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Comentário lição 07

A Igreja de Cristo tem a sua dimensão visível na igreja loca. Para se estabelecer uma igreja local
é preciso que haja pessoas disponíveis, e que tiveram uma experiência com Cristo, para plantar
igrejas. Nesse sentido, a lição desta semana tem como propósito motivar a igreja local,
especi�camente pessoas vocacionadas, a plantar novas igrejas. O Movimento Pentecostal
cresceu porque houve crentes dispostos que ouviram a voz do Espírito Santo para abrir suas
casas como um ponto de pregação ou desbravar o interior do Brasil .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, O DESBRAVADOR SOB UMA GLORIOSA OBRIGAÇÃO

Na presciência divina, Paulo já estava separado para ser um plantador de igrejas. O Senhor viu
no mundo gentio “o potencial natural” para receber a semente do evangelho que se
germinaria e fruti�caria no mundo. O testemunho da conversão de Paulo e a con�rmação da
sua chamada para “ser o apóstolo dos gentios” (At 9.15) é uma prova desse propósito divino.
Impactado pela gloriosa e dramática experiência do caminho de Damasco, foi a semente que
germinou de forma rápida a ponto de esse homem querer dizer a todo o mundo quem era
Jesus e como foi o seu encontro transformador com Ele .2

Paulo estava consciente do seu chamado para a obra, e como sua missão seria grande:
apresentar a Cristo para um povo que ainda não O conhecia. No cumprimento de seu
ministério, o apóstolo foi o responsável por plantar muitas igrejas no primeiro século. Paulo
foi um verdadeiro combatente de linha de frente do exército de Cristo, pois sua sede pela
pregação do evangelho demonstrou que ele estava motivado para cumprir a obra que o
Senhor lhe ordenara.
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Contudo, devemos entender que apesar de Paulo ser um grande responsável pela implantação
de igrejas, ele não foi o único agente para o início de cada obra. Ele mesmo falou isso: “Eu
plantei, Apolo regou; mas Deus deu o crescimento.” (1 Co 3.6). Sabemos que Paulo foi um
grande desbravador, contudo, sozinho, e sem a graça de Deus, ele não seria o responsável por
implantar nenhuma igreja por onde passou. Sabemos que cada participante do Reino de Deus
tem sua importância, contudo, todos trabalham por um objetivo comum: apresentar a Cristo
aos que não conhecem.

O mérito pela existência da congregação pertence somente a Deus, pois na análise �nal, o
povo de Deus é a “plantação do Senhor” (Is 61.3). Tendo a imagem agradável da Igreja como
uma lavoura de Deus, Paulo se considera o semeador e Apolo o regador (v. 6). Ele é o
evangelista que planta a semente, enquanto Apolo é o professor que cuida das plantas […] O
principal é que ambos têm ministérios complementares em relação ao povo de Deus, não
deles. Deus é quem efetiva a germinação e o crescimento da semente (1 Co 3.6,7) .3

Destaque

O apóstolo Paulo foi um desbravador do Evangelho sob uma gloriosa obrigação de pregar o
Evangelho de Cristo. Não há dúvidas de que o apóstolo foi o grande desbravador do
Evangelho no mundo gentílico. Ele plantou igrejas em lugares que pessoas nunca haviam tido
contato com o nome de Jesus. Essa disposição era vista pelo apóstolo como uma gloriosa
obrigação a ser cumprida. E ele cumpriu com Alegria .1

ANTIOQUIA, O PONTO DE PARTIDA PARA O CRESCIMENTO DA IGREJA

A igreja em Antioquia é servida por profetas e mestres. Na igreja primitiva, profetas e mestres
eram indivíduos cheios do Espírito, frequentemente mencionados como proeminentes
pregadores da palavra […] Por esforços próprios, Antioquia se torna centro vital para as
missões cristãs .3
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Estamos falando de uma igreja com uma estrutura relevante. Ela era composta por profetas e
doutores. Todos cumprindo um propósito distinto dentro do corpo da igreja, contudo,
possuindo um propósito comum, com uma grande virtude em comum: prosseguir na busca
constante pela espiritualidade, por meio de sua grande e profunda fé em Cristo.

Durante um momento de oração e jejum, o Espírito Santo os direcionou para con�rmar algo
que já havia revelado ao coração de Paulo e Barnabé. Perceba que Antioquia serviu como uma
igreja central, que separou dois homens para o campo missionário. Também, entenda que a
escolha de Paulo e Barnabé não foi por seleção humana, mas foi através da voz divina que
falou a homens de Deus, que continuamente o buscavam com orações e jejum.

Os profetas e mestres demonstram a seriedade das orações jejuando. Durante um destes
períodos o Espírito Santo rea�rma a verdade revelada a Pedro (At 10.9-20) e dirige a Igreja a
ampliar seu testemunho. Ele ordena que Barnabé e Saulo sejam “apartados” […] A obra de
Barnabé e Saulo se origina com Deus – não com planos inventados pelos homens – e é
empreendida em obediência à voz do Espírito. Por conseguinte, a Igreja em Antioquia
comissiona formalmente Barnabé e Saulo como missionários. Antes de fazê-lo, ela jejua e ora,
e depois impõe as mãos nos dois homens […] Barnabé e Saulo são enviados como
representantes da Igreja em Antioquia .3

Destaque

Antioquia foi um lugar estratégico para o crescimento da Igreja Primitiva. Tratava-se de uma
igreja missionária. Dela, muitas outras igrejas foram geradas no Reino de Deus. Isso lembra
muito o crescimento das igrejas pentecostais no Brasil. A partir de uma igreja numa
determinada localidade, Belém do Pará, milhares de igrejas foram gestadas no país. Uma igreja
referência cumpre uma função estratégica para plantar novas igrejas. Ela desempenha esse
papel formando, capacitando e enviando novos obreiros .1
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A porta de missões foi aberta a partir do momento em que a polêmica foi esclarecida e a igreja
em Antioquia entendeu que o evangelho não se reservava a uma etnia, mas alcançava a todos
[…] Derrubadas essas mulharas judaicas, a igreja em Antioquia tornou-se uma igreja rica em
líderes (At 13.1,2) […] Saulo era um iniciante no ministério, mas foi nessa reunião da igreja
que Saulo e Barnabé foram consagrados e enviados a pregar o nome de Jesus, plantando
igrejas, onde quer que chegassem .2

CARACTERÍSTICAS DE UM PLANTADOR DE IGREJAS

A separação para o cumprimento do propósito que nos está reservado não inicia em nós
mesmos. É pelo Espírito de Cristo que, em certa medida, eles são quali�cados para os serviços,
inclinados para isso e tirados de outros cuidados incompatíveis com isso . Não são
sentimentos humanos que balizam a chamada espiritual, mas sim uma impulsão e vocação
divina que motiva o chamado a realizar a tarefa para a qual o Senhor o reservou fazer.

4

Uma das primeiras características de um plantador de igrejas está na motivação do plantador.
No ministério de Paulo vemos que essa motivação se deu a partir de sua experiência gloriosa
com Cristo. Essa experiência faz com que o plantador de igrejas tenha um senso de urgência
no mundo a respeito da evangelização. Além, claro, de esse plantador ser experimentado nos
obstáculos da caminhada e perseverar na plantação de igrejas segundo as Escrituras .1

Paulo era um homem preparado, contudo, ainda faltava-lhe algo que somente o Espírito
Santo poderia lhe conferir. Por este modo que ele não iniciou o seu chamado imediatamente
após a sua conversão, mas foi reservado a um período de experiência sobrenatural, a �m de
que aprendesse também aquilo que Deus tinha a lhe ensinar.
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Para que o trabalho de plantio de igrejas alcançasse sucesso, Paulo entendeu que o crescimento
de uma igreja não depende de elementos de tecnologia, mas de elementos naturais. Esses
elementos naturais referem-se ao que só Deus pode fazer. Cada igreja tem o seu “potencial”
para crescer, fruti�car e multiplicar. O nosso papel de semeadores é o de preparar a terra para
o plantio e semear a “boa semente”, mas é o Espírito quem habita essa semente a germinar e
fruti�car .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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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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