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Como posso saber se sou vocacionado ao presbiterato?
Laylton Coelho
Caros leitores, nós estamos diante de uma pergunta muito importante para a Igreja do Senhor Jesus
Cristo, porque os presbíteros são os pastores do rebanho do Senhor. São eles que velam pelas almas
daqueles a quem Cristo resgatou com o seu precioso sangue (Hb 13.17). Cristo tem um grande amor
por sua igreja e quer homens fiéis cuidando daquelas pessoas por quem ele morreu. Portanto, todo
homem que deseja ser presbítero na Igreja de Cristo, deve considerar atentamente aquele diálogo
registrado em João 21.15-17. Ou seja, assim como Pedro, os demais presbíteros da Igreja devem
pensar seriamente na natureza do seu chamado, pois eles foram vocacionados por Deus para
colocarem em prática o seu amor por Jesus Cristo, ao cuidarem das ovelhas do seu Senhor.
Então, como alguém pode saber se, de fato, ele é vocacionado ao presbiterato? A resposta está em 1
Timóteo 3.1-7 e em Tito 1.5-9. Nesses textos, o apóstolo Paulo mostra que não basta alguém querer
ser um presbítero na Igreja de Cristo. É preciso que ele preencha os requisitos listados pelo
apóstolo. Não é suficiente querer ser um pastor na Igreja do Senhor se não estiver qualificado para
isso. Desta forma, é correto afirmar que, aquele que aspira ao episcopado, olhe para a sua própria
vida e enxergue as qualificações necessárias para assumir esse ofício. Se ele deseja ser um
presbítero, mas não é irrepreensível, nem esposo de uma só mulher, nem temperante, nem sóbrio,
nem modesto, nem hospitaleiro, nem apto para ensinar, é um homem dado ao vinho, violento, gosta
de contendas, é avarento, não governa bem a própria casa, não cria seus filhos com disciplina e é
novo na fé, então não adianta nada possuir o desejo de ser um oficial na Igreja do Senhor.
Além disso, é primordial que essas qualificações sejam claras para a Igreja na qual ele pretende ser
presbítero. Ele não pode se autoproclamar um oficial em sua Igreja. É preciso que ela reconheça os
seus dons, e as suas qualificações bíblicas, e assim faça um chamado legítimo a ele. Pois, “cada um
deve cuidar para não se intrometer no ofício de modo impróprio; pois deve esperar pelo momento
da sua vocação, por ser certo e seguro que está é do Senhor” (Artigo 31 da Confissão Belga). Esse
chamado é crucial e, a menos que a Igreja o chame, ele deve ficar quieto. Porem, se ela o chamar,
então esse é o momento de responder a esse chamado, pois, certamente, ela já olhou para ele de
acordo com os critérios da Palavra de Deus.
O chamado da igreja é de suma importância nesse sentido porque, mesmo que alguém se ache
incapaz de exercer o ofício presbiteral, ainda assim, é preciso considerá-lo, pois a Igreja é guiada
pelo Espírito Santo para chamar os capacitados para o ofício. Portanto, é pelos olhos da Igreja que
alguém pode ter a plena certeza de que, realmente, é um vocacionado por Deus.
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