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Comentário lição 06

Estudamos a respeito dos dons espirituais de elocução, poder e revelação nas primeiras cinco
lições. A partir desta, trataremos dos dons ministeriais relacionados em Efésios 4.11: apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e doutores. O primeiro dom listado por Paulo é o de apóstolo .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O COLÉGIO APOSTÓLICO

A expressão “apóstolo” vem do termo grego  e signi�ca “enviado” ou “mensageiro”.
Inicialmente, relacionamos o título de apóstolo aos 12 escolhidos por Jesus (Mt 12.1-8; Mc
2.23-28; Lc 6.12-16) e ao apóstolo Paulo. De�nindo de maneira mais ampla, um apóstolo
seria alguém enviado em uma missão especial como um mensageiro representante o�cial, e
pessoal, de quem o enviou.

apostello

O termo “apóstolo” era usado no Novo Testamento em sentido geral, para um representante
designado por uma igreja, como, por exemplo, os primeiros missionários cristãos. Logo, no
Novo Testamento o termo se refere a um mensageiro nomeado e enviado como missionário
ou para alguma outra responsabilidade especial. Eram homens de reconhecida e destacada
liderança espiritual, ungidos com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e
con�rmar o Evangelho com milagres. Cuidavam do estabelecimento de igrejas segundo a
verdade e pureza apostólicas. Eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do
nome do nosso Senhor Jesus Cristo e da propagação do evangelho. Eram homens de fé e de
oração, cheios do Espírito .2
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Existe um ponto de in�exão quando comparamos o ministério apostólico especí�co e o geral.
O grupo identi�cado como “especí�co” são aqueles integrantes do intitulado na revista de
“Colégio apostólico”. “O Colégio apostólico foi único. Ele foi formado por Jesus no
momento da escolha dos Doze que receberam o nome de enviados” .1

Entende-se por “Colégio apostólico” o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, que foram
convidados por Ele para dar início ao seu ministério terreno. Primeiramente, Ele os fez
discípulos ou seguidores. Jesus foi o Apóstolo Líder do Grupo dos Doze. Ele foi enviado pelo
Pai (Jo 20.21). Foram três anos aproximadamente, em que eles aprenderam as verdades de
Deus com o maior Mestre da História. Após o seu discipulado, aos pés de Cristo, e o
recebimento do batismo com o Espírito Santo (Lc 24.29; At 1.8), aqueles 12 foram enviados
para proclamar o evangelho, ou as Boas-Novas de salvação (Lc 6.13). Eles constituíram a base
ministerial para o crescimento, o desenvolvimento e a expansão do Reino de Deus e da Igreja
de Cristo, por todo o mundo .3

Destaque

Para ser apóstolo, um dos requisitos era ter estado pessoalmente com Cristo. Atualmente, de
certa forma, todos que creem em Jesus e já tiveram um encontro com Ele são apóstolos, pois
Cristo, antes de ascender as céus, declarou a todos os Seus discípulos: “Ide por todo o mundo”
(Mc 16.15). A Igreja de Jesus tem uma missão apostólica. O apóstolo é alguém enviado por
Jesus Cristo com uma mensagem especial, diferentemente dos mestres, profetas e evangelistas.
Mas todos estes receberam um dom ministerial, como descrito em Efésios 4.11. Podemos
a�rmar que os missionários são os apóstolos da atualidade. O apostolado não é um título
pomposo, especial, também não é um cargo hierárquico. Ser apóstolo é ter uma missão
especí�ca a cumprir no Reino de Deus .1

O APÓSTOLO PAULO
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A característica fundamental do apóstolo é ser alguém que tem uma missão a cumprir,
enviado por quem tem autoridade espiritual para fazê-lo . Foi nessa situação, e de maneira
particular, que Paulo foi chamado para ser apóstolo. Ele não foi escolhido como os doze, por
este modo não fazia parte do Colégio apostólico. Seu chamado foi singular, onde a partir de
sua conversão foi separado para um grandioso ministério entre os gentios.

3

Quando caminhava em direção a Damasco, a �m de continuar a perseguição imposta aos
cristãos, Paulo teve sua grandiosa experiência com Jesus. “Sua conversão dramática, no
caminho de Damasco, revela quão é imensurável e incompreensível, à lógica humana, a
misericórdia e o amor de Deus” .3

Paulo chegou a se intitular como “abortivo” e “menor dos apóstolos”, chegando a a�rmar que
não era “digno de ser chamado apóstolo” (1 Co 15.8,9). Ele, mesmo acreditando não ter
quali�cações necessárias para ser chamado apóstolo, foi separado e enviado por Cristo numa
árdua e graciosa missão. Podemos veri�car os seus frutos em toda a sua trajetória de fé.

Mesmo considerando-se “o menor dos apóstolos”, Paulo revelou-se um grande servo de Deus.
Algumas qualidades e atividades podem ser destacadas na vida do apóstolo, podendo ser
chamado de o maior dos teólogos do cristianismo […] Derrubado ao chão, Paulo teve o
chamado de Deus de forma tão dramática, que caiu, ouvindo a potente voz do Senhor, que o
abatera em seu orgulho e presunção, quando julgava estar fazendo a vontade de Deus no
judaísmo (At 9.4, 10-19; 22.7). Deus tem seus caminhos e suas maneiras de agir, às vezes
muito estranhas. Diante de um chamado tão singular e diferente dos demais apóstolos, Paulo
tinha razão em dizer que era chamado pela vontade de Deus e não dos homens .3

Destaque
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Paulo teve sérios problemas com os crentes de Corinto, pois alguns não reconheciam o seu
apostolado. Por isso, ele inicia sua Primeira Carta aos Coríntios declarando-se apóstolo de
Jesus Cristo (1 Co 1.1). Paulo enfatiza que seu chamado se deu “pela vontade de Deus”.
Alguns orgulhosos crentes de Corinto não aceitavam o apostolado de Paulo pelo fato de ele
não ter feito parte do colégio apostólico. Todavia, Paulo teve um encontro pessoal com Cristo
no caminho de Damasco (At 9). Este encontro mudou seu ser. A missão con�ada a Paulo foi
dada pelo próprio Senhor Jesus (At 9.15). Os próprios coríntios eram a marca do apostolado
de Paulo (1 Co 9.2) .1

APOSTOLICIDADE ATUAL

A primeira indagação que, em geral, fazemos quando estudamos a respeito deste dom
ministerial é: “Ainda existem apóstolos hoje”? Primeiro, precisamos da de�nição do vocábulo,
que signi�ca literalmente “enviado”. De certa forma, todos os crentes são enviados a pregar as
Boas-Novas .1

Muitos teólogos a�rmam e concordam que o ministério de apóstolo foi extinto. Contudo,
não podemos generalizar as coisas. Devemos entender que o ministério de apóstolo é
categorizado em dois aspectos: no sentido especí�co e no sentido geral.

O sentido especí�co relaciona-se ao Colégio apostólico no qual falamos no primeiro ponto
deste subsídio. Estes são os que aprenderam aos pés de Jesus e comissionados por Ele para dar
início a Grande comissão. Esse apostolado não existe mais. “Eles eram apóstolos no sentido
escrito da palavra, e nas circunstâncias em que foram chamados e enviados por Jesus” .3
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Porém, quando falamos do sentido geral, apropriamo-nos do signi�cado da expressão
apóstolo para a sua explicação. São estes os “enviados” cheios do Espírito Santo para propagar
o evangelho em todo mundo. Embora não sejam mais intitulados como apóstolos em nossos
dias, os missionários possuem as mesmas características e ofícios dos primeiros apóstolos,
mesmo que não tenham sido escolhidos como os doze. Deste modo podem sim ser
considerados os “apóstolos de ofício” de nosso tempo, mesmo que não possuam o título.
“Enquanto a igreja produzir e enviar tais pessoas, cumprirá a sua tarefa missionária e
permanecerá �el à grande comissão” .2

Destaque

Aprendemos com Paulo que ser apóstolo é ser um servo, um cooperador de Deus no
ministério da reconciliação (2 Co 6.1). Quem deseja o dom ministerial de apóstolo deve
seguir os passos de Jesus, estando sempre pronto para servir e não buscar ser servido .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em FocoEBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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