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Comentário lição 08

O Ministério de Evangelista

Houve um tempo no Brasil, como nos Estados Unidos, que a Igreja Evangélica,
principalmente a pentecostal, priorizava o ato de evangelizar. Não queremos generalizar;
sabemos que há muitas igrejas intensas na evangelização ainda hoje. Mas, antes, parecia ser
algo mais geral. A igreja evangelizava com a graça de Deus e o amor visível. Os agentes da
evangelização sentiam dor na própria alma em ver pessoas gastando sua juventude naquilo
que não traz plena felicidade. Era possível vê-los chorando em favor de uma vida,
angustiando-se pelas pessoas perdidas em pecados. Neste contexto, era possível observar
ministros destacando-se por levar essa real experiência até as últimas consequências . Os
ministros destacados para o cumprimento dessa missão são os evangelistas, tema base de nossa
lição de domingo.

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.

JESUS ENVIA OS SETENTA

A escolha e envio dos setenta discípulos destaca um marco evangelístico na vida de muitos
discípulos de Jesus. O Mestre, expandindo a grande missão de anunciar a chegada do Reino de
Deus, seleciona setenta de seus discípulos para irem à sua frente, a �m de preceder à sua visita,
porém com a missão de evangelizar e, com autoridade, operar sinais e maravilhas por onde
chegassem.

Perceba que o envio dos setenta não foi para aumento e projeção de status pessoal, muito
menos para o enriquecimento do enviado; todos foram orientados quanto ao que levar (Lc
10.4), o que fazer (Lc 10.5-9) e até mesmo como agir caso fossem rejeitados (Lc 10.10-12),
pois estavam sendo enviados “como cordeiros ao meio de lobos” (Lc 10.3).
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Os setenta evangelistas foram autorizados a curar os enfermos que encontrassem nas cidades
por onde haveriam de passar (Lc 10.9). Receberam o mesmo poder que os Doze receberam da
parte do Senhor (Mt 10.8). Nos tempos apostólicos, a operação de milagres fazia parte
integrante da missão. Evangelização com milagres, sinais e prodígios era a característica da
atividade ministerial. Receberam “poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e
para curarem toda a enfermidade e todo o mal” (Mt 10.1). Da mesma forma, os setenta
evangelistas também estavam investidos da mesma autoridade espiritual. Ao retornarem da
missão, deram um relatório positivo e vibrante do que lhes acontecera, quando saíram, em
cumprimento ao mandado de Jesus, de dois em dois (Lc 10.17) .2

O alerta de Cristo aos setenta quando retornaram com alegria, demonstra qual deve ser a
preocupação do evangelista. Quem prega o evangelho não deve estar apontando e baseando a
sua vida naquilo que faz, pois as obras são apenas para testi�car a fé do salvo, o evangelista deve
sempre estar alegre e feliz com a salvação que recebeu pela graça, e que está levando a todo
aquele que precisa encontrar com Deus (Lc 10.20).

Destaque

Após a eleição dos Doze, que constituíam o “Colégio Apostólico”, tempos depois, Jesus
resolveu escolher outros discípulos, em número de setenta, para enviá-los como evangelistas
“a todas as cidades onde ele havia de ir” e os organizou em equipes de evangelizadores, “de dois
em dois” (Lc 10.1,2). O texto de Lucas, referente ao envio dos “outros setenta” é o mais
substancial em informações quanto ao seu desempenho apostólico. Algumas das mais
importantes a�rmações de Jesus sobre seus enviados constam desse texto, ainda que não são
considerados participantes do “colégio apostólico”. Para distingui-los dos 12, nesta análise, são
chamados de evangelistas .2

A GRANDE COMISSÃO
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Devemos compreender que embora a Palavra de Deus nos aponte a existência de três povos
(judeus, gentios e a igreja de Deus; 1 Co 10.32), a humanidade está dividida entre dois grupos
distintos: os que creem e os que não creem na mensagem do evangelho da cruz (Mc 16.16).
Não estou dizendo que há um equívoco quando ao texto escrito em Coríntios, tendo em vista
que foi escrito em outro contexto, contudo, podemos perceber, mesmo no texto escrito pelo
apóstolo Paulo, que há uma dupla distinção entre os que não aceitaram a mensagem do
evangelho (judeus e gentios), em relação àqueles que ouviram e foram convertidos através da
mensagem do evangelho de Cristo (igreja de Deus).

Porém, diante dos dois grupos apresentados acima comentado, como transformados pela
Palavra de Deus (Jo 8.32) devemos, e fomos comissionados por Cristo para tal, levar o
evangelho a todos os povos (Mc 16.15). Não foi um convite, mas sim uma ordem: “Ide por
todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura”.

Os seguidores de Jesus deveriam ir “por todo o mundo” para levar as Boas-Novas de salvação.
Antes de qualquer outra incumbência, eles teriam que realizar o papel evangelistas,
evangelizadores ou missionários, para buscarem as almas perdidas para Cristo […] E a tarefa
não se restringia aos arredores de Jerusalém. A missão de propagar o evangelho de Cristo teria
que ser local, regional, nacional e transcultural, “por todo o mundo” .2

O comissionamento de Cristo é chamado de “Grande Comissão” pelo alcance dos chamados.
Embora que tenha sido feito apenas aos onze reunidos com o Mestre na hora da emissão, a
ordem de Cristo é destinada a todos quanto foram alcançados pelo evangelho da cruz.

Destaque

Embora o Senhor nosso Deus separe uns para evangelistas e os dê à Sua Igreja, o privilégio de
anunciar o Evangelho para o ser humano é de todo aquele que se chama por discípulo de Jesus
de Nazaré. Portanto, a distribuição desse dom ministerial deve despertar em nós a consciência
do quanto Deus leva a sério esta tão nobre tarefa .1
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O DOM MINISTERIAL DE EVANGELISTA

No Novo Testamento, evangelistas eram homens de Deus, capacitados e comissionados por
Deus para anunciar o evangelho, isto é, as boas novas da salvação aos perdidos e ajudar a
estabelecer uma nova obra numa localidade […] O evangelista é essencial no propósito de
Deus para a igreja. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará
de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. Tornar-se-á uma igreja estática, sem
crescimento e indiferente à obra missionária. A igreja que reconhece o dom espiritual de
evangelista e tem amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com
poder convincente e redentor (At 2.14-41) .3

Deve-se compreender o evangelista como alguém separado e capacitado por Deus, através da
obra e ação direta do Espírito Santo, a �m de que leve às nações a poderosa mensagem que
gera a vida. O verdadeiro evangelista é aquele que foge dos holofotes para salvar almas, e não
aquele que busca seguidores para in�ar sua vida social egocêntrica.

Sabemos que hoje, pelo advento midiático, muitos evangelistas são tentados a mudar a
mensagem da cruz para uma pregação centralizada no homem. Temos de deixar bem claro a
missão de um evangelista: pregar o Evangelho. Anunciar o ministério da reconciliação de
Deus com o mundo .1

O dom ministerial de evangelista é reconhecido em alguém pelo fato de sua vida agora é
impulsionada a proclamar de maneira sobrenatural a mensagem da cruz. Hoje em dia, e
equivocadamente, o ministério de evangelista é elencado como um degrau na sequência do
corpo ministerial da igreja, sem ao menos ser levando em conta o chamado e as características
do separado ao cargo. “A ordenação e o cargo de evangelista são concedidos muitas vezes a
quem não tem a vocação, nem o dom de evangelista, enquanto outros que têm a vocação e o
dom de evangelista não são ordenados” .4

Destaque
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O dom ministerial de evangelista foi repartido pelo Pai para que o arauto de Deus, através da
mensagem centralizada na cruz de Cristo, ganhasse pessoas para o reino divino. Uma das
maiores características de um evangelista é a sua paixão por pregar às pessoas. Não importa o
número, se dezenas, centenas ou milhares. O que importa é pregar Jesus, o cruci�cado. Esta é
a mensagem do bom evangelista .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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