














O termo diácono (do grego διάκονος, 

"servo", "ajudante“, "ministro") 



I Timóteo 3.8-10 

“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. ” 

 



I Timóteo 3.11-13 

“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 como 

diáconos, adquirirão para si uma boa 
posição e muita confiança na fé que há em 

Cristo Jesus. ” 
 



O martírio de Estevão 

“E Estêvão, cheio de fé e de poder, 

fazia prodígios e grandes sinais 

entre o povo. E levantaram-se 

alguns que eram da sinagoga 

chamada dos libertinos, e dos 

cireneus e dos alexandrinos, e dos 

que eram da Cilícia e da Ásia, e 

disputavam com Estêvão.  

E não podiam resistir à sabedoria, 

e ao Espírito com que falava.” 

Atos 6.8-10 



O martírio de Estevão 

“Então subornaram uns homens, para 
que dissessem: Ouvimos-lhe proferir 
palavras blasfemas contra Moisés e 

contra Deus. 

E excitaram o povo, os anciãos e os 
escribas; e, investindo contra ele, o 

arrebataram e o levaram ao conselho 
[sinédrio]. E apresentaram falsas 
testemunhas, que diziam: Este 

homem não cessa de proferir palavras 
blasfemas contra este santo lugar e a 

lei; ” 

Atos 6.11-13 



O martírio de Estevão 

“Porque nós lhe ouvimos dizer que 

esse Jesus Nazareno há de destruir 

este lugar e mudar os costumes 

que Moisés nos deu. Então todos 

os que estavam assentados no 

conselho, fixando os olhos nele, 

viram o seu rosto como o rosto de 

um anjo. ” 

Atos 6.14-15 



• O Sinédrio (do hebraico  סנהדרין   pronuncia-
se  Sanhedrin; “assembleia sentada”) 

• O Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus 
que constituía a corte e legislativo supremos de 
Israel. 

• O Sinédrio incluía um chefe ou príncipe (Nasi), 
um sumo-sacerdote (Cohen Gadol), um Av Beit 
Din (o segundo membro em importância) e 
outros 69 integrantes que se sentavam em semi-
círculo.  



• O Sinédrio era comandado por um presidente que era 
conhecido como "o sumo sacerdote".  

• Normalmente os saduceus eram os sumo sacerdotes, 
que eram os homens mais poderosos do Sinédrio.  

• Um sumo sacerdote era o capitão do templo e o outro 
supervisionava os procedimentos e comandava o 
guarda do templo (Atos 5:24-26). Os outros serviam 
de tesoureiros, controlando os salários dos sacerdotes 
e trabalhadores e monitorando a vasta quantia de 
dinheiro que vinha através do templo. 



• A Segunda categoria principal dos membros do 
sinédrio eram os anciãos. Esses homens 
representavam a aristocracia sacerdotal e financeira 
na Judéia. Leigos distintos como com José Arimtéia 
(Marcos 15:43), dividiam a visão conservadora dos 
saduceus e davam a assembleia à diversidade de um 
parlamento moderno. 

• Os membros mais recentes do sinédrio eram os 
escribas. A maioria deles eram fariseus. Eles eram 
advogados profissionais treinados em teologia, direito 
e filosofia.  



•  Gamaliel, um escriba famoso do sinédrio, que 

aparece no Novo Testamento (Atos 5:34), foi o 

erudito que instruiu o apóstolo Paulo (Atos 

22:3).  







Porta das Ovelhas, dos Leões ou de Estevão é o local 

onde Estevão foi apedrejado. Esta porta dá acesso ao 

tanque de Betesda [casa da misericórdia]. Onde os 

homens não tinham misericórdia.  



“E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as 

testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um 

jovem chamado Saulo.  

E apedrejaram a Estêvão que em invocação dizia: Senhor 

Jesus, recebe o meu espírito.  

E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, 

não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, 

adormeceu.”  

Atos 7.58-60 







• Segundo diácono escolhido pela multidão dos 

discípulos (At. 6.5) 

• Pregou em Samaria (At. 8.5); 

• Desceu no caminho de Gaza para pregar para o 

etíope (eunuco de Candace – título dado às 

rainhas da Etiópia assim como Faraó no 

Egito e Abimeleque na Filístia) 

 



• Gaza fica a 5 Km do Mar Mediterrâneo e era a 

última cidade na estrada para o Egito e ficava 

na porta de entrada do deserto. Filipe andou 

160 Km para pregar para uma única pessoa 

(Samaria a Gaza) 

• Pregou de Azoto a Cesaréria [marítma] 

onde passou a residir. 



• Esta Cesaréia é a fortaleza que Herodes 

edificou no Mar Mediterrâneo entre Jope e o 

Monte Carmelo (Samaria). Não é a Cesaréia de 

Filipe ou Banias ao pé do Monte Hermon (Mt 

16.13) 



• O nome Cesaréia de Filipe não tem relação com o 
diácono Filipe que foi morar numa cidade chamada 
Cesaréia. A Cesaréia de Filipe é uma cidade que fica a 
40 Km de Cafarnaum, originalmente chamada de 
Panéia por causa do templo ao deus PAN (deus dos 
rebanhos e de todos os bens materiais). Herodes, o 
Grande, reconstruiu e também construiu um templo a 
César. Filipe, tetrarca da Ituréia (Lucas 3.1), a expandiu 
e a renomeou de Cesaréia em homenagem a Tibérius 
César, adicionando o nome Filipe, em homenagem a si 
mesmo, para distinguí-la da Cesaréia Marítima. O 
nome antigo era Dã (Gn 14.14) ou Laís (Jz. 18.7)  



• Filipe diácono passou a residir em Cesaréia 
depois que pregou para o eunuco, conforme texto 
bíblico de Atos 8.40 

• Paulo antes de ir para Jerusalém onde seria preso 
passou por Cesaréia e ficou hospedado na casa de 
Filipe que tinha 4 filhas donzelas que 
profetizavam e o texto bíblico nos informa que ele 
era um dos sete. O número de diáconos era 7 
(sete) e o número de apóstolos era 12 (doze) 
conforme At. 21.8-9. 

 

 

 



• O nome Saulo (em hebraico: אּול    שָׁ

Sha'ul significa “o que se pediu, o que se 

orou por”) 

•  Paulo (em grego: Παῦλος - Paulos 

significa "baixo"; "curto“) 



• Fariseu; 

• Da tribo de Benjamim; 

• Criado aos pés de Gamaliel; 

• Cidadão romano por ter nascido na 

cidade de Tarso; 
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