
Ministério de DIÁCONOS

Ordenado para Palavra, Serviço, 
Compaixão e Justiça

Os diáconos são clérigos ordenados que lideram o povo de Deus 
através dos ministérios da Palavra, Serviço, Compaixão e Justiça. 
Alguns diáconos servem congregações em ministérios de educação 
cristã, música, evangelismo, administração ou cuidado pastoral. 
Alguns diáconos servem fora da igreja em ministérios como 
organizações de serviço social, escolas, serviços jurídicos ou como 
capelães.

Ordenação e Liderança

Os ministros ordenados são líderes que são separados em ministérios 
que representam o amor de Deus. A ordenação é uma relação de 
aliança que inclui cuidado mútuo e responsabilidade. É fundada 
no sacramento do baptismo, através do qual todos os cristãos são 
chamados ao serviço. Os diáconos são ordenados nesta relação 
vitalícia.

O ofício do diácono remonta aos tempos do Novo Testamento. A 
palavra “diácono” traz o significado de “servo” e “mensageiro”. O 
trabalho de um diácono inclui ministérios de compaixão e justiça e 
conduz os fiéis nesses ministérios. Os diáconos Metodistas Unidos 
são designados para os seus lugares de ministério. Normalmente 
encontram o seu local de serviço e solicitam a nomeação do bispo.

Na Congregação

Na congregação, os diáconos ajudam a liderar o culto e ajudam o 
pastor a presidir os sacramentos do baptismo e da Santa Comunhão. 
Eles também pregam e ensinam; ampliam a consciência da 
congregação sobre as necessidades, preocupações e esperanças 
do mundo; lideram ministérios de expansão; e realizam funerais e 
casamentos. O seu ministério numa igreja inclui enviar os fiéis para 
o ministério fora dos muros da igreja.

No mundo

Além da congregação local, os diáconos podem servir em agências 
de serviço social; em escolas, instituições, agências e em locais 
onde as pessoas têm fome de conhecer um Deus amoroso. Embora 
muitos desses ministérios possam ser desempenhados por leigos, os 
ordenados são distintos na sua relação responsável com a igreja, seu 
ministério representativo (representando o serviço à igreja e a igreja 
ao mundo), a sua liderança e o seu compromisso de vida com esta 
relação. Os diáconos que servem além da igreja local também têm 
uma “nomeação secundária” para uma congregação, conectando a 
igreja às necessidades do mundo.



     

    Primeiros Passos - Diácono

•  Leia e discuta o cristão como ministro com um clérigo ou 
mentor de candidatura. Este livro está disponível para 
compra em www.Cokesbury.com.

•  Entre em contacto com um pastor, um presbítero, um 
diácono ou o superintendente distrital para perguntar 
sobre a admissão no processo de candidatura. O 
superintendente distrital convida os candidatos a 
inscreverem-se no processo de candidatura.

•  Participar de um grupo de mentores de candidatura 
ou reunir-se com um mentor de candidatura (conforme 
designado pela conferência anual) para estudar  

Respondendo à Chamada: Guia de Candidatura 
(e refinar a sua chamada ao ministério).

  
   Ao torna-se num Candidato 

Certificado - Diácono (¶310)

•  Seja membro da UMC ou ativo num ministério da Igreja 
Metodista Unida por um período mínimo de um ano.

•  Registe-se on-line no Sistema de Candidatura e pague a 
taxa de candidatura.

•  Reúna-se com o Comité Distrital de Ministério Ordenado 
(dCOM) para discutir a sua convocação para o ministério 
ordenado e completar todas as etapas necessárias para 
se tornar um candidato certificado conforme listado em 

¶¶310-314 e determinado pela conferência anual.

Requisitos 
Educacionais e Qualificações 

Académicas - Diácono (¶324)

•  Diploma do ensino secundário ou equivalente.

•  Bacharelato (aplicam-se algumas exceções) de uma instituição 
aprovada.

•  Opções de pós-graduação incluem:

 - Mestrado em Divindade de um seminário aprovado pelo Senado   
 Universitário ou outro mestrado de um seminário aprovado pelo 
 Senado Universitário

 - Mestrado em área de especialização e conclusão de Estudos 
 Teológicos de Graduação Básica

•  Educação alternativa disponível para candidatos com mais de 35 
anos de idade inclui um diploma de bacharelato, Certificação 

Metodista Unida no Ministério Profissional e Graduação 
Básica em Estudos Teológicos.

O processo de candidatura está descrito em ¶¶310-314 no Livro da Disciplina.
O ministério do Diácono é descrito em ¶¶328-331 no Livro da Disciplina.

Visite www.gbhem.org/deacons para obter mais informações. 

Telefone: 615-340-7375 • E-mail: deacons@gbhem.org

           Passos Contínuos - Diácono

•  Demonstrar dons para ministérios de compaixão, justiça e liderança 
satisfatoriamente ao dCOM.

•  Requisitos de candidatura completos incluindo certificado de saúde, 
verificações de antecedentes criminais, exame teológico escrito e 
declaração autobiográfica.

•  Entrevista primeiro com o dCOM e, em seguida, com o Conselho 
de Ministério Ordenado (BOM) para ser recomendado para 
comissionamento.

•  Receber a aprovação da Sessão do Clero para a eleição à condição de 
membro provisório, seguida de comissionamento por um bispo.

•  Depois de concluir com êxito os requisitos de associação provisória, 
solicitar a recomendação pela BOM e aprovação pela Sessão Executiva 
do Clero para a ordenação e associação plena.

• Ser ordenado por um bispo.


