática, adotando 

como sistema expositivo de doutrina e prática a sua Confissão de Fé e 

os Catecismos Maior e Breve. e) O sistema de gradação de Concílios 



GOVERNO ECLESIÁSTICO 
 

 

Página 17 de 25 

 

assegura maior blindagem contra uma eventual tentativa de desvios 

doutrinários por parte de um pastor efetivo de uma igreja local, por 

exemplo. f) De todo o ato equivocado de um Concílio, caberá sempre 

recurso ao Concílio imediatamente superior, criando-se, desta forma, 

condições para se reparar o erro e se restabelecer a justiça. g) Não 

existe a figura de dono do patrimônio da igreja, pertencendo os seus 

bens à organização e, de certa forma, aos membros que se mantiverem 

fiéis aos princípios da mesma. h)Ausência de hierarquia clerical. 

 

 

DESVANTAGENS 

Tomando, ainda, como referência, o sistema presbiteriano de 

governo, podemos enumerar as seguintes desvantagens ou potenciais 

desvantagens: a) Conselhos e Concílios gastam mais tempo para 

tomar decisões do que um só líder. b) Assim como líderes 

independentes podem errar, Concílios não estão isentos de decisões 

equivocadas. Concílios superiores (Presbitérios) podem, 

eventualmente, incorrer em erro quando tomam decisões em relação 

a igrejas jurisdicionadas, por não vivenciarem de perto o dia-a-dia das 

mesmas. c) Conselhos podem não indicar os melhores nomes para o 

ofício e as assembleias das igrejas podem não eleger os presbíteros 

mais preparados para a sua governança, isto é, homens conhecedores 

da Palavra e das doutrinas basilares ensinadas pela Igreja. Desta 

forma, os Conselhos e Concílios podem se fragilizar. Além disso, essa 

falta de preparo dos presbíteros torna esses oficiais presas fáceis para 

pastores que parecem ter vocação para o governo episcopal. Esses 

pastores acabam manipulando os presbíteros, não raras vezes, em 

benefício próprio. Não é interessante, para certos pastores, a presença 

no Conselho de presbíteros conhecedores da Bíblia, dos Símbolos de 

Fé e da Constituição da Igreja. d) Concílios superiores podem adotar 

posturas corporativistas (por exemplo, estabelecendo côngruas e 

benefícios fora da realidade), defendendo mais os seus próprios 

interesses ou projetos pessoais de um conciliar amigo, do que os 
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interesses das igrejas a eles jurisdicionados. e)Conselhos e Concílios 

podem não usar de adequada transparência na comunicação dos seus 

atos à igreja. f) A política eclesiástica interesseira e predatória pode 

encontrar terreno mais fértil para se desenvolver nos ambientes 

Conciliares. g) Como a igreja não participa da tomada de decisões, 

pode favorecer um ambiente de críticas aos que tomam as decisões. h) 

Um Conselho com número muito reduzido de presbíteros pode não 

representar adequadamente os anseios e interesses de toda a igreja: 

“Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros 

há bom êxito.” (Pv 15.22) i) A necessidade de controle de cada Concílio, 

do Concílio inferior, pode gerar uma burocracia sufocante. 

 

Enfim, Conselhos e Concílios dependem das pessoas que os 

compõem. Pessoas íntegras, tementes a Deus e sábias certamente 

serão uma bênção para a igreja; do contrário, serão uma maldição. 

 

 

C. GOVERNO CONGREGACIONAL (todos governam sobre 

todos) 

 

Nesta forma de governo eclesiástico, a igreja 

congregacional, "comunidade local, formada de crentes 

unidos para a adoração e obediência a Deus, no 

testemunho público e privado do Evangelho, constitui-se 

em uma Igreja completa e autônoma, não sujeita em 

termos de Igreja a qualquer outra entidade senão à sua própria 

assembleia, e assim formada é representação e sinal visível e 

localizado da realidade espiritual da Igreja de Cristo em toda a terra." 

O sistema de governo Congregacional é aquele em que a Igreja se 

reúne em assembleias, para tratar de questões surgidas no seu dia-a-

dia e tomar decisões relacionadas ao desenvolvimento de seus 

trabalhos. O poder de mando de uma Igreja Congregacional reside em 

suas assembleias. Para efeito de ordem, a função orientadora e 
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executiva da igreja é confiada pelo seu poder temporal – assembleia 

geral – ao pastor e ao seu corpo de oficiais (presbíteros e diáconos – 

Igreja Congregacional, ou somente diáconos – Igreja Batista). 

 

 

VANTAGENS 

Em relação a esta forma de governo, podemos enumerar as 

seguintes vantagens: a) É uma forma de governo que também se 

aproxima do modelo adotado pela igreja primitiva. b) Cada 

comunidade local é uma igreja autônoma, com governo próprio, 

independente administrativamente de suas co-irmãs, embora a elas 

ligada pela fraternidade da fé e pela participação da mesma vocação 

em Cristo. Nenhuma outra igreja, ou convenção de igrejas ou 

autoridade eclesiástica ou denominacional pode exercer sobre ela 

qualquer parcela de comando ou poder legislativo, executivo ou 

judicial. c) Seus membros reunidos em assembleia, na paridade de 

todos, são o poder supremo para sua direção. É o exercício 

democrático na sua expressão maior. Todos tomam conhecimento de 

todos os assuntos e participam diretamente da tomada de decisões. d) 

Ausência de hierarquia clerical. 

 

 
 

DESVANTAGENS 

Podemos enumerar as seguintes desvantagens ou potenciais 

desvantagens, no governo congregacional: a) Se Conselhos e Concílios 

gastam mais tempo para tomar decisões do que um só líder, quanto 

mais uma igreja inteira, debatendo assuntos e tomando decisões. Para 

uma assembleia com poucos membros, a coisa até funciona; mas, 

imagine uma assembleia com centenas de membros? b) Assim com 

um líder único pode errar e Concílios não estão isentos de decisões 

equivocadas, da mesma forma, assembleias congregacionais também 

“podem errar na compreensão da vontade de Cristo, em determinadas 
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circunstâncias de fraqueza e engano”. c) Pode-se dizer que uma igreja 

local é verdadeiramente independente se, além de ter total autonomia 

para tomar suas decisões, é livre para ter apenas a Bíblia como regra 

de fé e prática. Se ela segue um pacto ou convenção de princípios 

denominacionais, não é tão independente assim. d) A grande 

exposição pública de pessoas no caso de se tratar de situações ou 

assuntos delicados. Precisamos levar em conta que a assembleia 

também é composta de membros adolescentes ou membros novos na 

fé que podem se escandalizar facilmente com determinadas situações 

que pensavam nunca ocorrer dentro de uma igreja e, com isso, 

deixarem a igreja. A Bíblia fala em confissão de pecados, uns aos 

outros (Tg 5.16), mas não ensina que tem que ser publicamente. e) Se 

os líderes da igreja ou parte da mesma se deixarem levar por “ventos 

de doutrinas”, não há mecanismos para se evitar a migração 

doutrinária e a divisão da igreja. Dependendo do Estatuto da Igreja, 

poderá ocorrer perdas patrimoniais irrecuperáveis.  

 

Enfim, assembleias também dependem das pessoas que as compõem. 

Pessoas íntegras, tementes a Deus e sábias certamente serão uma 

bênção para a igreja; do contrário, serão uma maldição. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

a) Panorama Bíblico sobre governo 

 

O panorama bíblico sobre o assunto nos revela que a Teocracia 

prevaleceu na parte inicial do Antigo Testamento. O pecado não 

permitia um relacionamento direto de Deus com todo o povo. Então, 

ele se comunicava com o povo através dos seus escolhidos: patriarcas 

e profetas. Após a saída do Egito, Deus separou uma tribo (Levi) para 

oficiar diante dele e cuidar da logística dos “serviços sagrados” 

referentes ao Tabernáculo e depois ao Templo. Na monarquia que se 
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seguiu, encontramos os reis exercendo o governo civil e a mesma 

estrutura de governo espiritual, composta de Sumo sacerdote, 

sacerdotes e levitas. Por todo o Antigo Testamento e até a ascensão do 

Senhor Jesus, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre “toda 

a carne”. Após o Pentecostes e no início da Igreja, os apóstolos 

exerceram o governo sobre a mesma. Com sua expansão, os oficiais da 

igreja foram instituídos (presbíteros e diáconos). O Espírito Santo, 

uma vez derramado sobre toda a igreja, concedeu dons aos remidos 

de Deus, para todos atuarem neste organismo vivo chamado igreja: 

“A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo 

lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres; 

depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.” (1Co 

12.28); “tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se 

profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao 

ministério; ou o que ensina esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com 

dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; 

quem exerce misericórdia, com alegria.” (Rm 12.6-8); “E ele mesmo concedeu 

uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros 

para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o 

desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos 

cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à 

perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,” (Ef 4.11-

13). O que nem um líder-mor, ou Conselhos e Concílios, ou membros 

da igreja podem perder de vista, em tempo algum, é que um só é o 

Cabeça da igreja, conforme declara o apóstolo Paulo: “Mas, seguindo 

a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, 

de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de 

toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu 

próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.” (Ef 4.15-

16). Por outro lado, é dever da igreja honrar os seus líderes: “Lembrai-

vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus; e, 

considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Obedecei 

aos vossos guias e sede submissos para com eles; pois velam por vossa alma, 
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como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não 

gemendo; porque isto não aproveita a vós outros.” (Hb 13.7, 17). Vejam a 

referência contínua no NT à pluralidade de líderes e oficiais. 

 

 

b) A influência do modelo externo 

 

A influência do modelo de governo civil atuando sobre os membros 

da igreja é uma realidade inquestionável na história da Igreja. 

Observa-se, já a algum tempo, uma onda democrática varrendo todas 

as nações. Cada ser humano pós-moderno parece, cada vez mais, não 

se contentar com o papel de coadjuvante; quer ser o protagonista de 

sua própria história; quer ter a prerrogativa de interferir em tudo que 

participa, inclusive no governo da igreja da qual é membro. Jesus 

ensinou os seus discípulos a orar dizendo: “Pai nosso.... faça-se a tua 

vontade, assim na terra como nos céu;” (Mt 6.9-10). Porém, o que mais se 

tem visto por aí é o “eu” no trono, no comando de cada vida e de tudo 

que o cerca. Então, lamentavelmente o que tem prevalecido em muitas 

igrejas é “seja feita a minha vontade e não a dos outros ou a de Deus. 

E, enquanto isso não acontecer, eu não vou desistir!”  

 

 

c) A assembleia e a vontade de Deus 

 

“A presença de Cristo em cada comunidade (igreja = corpo de Cristo), 

a direção do Espírito em cada uma e em cada um dos membros que a 

compõe, fazem que a assembleia de uma comunidade congregacional, 

agindo em espírito de igreja, sob o princípio neotestamentário do 

Sacerdócio Universal dos Crentes, seja a expressão de uma sociedade 

espiritual cuja autonomia e independência decorrem de sua posição 

em Cristo e sua obediência a ele”. Esta afirmação é bastante 

interessante. Entretanto, na minha visão, creio ser utópico achar que 

uma assembleia inteira, isto é, cada um dos seus membros, esteja 
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vivendo em plena comunhão com Deus, manifestando o caráter de 

Cristo, na plenitude e direção do Espírito Santo. Todos temos plena 

consciência de que a igreja militante é imperfeita, partilhando joio e 

trigo do mesmo espaço. Entretanto, creio, que Deus pode e se 

manifesta por meio da decisão de uma assembleia. Assim, a vontade 

dele sempre se realiza, quer a sua “vontade ativa”, quer a sua 

“vontade permissiva”. Somente o tempo manifestará qual dessas 

duas situações aconteceu após o voto da assembleia. 

 

 

d) Unanimidade ou Maioria? 

 

O sistema de tomada de decisão por unanimidade ainda é empregado 

em algumas igrejas. Considerando a imperfeição da igreja militante, 

já exposta acima, podemos afirmar que tal prática é um equívoco. 

Basta uma pessoa que não esteja agindo no Espírito, para impedir um 

bom projeto para a igreja, por exemplo. Há muito tempo atrás, 

participei de uma assembleia que decidia por unanimidade, em que 

apenas um membro, sem apresentar qualquer justificativa, impediu a 

aprovação de uma pessoa que foi indicada para o cargo de professora 

da EBD. Portanto, o recomendado é a decisão pela maioria. Neste caso, 

vale ressaltar que, mesmo em tomada de decisões pela maioria, todo 

o esforço deve ser empreendido para que o consenso seja obtido. Por 

outro lado, para que haja paz nos Concílios e nas igrejas, é 

imprescindível que aqueles que votaram diferente da maioria, tenham 

humildade, sabedoria e domínio próprio para aceitar e acatar o 

resultado definido pela maioria.  

 

 

e) Um círculo virtuoso 

 

Vale ressaltar a importância de se tomar todos os cuidados na 

recepção de membros, na sua formação e na sua disciplina. Igreja 
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fortes e comprometidas, na sua base, detém um potencial celeiro 

qualificado de novos líderes, que, ao assumirem posições de 

liderança, contribuirão para a manutenção deste círculo virtuoso. 

 

 

f) Escolha de igreja e forma de governo 

 

Alguém deveria levar em conta a forma de governo, ao escolher uma 

igreja para se tornar membro? Eu respondo que: também! É claro que, 

se você está procurando uma igreja evangélica séria para se reunir, vai 

priorizar os pré-requisitos mais relevantes, tais como: sua fidelidade e 

obediência aos princípios bíblicos, o compromisso dos seus líderes 

com Deus e com a ética e moral cristãs, o compromisso de seus 

membros com uma vida santa e diferenciada, sua liturgia (centrada 

no louvor e adoração, nas orações e na ministração da Palavra de 

Deus) etc. Entretanto, a forma de governo também conta. Eu, 

particularmente, não tenho vocação para participar de igreja com 

governo autocrático ou episcopal, do tipo que tem um dono fundador. 

Aliás, é o tipo de “igreja” que mais surge todo o dia. É igreja do tipo 

“empresa” que oferece “produtos” questionáveis a ingênuos que 

contribuem com 10% de sua renda e ainda prestam serviços gratuitos 

à instituição, enriquecendo seus donos. Que negócio incrível !!! Sua 

estrutura de poder é constituída de castas e hierarquias de extremo 

rigor e obediência, com a autoridade máxima sendo exercida por um 

Primaz. Isso nada tem a ver com o modelo bíblico de igreja. E, o que 

dizer desses empresários da fé?  Colhendo e adaptando algumas 

pérolas encontradas na internet, pode-se descrevê-los assim. São 

líderes carismáticos (presume-se um líder que goza de assistência 

sobrenatural do Espírito Santo que o preserva de todo o erro e 

desvios), revestidos de suprema autoridade e poder sobre as diversas 

igrejas que compõem suas respectivas denominações, com seus ritos 

e doutrinas, sendo responsáveis pelas decisões administrativas e 

teológicas da Igreja, mas que possuem um grupo de subalternos 
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assessores que os auxiliam na gestão do sistema religioso. Por todos 

esses elementos e características peculiares é plausível afirmar que tais 

grupos assemelham-se a uma Monarquia Absolutista-religiosa, na 

qual ascende ao topo da pirâmide governamental a figura de um 

Suprassumo, acima de todos, normalmente da linhagem da família 

fundadora, cuja procedência de sua nomeação é justificada por 

vontade divina e cuja atuação é dita por inspiração direta do Espírito 

Santo, configurando o caráter absoluto e inquestionável de sua 

liderança. 
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“Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles; pois 

velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que 

façam isto com alegria e não gemendo; porque isto não aproveita a 

vós outros.” (Hb 13.17). 
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