
 
 

Dia do Diácono Batista 
 
“Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios 
do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. 
Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.”  
 
O segundo domingo de novembro faz parte do calendário de atividades 
denominacionais como o dia de celebração pela vida e ministério exercido 
pelos diáconos é o dia do diácono Batista. O ministério Diaconal, que de 
acordo com o texto de Atos dos apóstolos vem desde dos primórdios da 
igreja primitiva. É importante ressaltar que este ministério não é algo novo 
nem uma invenção teológica, mas assim como o ministério pastoral, também 
no ministério diaconal alguns pessoas são chamadas vocacionadas para 
exercerem esta tarefa nas igrejas, estas pessoas precisam ser reconhecidas 
pela igreja e separadas e consagradas para exercerem esta ação ministerial. 
O texto de atos 6 que nos dá a base para este entendimento apresenta 
algumas características que estas pessoas devem ter para serem 
reconhecidas e exercerem o ministério diaconal, O texto define com alguns 
adjetivos características daqueles primeiros homens que forma escolhidos 
para exercerem este ministério e apontam aspectos que marcam 
indelevelmente suas personalidades e conseqüentemente seus 
relacionamentos. Boa reputação – Relacionamento com a sociedade, Cheios 
do Espírito Santo – Relacionamento com Deus, De sabedoria – 
Relacionamento com sua vida pessoal. Encarregados de um serviço – 
Relacionamento com o próximo. Assim hoje também os que desejam entrar 
neste serviço devem antes de tudo observarem estas características, devem 
serem assim reconhecidos, devem cultivar estes aspectos marcantes para 
este tão importante serviço na causa do Senhor. Portanto neste segundo 
domingo de novembro vamos apresentar a Deus ações de graças por homens 
e mulheres que a cada dia tem se despertado para este serviço, tem com 
fidelidade estudado e ensinado a Palavra do Senhor. 
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