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Texto áureo 

“E Ele deu uns como 

apóstolos, e outros 

como profetas, e outros 

como evangelistas, e 

outros como pastores e 

mestres” 
Ef 4.11 
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Texto de Referência 

1Co 9.11 – Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será 

muito que de vós colhamos as materiais? 

1Co 9.12 – Se outros participam deste direito sobre vós, por que não 

nós  com mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito; antes 

suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho 

de Cristo.  

1Co 9.13 – Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado 

comem do que é do templo? E os que servem ao altar, participam do 

altar? 

1Co 9.14 – Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o 

evangelho, que vivam do evangelho.  

 



Introdução 

Denominação fundada pelo ítalo-americano 

Louis Francescon. Louis nasceu na Itália em 

1866, converteu ao cristianismo em 1891 

quando morava em Chicago, EUA. No ano 

seguinte, na mesma cidade, foi criada a Igreja 

Presbiteriana Italiana. Nesta igreja, 

Francescon foi eleito diácono e depois de 

alguns anos, ancião. 

 

 

 
 



Introdução 

Em 1907, Francescon passou a frequentar a 

Missão Americana, onde começou a pastorear 

uma Igreja pentecostal. Em oito de março de 

1910, chegou à cidade de São Paulo, no bairro 

do Brás, onde começou a pregar o Evangelho, 

vindo a fundar a Igreja Pentecostal Italiana 

(primeiro nome da Congregação Cristã no 

Brasil). Francescon faleceu em 7 de setembro 

de 1964, aos 98 anos de idade. 

 

 

 
 





Contra o ministério 

pastoral 

Os membros da Congregação Cristã no Brasil costumam dizer 

que em sua igreja não existe pastor, pois o único pastor deles é 

Jesus. Costumam chamar o líder ou dirigente da igreja de 

“Ancião” e “Cooperador”. O termo pastor adquiriu um tom 

pejorativo entre eles. Costumam falar para seus ouvintes sobre 

como devemos tomar cuidado com os falsos pastores e como 

eles enganam as pessoas. 

 

Mas se há o falso é notório que há também o verdadeiro. Seria 

insensato desprezar uma nota verdadeira simplesmente porque 

no mercado está correndo dinheiro falsificado! 

 
 



“E Ele deu uns como 

apóstolos, e outros 

como profetas, e outros 

como evangelistas, e 

outros como pastores e 

mestres” 
Ef 4.11 





Refutação 

1. O ministério é dado pelo Senhor e não pelo homem 

(Nm 18.7; Ef 4.11). 

2. Ministério não é hereditário. 

3. Ministério não  é profissão secular.  

4. Ministério é o instrumento dado pelo Senhor para 

aperfeiçoar a Igreja (Ef 4.11, 14). 

5. Ministério é o exercício de se oferecer em favor da 

igreja (At 20.24). 
 



Refutação 

  A palavra hebraica Qara’- ָקָרא, significa 

“chamar, convocar, invocar, declarar formalmente”. 

 A palavra grega kaleo - καλέω, significa “chamar 

alguém, convidar, convocar”. 

 Cristo chama primeiramente para uma comunhão 

com Ele (Mc 1.17; Lc  6.12, 13). 

 A chamada é uma iniciativa divina e não humana 

(Rm 1.1; 1 Co 1.1). 
 



Refutação 

Por si só (Jz 9.1-6)  

Posto por amigos ou 

parentes 

Posto  por Deus 

1 Co 9.16, 17) 

Três maneiras de o 

obreiro entrar no 

ministério:  



Refutação 



Refutação 

  Apóstolo (gr. apo “de” e stello “enviar”). Cristo  fez dos 

discípulos  apóstolos e chamou-os para estarem com Ele; 

depois os enviou a pregar, curar e expulsar demônios  (Mc 

3.13-15). 

 Profeta (gr. prophetes). Homens de aptidão elevada que se 

distinguiam dos pregadores normais. Não há indícios  de 

que dependiam  de forma consagratória. 

 Evangelista (gr. euangelistes. Mensageiro de boas novas, At 

21.8). Continua em evidência hoje. 



Refutação 

 Pastor (gr. poimen). “Aquele que conduz um rebanho ao 

pasto”, “sustentador”. 

 Mestre (gr. didáskalos). “Um ensinador”, “doutor”, “alguém 

apto para ensinar” 

 Outros ministérios: 
 Diácono (gr. diakonos), “servente, servidor, servo” (At 6.1-4). 

 Presbítero  ou ancião (gr. presbuteros). Literalmente, “o mais 

velho”. Líder da igreja no Novo Testamento. 

 Bispo (gr. epi, “por cima de” e skopeo, “olhar, vigiar”; literalmente 

“supervisor”). No Novo Testamento, o mesmo que presbítero e 

pastor. 





Sustento Pastoral 

 Os membros da CCB são contra o sustento pastoral. No 

entanto o sustento pastoral é bíblico: 

 Paulo recebeu salário de algumas igrejas (2Co 11.8) 
 “Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas 

salário; e quando estava presente convosco, e tinha 

necessidade, a ninguém fui pesado.” 

 O obreiro é digno do seu salário 
 “Porque diz a Escritura: Não ligarás a boca ao boi que 

debulha. E: Digno é o obreiro do seu salário.”  



Estudo da Bíblia 

 A Congregação Cristã no Brasil ensina que o pregador não 

deve buscar maiores conhecimentos, pois o Espírito Santo 

colocará na boca as palavras certas no momento certo.  

 Interpretam o texto de 2 Co 3.6 de forma errada e dizem que 

não se deve estudar a Bíblia.  

 

 

 

 





2Co 3:3 Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por 

nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em 

tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.  

2Co 3:6 O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo 

testamento, não da letra, mas do espírito; porque a letra mata e o espírito 

vivifica.  

2Co 3:7 E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio 

em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na 

face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória,  

2Co 3:8 Como não será de maior glória o ministério do Espírito?  

Analisando o contexto 









Versículos isolados 

 

 

 

 



Versículos isolados 







Temple of Augustus 
 Corinto (em grego: Κόρινθος, transl. Kórinthos) era uma 

grande cidade comercial, a maior que Paulo havia visitado. 

 No ano 146 a.C foi destruída pelo general romano Múmio; 

 100 anos depois Júlio César (46 a.C) a reedificou como 

colônia romana.  

 Ficou conhecida como uma cidade de exrema imoralidade; 

 A imoralidade era cultuada.  

 Nessa cidade existia o templo dedicado à Afrodite, “deusa do 

amor”, quem comandava os cultos nesse templo eram as 

prostitutas consagradas e dedicadas para fazer as orgias e 

imoralidade 

 Orgia:  é a prática sexual com diversas pessoas. Entende-se 

que isso possa ser considerado com 6 ou mais indivíduos; 

 



Temple of Augustus 
 O templo de Afrodite tinha sede na Acrópole, uma montanha 

com mais de 560 metros de altura, na parte mais alta da 

cidade. Mil sacerdotisas trabalhavam com prostitutas cultuais 

nesse templo de Afrodite. “Milhares de coríntios adoravam 

seus deuses ‘visitando” essas “sacerdotisas”  

 O homossexualismo   Corinto era uma cidade onde 

ficavam os principais monumentos de Apolo. A adoração a 

Apolo induzia a juventude de Corinto bem como a juventude 

grega em geral a se entregar ao homossexualismo. Talvez 

Corinto fosse o centro homossexual do mundo na época. 

Muitos membros da igreja de Corinto, antes da sua 

conversão, tinham vivido na prática do homossexualismo 

(1Co 6.9-11) 





Outros costumes 

 Ósculo Santo 
 Costume oriental em todos os locais 

 

 Só oram ajoelhados 

 

 

 

 



Batismo na CCB 

 O batismo é por imersão e é considerado 

regenerador.  
 Atos 2.38 

 “Em nome de Jesus Cristo te batizo em nome do Pai, e 

do Filho e do Espírito Santo…” 

 

 

 



Significado da palavra 

dízimo 

• A palavra dízimo significa a 

décima parte de algo. 









Dízimo antes da LEI 

“E bendito seja o Deus 
Altíssimo, que entregou os 
teus inimigos nas tuas 
mãos. E Abrão deu-lhe o 
dízimo de tudo”.  
 
Gênesis 14.20 
 



Dízimo antes da LEI 

“E esta pedra que tenho 
posto por coluna será casa 
de Deus; e de tudo quanto 
me deres, certamente te 
darei o dízimo”.  
 
Gênesis 28.22 
 



Dízimo na LEI 
“Porque os dízimos dos 
filhos de Israel, que 
oferecerem ao SENHOR em 
oferta alçada, tenho dado 
por herança aos levitas; 
porquanto eu lhes disse: 
No meio dos filhos de 
Israel nenhuma herança 
terão.”.  
 
Números 18.24 
 



Dízimo dos dízimos 
“Também falarás aos 
levitas, e dir-lhes-ás: 
Quando receberdes os 
dízimos dos filhos de Israel, 
que eu deles vos tenho dado 
por vossa herança, deles 
oferecereis uma oferta 
alçada ao SENHOR, os 
dízimos dos dízimos” 
 
Números 18.26 
 



Dízimo na LEI 
“Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos 
fará herdar o SENHOR vosso Deus; e vos dará repouso de 
todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros.  
Então haverá um lugar que escolherá o SENHOR vosso 
Deus para ali fazer habitar o seu nome; ali trareis tudo o 
que vos ordeno; os vossos holocaustos, e os vossos 
sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da 
vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que 
fizerdes ao SENHOR”. 
 
Deuteronômio 12.10-11 
 





Os reis podiam instituir um 

dízimo adicional 
“E as vossas sementes, e as vossas vinhas dizimará, para 
dar aos seus oficiais, e aos seus servos.  Também os 
vossos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores 
moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no 
seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe 
servireis de servos.  
Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que 
vós houverdes escolhido; mas o SENHOR não vos ouvirá 
naquele dia.  
 
I Samuel 8.15-18 



Ezequias relembra o dízimo 

esquecido 

“E, depois que se divulgou esta 
ordem, os filhos de Israel 
trouxeram muitas primícias de 
trigo, mosto, azeite, mel, e de 
todo o produto do campo; 
também os dízimos de tudo 
trouxeram em abundância”. 
 
2 Crônicas 31.5 
 



Neemias relembra o dízimo 

esquecido depois do cativeiro 

“Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as 
câmaras, dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, 
dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos das 
cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os 
levitas; porque Judá estava alegre por causa dos 
sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. ”. 
 
Neemias 12.44 
 









Dízimo no Novo Testamento 

hortelã 

endro 
cominho 

arruda 



Dízimo no Novo Testamento 
“Ai de vós, escribas e fariseus, 
hipócritas! pois que dizimais a 
hortelã, o endro e o cominho, e 
desprezais o mais importante 
da lei, o juízo, a misericórdia e a 
fé; deveis, porém, fazer estas 
coisas, e não omitir aquelas”  

 
Mateus 23.23 



Dízimo no Novo Testamento 
“Mas ai de vós, fariseus, que 
dizimais a hortelã, e a arruda, e 
toda a hortaliça, e desprezais o 
juízo e o amor de Deus. 
Importava fazer estas coisas, e 
não deixar as outras.”  

 
Lucas 11.42 



Dízimo no Novo Testamento 
“E aqui certamente tomam dízimos homens que 

morrem; ali, porém, aquele de quem se testifica que 
vive.  

 
E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que 

recebe dízimos, pagou dízimos. ”  

 
Hebreus 7.8-9 







Para que fins o dízimo é 

empregado? 





Qual dessas notas representa o 

dízimo do Senhor? 

Por quê? 







Como calcular o seu dízimo? 

R$ 724,00 

R$ 72,40 



Referências 

http://www.ccbhinos.com.br/estatutos-da-ccb/Estatutos-1980-MTYw 
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