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Comentário lição 08

Pregar e ensinar são uma missão integral da Igreja de Cristo. É necessário pregar o Evangelho,
mas também é preciso formar pessoas segundo o Evangelho de nosso Senhor. Para isso existe o
discipulado cristão. O ministério de Paulo nos ensina que, ao plantar igrejas, o apóstolo
procurava sempre as con�rmar, ou seja, averiguar conforme elas estavam progredindo na fé
em Cristo .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.

PAULO E O DISCIPULADO BÍBLICO

O mandamento divino executado pela igreja primitiva, e pelos crentes �eis de todos os
tempos, convida a todos a entender o propósito do evangelho: fazer discípulos em todas as
nações (Mt 28.19). Essa busca não deve ser etnográ�ca, mas sim mundial, preparando mais e
mais aqueles que abrem o seu coração e recebem de bom grado o evangelho, reconhecendo a
Cristo como Único e Su�ciente Salvador de suas vidas.

Contudo, sabemos e entendemos que o papel missionário da igreja não se limita apenas em
entregar literaturas, realizar cultos relâmpagos e agregar um bom número de conversões.
Devemos entender que assim como a igreja primitiva nos deixou de exemplo, a ação pós
conversão tem uma posição fundamental na vida de todo novo convertido. Essa ação chama-
se discipulado.

Olhando para a vida de Paulo, entendemos que o seu ministério nos ensina que esse processo é
de fundamental importância para o crescimento da igreja. Uma igreja não é grande por causa
de seus belos templos, mas sim de seus fortes crentes. Paulo, então, nos deixa o modelo:
pregação e discipulado.
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Paulo dava o primeiro passo pregando o evangelho e convencendo as pessoas acerca de Cristo,
e, onde chegasse, preocupava-se em ensinar os primeiros discípulos. Seu estilo itinerante não o
deixava �car muito tempo em um único lugar, senão o necessário para �rmar os novos
convertidos; e, depois, ia adiante, mas deixava ou enviava alguém experimentado para
continuar o discipulado dos novos dicípulos .2

Entenda que Paulo preocupava-se em �rmar os pés daqueles que recebiam a Cristo como
Salvador de suas vidas. Ele também entendia que o discipulado deveria estar nas mãos de
pessoas idôneas e preparadas, a �m de ensinar e defender o evangelho de maneira �rme.
Portanto, devemos entender que o papel do ensino cristão em nossas igrejas não deve ser
con�ado nas mãos de pessoas sem compromisso com o verdadeiro ensino bíblico, pois isso
signi�caria o fracasso do discipulado em nossos templos.

Destaque

O ministério do apóstolo Paulo está diretamente relacionado com o discipulado cristão. O
discipulado aparece como ordem do Senhor Jesus na Grande Comissão (Mt 28.19,20). Assim,
o apóstolo observou essa ordenança com �delidade à medida que pregava o Evangelho e
discipulava os nascidos de novo. Seu método era simples: pregação, plantação de igrejas e
formação de novos crentes .1

Naturalmente, Paulo não inventou nenhum outro método. Ele fez uso exatamente daquele
que Jesus deixou para os seus discípulos, como vemos em Mateus 28.19,20: “Portanto, ide,
ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado”. Esse método simples e
objetivo não mudou no modo de evangelizar e discipular, pois Paulo foi um discipulador
distinto, porque, após a sua conversão, o seu afã de defender o nome de Jesus, principalmente
diante dos judeus, fez com que ele tivesse a necessidade de conhecer mais profundamente
acerca de Jesus .2

O DISCIPULADO E A MISSÃO INTEGRAL DE PREGAR E ENSINAR
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O ponto de partida do discipulado é a pregação do verdadeiro evangelho. Não existe
discipulado sem a pregação do evangelho da cruz para o perdido. Portanto, precisamos olhar
com carinho e cuidado para a missão evangelizadora da igreja, composta pelo evangelismo
local e o campo missionário espalhado pelo Brasil e o mundo.

A igreja deve ir a todo o mundo e pregar o evangelho a todos, de conformidade com a
revelação no Novo Testamento, da parte de Cristo e dos apóstolos. Esta tarefa inclui a
responsabilidade primordial de enviar missionários a todas as nações […] O propósito da
Grande Comissão é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Este é o único
imperativo direto no texto original deste versículo. A intenção de Cristo não é que o
evangelismo e o testemunho missionário resultem apenas em decisões de conversão. As
energias espirituais não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de
membros da igreja, mas, sim, em fazer discípulos que se separam do mundo, que observam os
mandamentos de Cristo e que o seguem de todo o coração, mente e vontade .3

Entenda que o processo “pregação/discipulado” não é algo distinto, mas sim um trabalho
onde observamos princípio e complemento. O princípio ativo é a pregação do evangelho,
onde através da operação e ação direta do Espírito Santo, o perdido é convencido de seu
pecado e reconhece a Cristo como Salvador de sua vida. O complemento é o discipulado,
responsável pelo “�rmar” do novo convertido, e fazer com que ele seja chamado de discípulo
de Cristo, entendendo e seguindo todos os seus ensinamentos.

A igreja não pode se furtar desse processo. Estamos falando de um povo que foi chamado para
ser o canal por onde os ensinos de Cristo e o Seu amor é recebido. Negligenciar essa tarefa é
permitir que os novos crentes sejam doutrinados por outras fontes, acreditando em todo tipo
de balela exposta, principalmente pela internet.

Destaque
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Em Paulo, vemos que a pregação é o ponto de partida. Já o discipulado é o processo formativo
a partir das minúcias do Evangelho. Assim, a Palavra de Deus deixa claro que a igreja local
deve ser um local de pregação com autoridade do Evangelho e, ao mesmo tempo, uma agência
que ensina a Bíblia de maneira sistemática e didática a todo crente. Pregar e ensinar: eis a
nobre e integral missão da Igreja de Cristo .1

No dia de Pentecostes, tudo começou quando Pedro levantou-se dentre as 120 pessoas cheias
do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade e conhecimento sobre quem era Jesus
(At 2.14). Pedro fez um sermão, inspirado pelo Espírito Santo, centrado no Cristo cruci�cado
e ressuscitado para convencer as pessoas de que não anunciava uma religião, mas uma Pessoa
gloriosa (At 2.14-36) […] A graça, a unção e o conhecimento revelado por Pedro deixou a
multidão perplexa, e quase três mil pessoas reconheceram a Jesus como o Salvador e Senhor
enviado por Deus (At 2.37-41). Imagine um número de quase 120 pessoas, e, de repente,
agregam-se quase três mil almas sedentas de saber mais sobre Jesus Cristo. Imediatamente, os
apóstolos entenderam que o trabalho de discipulado deveria começar ensinando aquelas
pessoas com a doutrina que receberam de Cristo (At 2.42-47) .2

O DISCIPULADO COM PESSOAS DE OUTRAS CULTURAS

Havia na mente dos apóstolos, mesmo depois de terem ouvido do próprio Senhor Jesus, que o
evangelho seria restrito aos judeus. Entendiam aqueles homens escolhidos pelo Senhor para
serem seu representante no mundo inteiro que, em primeiro lugar, o mundo judeu deveria
ser evangelizado, depois os gentios. Inicialmente, a ideia que prevalecia na mente dos
apóstolos era a pregação para os judeus. Foi isso que os apóstolos �zeram a princípio .2

O evangelho não veio para ser limitado a uma etnia. O poder de Deus para todo aquele que
crê deveria ser entregue a todas as gentes. O chamado de Paulo para o ministério que Deus
reservou para ele foi fundamental para essa difusão do evangelho dentre os gentios, o que
impulsionou ainda mais a mensagem de Cristo em todas as nações.
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O modo dramático como Saulo de Tarso sentiu desmoronar o seu orgulho religioso
demonstra que “Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias […] para
que nenhuma carne se glorie perante ele” (1 Co 1.27,29). Os desígnios de Deus vão muito
além da nossa capacidade de entende-los […] Não há dúvidas que Paulo teve um ministério
completo: pregando, ensinando e preparando líderes para as igrejas plantadas por ele .2

Destaque

O ministério de Paulo enfrentou o desa�o de ensinar pessoas de diferentes culturas. Por
exemplo, a Carta aos Romanos mostra que o público-alvo era constituído de judeus e gentios
cristãos. Por isso, no capítulo 14 da carta, o apóstolo trabalha a ideia da tolerância em que esses
grupos devem praticar entre eles. O desa�o era cuidar da unidade no que era essencial. O
processo do discipulado nos traz desa�os em que o choque de culturas aparecerá
inevitavelmente. Isso aconteceu em Romanos, aos coríntios, aos tessalonicenses. O
discipulado cristão traz desa�os culturais .1

Nos primeiros anos de vida da igreja, ela não �cou restrita aos judeus, porque Jesus escolheu
um homem tenaz e valente chamado Saulo de Tarso, que era um temido inimigo de Cristo e
da igreja […] Deus escolheu um homem, perseguidor dos seguidores de Cristo, porém
altamente preparado intelectual, política e religiosamente para ser um “vaso escolhido” para
levar o nome de Jesus diante dos gentios e, também, dos judeus (At 9.15) […] Paulo tornou-se
um pregador ardoroso do evangelho de Cristo e um plantador de igrejas entre os gentios.
Além de pregador e mestre, ele dedicou-se a discipular homens especiais, à semelhança do que
Jesus fez, para darem continuidade ao seu trabalho inicial .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD 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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