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PERGUNTAS PARA CONCÍLIOS DE DIÁCONOS 

BATISTAS  

(Versão 2019) 

APRESENTAÇÃO 

 

Com a finalidade de contribuir para a preparação de novos 

diáconos, a Associação dos Diáconos Batistas do Estado do Rio 

de Janeiro (ADIBERJ), através do diácono Jonatas Nascimento, da 

Primeira Igreja Batista em Centenário, Duque de Caxias-RJ, 

promoveu algumas modificações na atual apostila, atualizando-a 

com a inserção de algumas perguntas e supressão de outras e, 

ainda, melhorando o embasando das respostas, tudo com o intuito 

de contribuir para o aprimoramento dos Concílios Examinatórios 

realizados em âmbito regional, mas que poderá ser aproveitada em 

outras partes do nosso Brasil. São apenas sugestões, que poderão 

ser usadas na íntegra ou de acordo com a realidade da Igreja local. 

 

BATERIA DE PERGUNTAS PARA CONCÍLIOS DE DIÁCONOS BATISTAS  

(Versão 2019) 

(Trabalho adaptado pelo diácono Jonatas Nascimento (PIB em 

Centenário, Duque de Caxias-RJ, e-mail: 

jonatasnascimento@hotmail.com) 

 

Introdução: 

Primeiramente, cumpre esclarecer que não sou o autor deste material. A pedido do 

administrador do portal da ABIBERJ, diácono Paulo César Domingues Pereira, 
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promovi umas modificações aqui e ali, fiz inserções e supressões, mas o mérito é de 

quem um dia idealizou o presente trabalho, a fim de facilitar o aprendizado de tantos 

quantos queiram ingressar neste relevante ministério do serviço cristão. 

Sabedor que sou que o grau de conhecimento exigido de um candidato ao ministério 

diaconal não pode ser tão rigoroso quanto ao de um candidato ao ministério pastoral, 

trabalhei as adequações no presente trabalho de forma a proporcionar um ambiente 

menos tenso por ocasião do concílio. Afinal, enquanto o ministro da Palavra (pastor) 

é preparado em um seminário de teologia por um período que gira em torno de 

quatro anos, o ministro do serviço (diácono) é preparado pela igreja local para 

SERVIR, cabendo-lhe, por ocasião do concílio, responder a algumas perguntas de 

praxe que ousei classificá-las em blocos, a saber:  

a) Experiência de conversão do candidato;  

b) Identificação do candidato com a denominação batista, bem como com as suas 

práticas e costumes; 

c) Conceito e fundamentos de ministério diaconal; 

d) Conhecimentos sobre a Ceia do Senhor;  

e) Conhecimento sobre as doutrinas batistas; e 

e) A ética do diácono vista sob vários âmbitos. 

 

De nada adiantará um concílio arrojado que vise arrancar do candidato respostas 

claras acerca de doutrinas bíblicas, tais como a) Bibliologia (Estudo da Bíblia), b) 

Angelologia (Estudo ou doutrina dos Anjos), c) Cristologia (Estudo de Cristo), d) 

Teologia sistemática, dogmática ou contemporânea (Estudo de Deus), e) Soteriologia 

(Estudo ou doutrina da Salvação), f) Hamartiologia (Estudo ou doutrina do pecado), 

g) Eclesiologia (Estudo da Igreja), h) Escatologia (Estudo ou doutrina das últimas 

coisas), i) Pneumatologia (Estudo ou doutrina do Espírito Santo) e j) Antropologia 
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(Estudo do homem). Isto não atenderá às necessidades da igreja local em suas 

demandas diárias. Ao contrário, um candidato ainda que desprovido de capacidade 

intelectual privilegiada, mas verdadeiramente convertido e comprometido com a obra 

de Cristo, será uma bênção para a igreja local. Afinal, esta é a grande necessidade 

da igreja na atualidade. 

BLOCO 1. PERGUNTAS INDIVIDUAIS (Peso 3) 

(Aqui algumas respostas são estritamente pessoais) 

 

1. Fale sobre a sua experiência de conversão a Jesus Cristo. 

Resposta pessoal. Sabendo-se que cada experiência de conversão é única, o 

candidato deverá discorrer sobre fatos que evidenciem a sua experiência de salvação 

em Jesus Cristo. 

 

2. Quanto tempo você tem de vida cristã? Qual é o seu estado civil? 

Resposta pessoal. Esta primeira pergunta tem por objetivo verificar se o candidato 

possui tempo de vida cristã razoável, para que a igreja não incorra na não 

observação da recomendação paulina acerca do neófito. Já a segunda serve de base 

para análise do concílio quando se tratar de diácono solteiro.   

 

3. Você pertenceu a outra denominação e ou religião antes de se tornar membro de 

uma igreja Batista? 

Resposta pessoal. Se eventualmente um candidato é egresso de outra igreja 

igualmente evangélica, mas com doutrina diferente, é importante que o concílio saiba 

se ele abraçou as doutrinas batistas por inteiro ou se ainda está arraigado às suas 

raízes. 
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4. Há quanto tempo você está em prova? Após esse período probatório, você se vê 

em condições de exercer o ministério diaconal de forma efetiva? 

Resposta pessoal: Sabe-se que todo concílio deve ser precedido de um período de 

prova pelo candidato, conforme preceito bíblico, que diz: “Primeiro devem ser 

provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à Igreja” (I Timóteo 3.10).  

 

5. Qual é a sua visão de diaconato? É bíblico, antibíblico ou extrabíblico? 

Resposta: O ministério diaconal tem base bíblica em Atos 6.1-6: “Ora, naqueles dias, 

crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os 

hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 

doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós 

deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 

sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais 

constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e 

no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram 

Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e 

Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia; E os apresentaram ante os 

apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos”. 

Também, dentre outros textos, a Bíblia faz menção ao serviço diaconal em I Timóteo 

3.8-13: “Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não 

dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância; guardando o mistério da fé 

numa consciência pura. E, também, estes sejam primeiro provados, depois sirvam, 

se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não 

maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, 

e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem 
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como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há 

em Cristo Jesus”. 

 

6. Mencione algumas atividades que competem ao diácono executá-las no dia a dia. 

Resposta: Esta resposta é bastante ampla, podendo variar de igreja para igreja. O 

candidato deverá mencionar o máximo de atividades inerentes ao serviço diaconal 

local, tais como: a) apoio ao pastor em suas múltiplas atividades; b) assistência aos 

necessitados; c) manutenção da ordem durante os cultos; d) preparação e 

distribuição da ceia do Senhor... 

 

7. Quais são as formas de ingresso no ministério diaconal. Como se deu o seu caso? 

Resposta: Basicamente, o processo de ingresso no ministério diaconal se dá por 

indicação do pastor, indicação dos diáconos ativos, indicação da igreja e por auto 

indicação. 

 

8. Qual é a base bíblica do ministério diaconal masculino? 

Resposta: Tanto em Atos 6.1-6 como em I Timóteo 3.8-13 o entendimento é de que o 

ministério diaconal deve ser exercido por homens. Contudo, a Bíblia apresenta pelo 

menos uma passagem que dá margem para o exercício deste ministério por 

mulheres, como se depreende na pergunta seguinte.  

 

9. Qual é a base bíblica do ministério diaconal feminino? 

Resposta: Não se pode crer que o ministério diaconal tenha sido instituído 

exclusivamente para homens, mas também para mulheres, como vemos em 

Romanos 16. 1 e 2: “Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja 

que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a 
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ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar; porque tem hospedado a muitos, 

como também a mim mesmo”. 

 

10. Explique as recomendações contidas em Atos 6.3: “boa reputação”, “cheio do 

Espírito Santo” e “cheio de sabedoria”. 

Resposta: Deve o candidato ao ministério diaconal ser dotado de boa reputação, ou 

seja, ele deve possuir uma conduta ilibada, de tal forma que ninguém tenha o que 

dele falar, a não ser coisas boas. Deve também ser cheio do Espírito Santo, como 

convém a todo crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Por último, deve o 

candidato ser alguém cuidadoso com as palavras, comedido em suas ações e 

sempre pensar com a mente de Cristo. Ainda que não possua alto grau de instrução 

adquirido em escolas seculares, haverá de ser reconhecido por sua sabedoria 

espiritual. 
 

11. Explique a ideia do ensinamento de Paulo a Timóteo em I Timóteo 3. 8.13.  

Resposta: Aqui o apóstolo Paulo apresenta uma série de recomendações de caráter 

social, psicológico, eclesiástico e espiritual, necessárias a alguém que deseja servir 

ao Senhor como diácono. 
 

12. Como é a sua relação em âmbito familiar (cônjuge, filhos e parentes), profissional 

(trabalho); social (especialmente perante os seus vizinhos; eclesiástico (pastor, 

diáconos e membros da igreja).  

Resposta: Esta resposta é pessoal, que deve ser dada com total transparência. 

 

13. Enfim, você se considera preparado exercer o ministério diaconal em sua igreja?  

Resposta pessoal 
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BLOCO 2. PERGUNTAS SOBRE A DENOMINAÇÃO BATISTA (Peso 2) 

 

1. Você concorda com as doutrinas e princípios batistas? Cite pelo menos três pontos 

distintos das nossas doutrinas e três princípios. 

(Doutrinas: a) Sagradas escrituras,  b)Trindade, c) homem, d) pecado, e) salvação, f) 

eleição, g) reino de Deus, h) igreja, i) batismo e ceia, j) o dia do Senhor, l) ministério 

da Palavra, m) mordomia, n) evangelização e missões, o) educação e liberdade 

religiosa, p) ordem social, q) família, r) morte, s) justos e ímpios. 

Princípios: a) Aceitação das Escrituras como regra de fé e conduta; b) conceito de 

igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada por 

pessoas regeneradas e biblicamente batizadas; c) separação entre Igreja e Estado; 

d) absoluta liberdade de consciência; e) responsabilidade individual diante de Deus; f) 

autenticidade e apostolicidade das igrejas). 

 

2. Você conhece a estrutura da denominação batista? 

Resposta: Em nível local temos as associações; em nível regional temos as 

convenções estaduais); em nível nacional temo a Convenção Batista Brasileira; e em 

nível mundial temos a Aliança Batista Mundial.  

 

3. Você conhece as nomenclaturas da nossa organização diaconal? 

São três as nomenclaturas usuais: Junta Diaconal, Corpo Diaconal ou Ministério 

Diaconal. Contudo, há uma visível preferência por Ministério Diaconal. 

 

4. Você frequenta ou já frequentou alguma atividade da denominação batista? 

Resposta: Pessoal. 
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5. Quais são os oficiais de uma Igreja Batista?                    

Resposta: Os oficiais de uma igreja batista são os pastores e os diáconos. 

 

6. O que é Igreja Batista?  

Resposta: É um grupo de pessoas regeneradas, lavadas pelo sangue de Jesus 

Cristo, que se reúnem num mesmo lugar, e sobre a orientação do Espírito Santo de 

Deus, proclamam o Evangelho, louvam ao Senhor e vivem de forma que Cristo seja 

visto através de suas vidas. 

 

7. Como nos filiamos a uma Igreja Batista?  

a) Batismo  

b) Carta de Transferência 

c) Reconciliação  

d) Declaração ou “Aclamação” – Em casos especiais. 

Obs.: Ultimamente, algumas igrejas têm recebido como membros pessoas egressas 

de outras denominações, desde que tenham passado pelo batismo por imersão, sem 

a necessidade de novo batismo. Mas esse tipo de decisão não é unânime. 

 

8. Quais as maneiras de desligamento de membros de uma Igreja Batista?  

a) Desligamento (ou exclusão); 

b) Carta demissória (transferência ou compulsória); 

c) Morte (transferência da igreja militante para a igreja triunfante). 

 

9. O que a Igreja deve aos membros?  

a) Amor – todos devem se amar mutuamente.   

b) Oração – os crentes devem interceder uns pelos outros.  
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c) Instrução – a Igreja deve educar seus membros.  

d) Fortalecimento e Compreensão – a Igreja deve procurar dialogar com seus 

membros procurando ajudá-los.  

e) Conservar os Laços de Fraternidade – viver em unidade. 

 

10. Qual a forma de governo da Igreja?                                       

Resposta: Congregacional ou Democrático – É um governo exercido pelo povo e 

para o povo. É o governo exercido pela congregação. 

11. Se o nosso sistema de governo não fosse congregacional democrático, que 

outros sistemas poderiam ser adotados? 

Resposta: Episcopal (Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Universal do Reino 

de Deus) e presbiteral (Igreja Presbiteriana do Brasil), por exemplo. 

 

12. Quais são os tipos de disciplina praticados pelas igrejas batistas?                                                     

Resposta: 1) Formativo – esta disciplina vem para os crentes através da mensagem, 

dos estudos e das orientações em geral.   

2) Corretivo – é a que vem corrigindo as falhas. Paulo nos ensina isso em Gálatas 

6.1. Essa disciplina é exercida através de comissões. Só pode exercer essa disciplina 

crente de gabarito espiritual. Veja o que Jesus ensinou em Mateus 7.4,5.  

3) Cirúrgico – é melhor perder um dedo do que a mão. Essa disciplina é o 

desligamento. 

 

13. O diácono é ordenado para o ministério da denominação ou da Igreja?  

Resposta: Da Igreja – saiu da Igreja perde suas funções diaconais, a não ser que 

seja reconhecido por sua nova Igreja. 
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14. Por qual razão a Igreja escolhe diáconos?  

Resposta: a) Para o serviço;  

b) Para ajudar o ministério pastoral;  

c) Para realizar o ministério da benevolência;  

d) Para permitir que o pastor tenha mais tempo de preparar alimento mais sólido para 

o rebanho;  

e) Para atuar na realização da visitação e de tantos assuntos que favoreçam ao 

Pastor no cumprimento da Obra do Senhor. 

 

15. Quem é o cabeça da igreja?                                                 

Resposta: Cristo. 

 

16. Quais sãos as formas de Batismo?  

Resposta: a) Imersão: Ato de mergulhar.  

b) Afusão: Ato de entornar água sobre a cabeça da pessoa. Volume maior.  

c) Aspersão: Ato de aplicar gotas d’água. Era chamado de batismo clínico, começou 

no 3º século. 

Nota: Aspersão é o ato ou efeito de aspergir, que significa orvalhar, molhar, 

respingar, borrifar (com pequena gostas de água ou outro líquido). Exemplo: Na 

Igreja Anglicana o batismo é realizado por aspersão. 

Imersão é o ato ou efeito imergir (-se), que quer dizer penetrar na água, afundar, 

mergulhar. Exemplo: Infusão (de infundir, que significa derramar) consiste no 

derramamento de um pouco de água sobre o recém-nascido. Exemplo: No 

catolicismo pratica-se a infusão. 
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16. De acordo com a etimologia da palavra, qual a forma bíblica de batismo?  

Resposta: Imersão (Esta palavra tem origem grega e significa mergulho). 

 

BLOCO 3. PERGUNTAS SOBRE O MINISTÉRIO DIACONAL (Peso 3) 

 

1. O ministério diaconal é bíblico, extra bíblico ou antibíblico? Cite alguns textos 

bíblicos que justifiquem o Ministério Diaconal?  

Resposta: Atos 6.1-7; I Timóteo 3.9-13; Romanos 16.1,2; Filipenses 1.1 (Esta carta 

foi dirigida aos diáconos).  

1.1. Fale sobre as mesas (do Senhor, do pastor e dos necessitados)  

1.2. Pode o diácono realizar batismo? Resposta: Sim. O livro de Atos, em seu 

capítulo 8, versos 26 a 40 nos mostra o exemplo do diácono Felipe realizando o 

batismo do eunuco.  

1.3. Pode o diácono ministrar a Ceia do Senhor? Resposta: Sim, pois a Bíblia não 

apresenta qualquer recomendação contrária. 

 

1.4. O que justifica a escolha de mulheres para o ministério diaconal em nossos dias? 

Resposta: Antes de tudo, o reconhecimento da legitimidade do exercício desse 

ministério por pessoas do sexo feminino. Cremos que esta abertura dá uma dinâmica 

maior ao desenvolvimento da igreja local, pois eventualmente a mulher poderá atuar 

em espaços onde o homem certamente encontraria dificuldade. 

 

2. Quais os requisitos espirituais exigidos para o diaconato?   

Resposta: 1) Ser crente fiel ao Senhor, como: Cooperador do Evangelho; dizimista; 

zeloso e firme doutrinariamente.  

2) Ser cheio do Espírito Santo.  
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3) Ser homem de fé, sabedoria e de boa reputação. 

 

3. Quais as características dos diáconos, conforme I Timóteo 3.8-13?  

Resposta: Honesto; Não de língua dobre; não dado ao vinho; não cobiçoso de torpe 

ganância; Zeloso da fé em boa consciência; Não maldizente. 

 

4. Qual o relacionamento que deve existir entre Pastor e Diácono?  

Resposta: Um relacionamento de respeito mútuo, devemos ter um tratamento que 

demonstre grande estima e consideração. Devemos lembrar que somos todos 

crentes, servos de Jesus Cristo, e por isso nossa convivência deve ser baseada no 

amor que nos une a Cristo e em Cristo. Esse bom relacionamento mostra que somos 

amadurecidos e conhecemos a Jesus Cristo. Um relacionamento de amizade. 

 

5. Quando o diácono não mais servir, como o Pastor deve se portar?  

Resposta: Apresentar o assunto a Igreja para que ela possa tomar a decisão. 

 

6. O diácono pode cuidar de disciplina, tendo como base sua função?   

Resposta: Não, quem cuida da disciplina é a Igreja. 

 

7. Em relação a um problema: o diácono deve levar até o fim ser comunicar com o 

pastor?   

Resposta: Não. Deve haver uma boa harmonia entre eles de tal forma que o pastor 

seja conhecedor do fato ainda dentro de sua tramitação. 
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8. Além do ministério do serviço em si (Atos 6.1-6), o diácono também pregava e 

ensinava a doutrina cristã (I Tm. 3. 8 a 13 e Rm. 16.1). Pergunta: Você se sente 

capacitado para pregar o evangelho sem ferir nossas doutrinas? 

 

BLOCO 4. PERGUNTAS SOBRE CEIA DO SENHOR (Peso 3) 

 

1. Qual é a nomenclatura mais correta: Santa ceia ou Ceia do Senhor? 

Resposta: Entendemos que a melhor nomenclatura é Ceia do Senhor. 

 

2. De quanto em quanto tempo deve ser celebrada? 

Resposta: A Bíblia não define a periodicidade, mas a praxe batista aponta para a 

celebração mensal. 

 

3. Qual é a base bíblica para se celebrar a ceia? 

Resposta: Por ocasião da Última Páscoa, Jesus tomou dois dos elementos que 

faziam parte da Páscoa e, transforma a antiga Páscoa na Ceia do Senhor Jesus. A 

Páscoa judaica havia cumprido seu propósito. Pois, profeticamente ela apontava para 

o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus (João 1.29). O Êxodo deu vida à 

nação de Israel. O sacrifício de Cristo fez nascer a Igreja, um povo proveniente de 

todas as nações. «Enquanto comiam, tomou o pão, e, abençoando-o, o partiu, e o 

deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e 

dando graças, deu-lho, dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o 

sangue do Novo Concerto, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados» 

(Mat. 26.26-28). 

 

4. De acordo com o apóstolo Paulo, como se deve celebrar a ceia?  
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Resposta: A partir do verso 20 de I Coríntios. 

 

5. Em síntese, quais são as condições básicas em uma igreja batista para se 

participar da celebração da Ceia do Senhor? 

Resposta: a) Haver aceitado a Jesus; b) Haver dado pública profissão de fé; c) Ter 

sido batizado; d) Estar em comunhão com Deus; e e) Estar em comunhão com a 

igreja. 

 

6. Quais os tipos de ceia praticados pelos cristãos nos dias atuais?  

Resposta: a) Ceia Universal: Esta modalidade, também chamada de ceia aberta ou 

ultra-livre, advoga que todos podem receber o pão e o vinho, independente do seu 

credo, da fé salvadora no Senhor Jesus Cristo e da religião. 

 

b) Ceia Livre (ou comunhão “próxima”) 

Esta modalidade defende que todo crente em Cristo Jesus, confessante e batizado, 

independente da denominação ou tradição de fé protestante, é convidado a participar 

da Ceia do Senhor. 

  

c) Ceia Restrita: Esta modalidade defende que somente os membros da 

denominação, “mesma fé e ordem” podem participar da Ceia do Senhor.  

 

d) Ceia ultrarrestrita: Esta modalidade defende que somente os membros daquela 

comunidade local devem participar da Ceia do Senhor.  

 

7. Quais os conceitos sobre a ceia?  
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a) Transubstanciação – os elementos da ceia vão além da substância, se 

transformam.  

b) Consubstanciação – sustentam que o corpo e o sangue se encontram em 

conexão com o pão e o vinho.  

c) Presença Mística – Cristo está presente espiritualmente nos elementos da ceia. 

Por isso confere graças.  

d) Memorial – tudo é feito em lembrança de Cristo. Nada se transforma. 

 

8. Quais as ordenanças de Cristo deixadas para a igreja?   

Resposta: Batismo e Ceia. 

 

9. Os Batistas cremos em sacramento?  

Resposta: Não. Os Batistas cremos apenas em duas ordenanças deixadas pelo 

Senhor Jesus Cristo: o batismo e a ceia. São ordenanças e não conferem graça. 

 

10. Qual a finalidade dessas duas ordenanças?  

Resposta: Cumprir as palavras deixadas pelo o Senhor Jesus para a sua igreja. 

Primeiro acontece o batismo, depois a participação na ceia. 

 

11. O que a ceia significa?  

a) Memória do sacrifício físico de Jesus;  

b) Memória do novo pacto de Deus com os homens;  

c) Memória da morte, ressurreição e volta de Jesus. 

 

12. Qual o propósito da ceia memorial?  

a) fazer com que cada salvo saiba e reconheça o preço da sua salvação;  
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b) Mostrar que no sacrifício de Cristo, Deus está mudando o seu relacionamento com 

o homem;  

c) Anunciar que o Senhor morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está 

prestes a voltar. 

 

13. Quais os deveres do diácono? Em que consiste servir às mesas?  

1) Do Senhor – na distribuição da ceia;  

2) Do Pastor – trata do sustento pastoral. É um dos deveres honrosos do diácono. O 

Pastor, por uma questão de escrúpulo, não se dirige à Igreja para pedir nada. Mas 

aos diáconos compete fazer um estudo minucioso das condições econômicas da 

Igreja e das necessidades de seu Ministro, para manter-se condignamente na função 

ministerial com “alegria e não gemendo” (Hebreus 13.17);  

3) Dos necessitados – o problema social e filantrópico de uma Igreja absorve muito 

tempo do obreiro, por isso, a Igreja a exemplo do que fizeram os crentes primitivos, 

elege homens de sua congregação para servirem às mesas, para que o Pastor não 

fique sobrecarregado e possa se dedicar ao Ministério da Palavra, como sabemos 

esta é a alma de tudo. 

 

14. É certo ou não ministrar a ceia na congregação? E ceia em casa?  

Resposta: Não. A Ceia é para ser distribuída para o corpo reunido. Só seria possível 

isso se a Igreja votasse ir realizar a ceia em determinado lugar, não como 

congregação, mas a Igreja ali presente. 

5. PERGUNTAS SOBRE DIVERSAS DOUTRINAS BÍBLICAS (Peso 2) 

 

1. Quem é Deus para você?  
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Resposta: É um Espírito pessoal perfeitamente bom que em Santo Amor cria, 

governa e dirige tudo. 

 

2. Quem é Jesus Cristo?  

Resposta: É o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo para nos salvar; é o 

Redentor da humanidade. 

 

3. De acordo com as doutrinas defendidas pelos batistas, o crente perde a salvação?  

Resposta: Não. Porque Cristo só salva uma só vez. Efésios 1.13, João 1.12; 10.28 e 

Romanos 8.1. 

 

4. A salvação é um ato ou um processo?  

Resposta: Ato. Processo é a santificação. 

 

5. O que é a Bíblia?  

Resposta: É a Palavra de Deus. O tesouro de Deus ao homem. 

 

6. Qual a finalidade da Bíblia?  

Resposta: Salvação para o pecador e edificação dos salvos na graça de Cristo. 

 

7. Fale sobre a veracidade da Bíblia?  

Resposta: Ela é a Palavra de Deus que não muda; tudo o que nela está é a verdade. 

O que já se cumpriu nós temos provas e o que ainda não aconteceu, ela mostra com 

clareza que se aproxima o dia de sua consumação. 

 

8. A Bíblia é ou contém a Palavra de Deus?  
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Resposta: É a Palavra de Deus. Ou também de uma capa a outra está a palavra ou 

contém a Palavra de Deus. 

 

9. Cite três textos bíblicos que mostram o valor da Palavra de Deus?  

Resposta: II Timóteo 3.16,17 / Josué 1.8 / Salmos 119. 1, 2,17,25, 65,97,105,140,160 

e 174. 

 

10. Cite base bíblica para a prática do dízimo.  

Gênesis 14.18-24 / Gênesis 28.18-22 / Levítico 27.30-32 / Números 18.20-32 / 

Deuteronômio 14.22-29 / II Crônicas 31.6 / Neemias 10.35,38 / Neemias 13.10-13 / 

Malaquias 3.7-10 / Mateus 23.23 / Lucas 11.42 / Hebreus 7.1-10. 

 

11. Você é dizimista “fiel”?  

Resposta pessoal 

 

12. Cite alguns exemplos de contribuição no Novo Testamento.  

Resposta: Marcos 12.11-44 / Lucas 19.8 / Atos 2.44,45 / Atos 4.32-37 / I Coríntios 

16.2 / II Coríntios 8.15. 

 

13. Qual é a tarefa da Igreja enquanto ela espera o retorno de Cristo?  

Resposta: Pregar o evangelho em todo o mundo. 

 

14. Quais são os atributos essenciais de Deus? 

Resposta: a) Onipresença (Salmo 139.7-10) 

b) Onipotência (Gênesis 17.1; Jó 42.2) 

c) Onisciência (Livro de Provérbios capítulo 15, verso 3) 
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d) Imutabilidade (Malaquias 3.6 e Tiago 1.17)) 

 

15. Quais são os atributos morais de Deus? 

Resposta: Santidade, bondade, graça, justiça, amor, verdade, misericórdia.  

 

16. Que é Deus? 

Resposta: O Criador e Sustentador de todas as coisas; a primeira pessoa da 

trindade... 

 

17. Quem é Jesus? 

Resposta: É o unigênito filho de Deus; o Salvador do mundo; a segunda pessoa da 

trindade... 

 

18. Quem é o Espírito Santo? 

Resposta: É o Consolador; aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do 

juízo de Deus; a terceira pessoa da trindade... 

 

19. Dentre os dons do Espírito Santo contidos em I Cor. 12, Rm. 12 e Ef 4, com quais 

você mais se identifica? 

Resposta: (Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de cura, operação de 

milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de 

línguas). 
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BLOCO 6. PERGUNTAS SOBRE ATUALIDADES (Peso 1) 

 

1. Qual é o seu posicionamento sobre rebatismo, ou seja, batismo de pessoas 

egressas de outras igrejas evangélicas que tenham sido batizadas por imersão?  

Resposta pessoal. 

 

2. Qual é o seu posicionamento sobre: 

a) Homossexualidade x igreja;  

b) Aborto x igreja; 

c) União homoafetiva x igreja; 

d) Pena de morte x igreja; 

e) Eutanásia x igreja; 

f) Porte de arma x igreja; 

g) Estado x igreja (Política x igreja); 

h) Ideologia de gênero; 

i) Ecumenismo; 

j) Divórcio e novo casamento; e 

k) Teologia inclusiva. 

 

Nota: Ao examinador é facultado o direito de selecionar as perguntas que considerar 

mais relevantes deste trabalho para o concílio, não havendo necessidade de aplicá-lo 

integralmente, ora por razões de gerenciamento do tempo, ora por razões emocionais 

de determinado candidato, ora por questão de conveniência.  


