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Comentário lição 12

Talvez, as cartas sejam os documentos mais familiares para nós. Embora estejamos no período
das redes sociais que revolucionaram a comunicação escrita, é bem verdade que a carta ainda
tem muita referência entre nós. Por isso, diferentemente de outros gêneros textuais da Bíblia,
nos identi�camos muito com as cartas do Novo Testamento .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.

COMO AS EPÍSTOLAS PAULINAS INSTRUEM

Paulo foi um dos maiores escritores do Novo Testamento (falando acerca da quantidade de
livros escritos). Ele abordou temas bases das doutrinas bíblicas com clareza, assuntos que são
fundamentos para a orientação e ensino da fé cristã, destacando a sua grande ênfase à
soteriologia (salvação), Cristologia (Cristo), escatologia (últimas coisas) e assuntos de
orientação pastoral.

Paulo, tratando acerca dos aspectos relacionados à salvação, foi enfático: a salvação é somente
pela graça, através da fé no Cristo cruci�cado e na sua obra redentora. Ninguém será salvo por
suas obras ou por sua religiosidade. Somente o ato gracioso de Deus em enviar o Seu Filho
amado para morrer pela humanidade tem o poder de libertar o homem da condenação eterna
pelo pecado. Paulo deixou claro isso em suas cartas.

Sobre a Cristologia o apóstolo apresenta claramente como hoje estamos unidos a Cristo em
um só corpo. A igreja está unida com Cristo em Deus, morta para os pecados e para o mundo,
e ressuscitada com Cristo (Cl 2.13-15; 3.1,2). Em suma, Cristo é tudo em todos, Ele é a
su�ciência para todo cristão (Cl 3.11) .2
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Nos aspectos escatológicos referentes ao arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo foi aquele
que escreveu e tratou mais claramente no texto Sagrado. Ele apresenta que a igreja não foi
destinada ao tempo do derramar a ira (1 Ts 5.9), pois Cristo a livrará (1 Ts 1.10) através do
arrebatamento da igreja (1 Ts 4.16,17).

Por �m, encontramos Paulo destinando instruções à pastores e uma carta à Filemon. Ele
instruiu os jovens pastores a permanecerem �rmes apresentando a verdade do evangelho e à sã
doutrina, abolindo e refutando os ensinos dos falsos mestres. E sobre Filemon o tema aborda
outro motivo: o perdão. O assunto gira em torno de Onésimo, um escravo fugitivo que Paulo
converteu ao evangelho na prisão (Fm 10). Paulo aconselha a acolher Onésimo com brandura
e apreço, e ainda se dispõe a pagar todo o prejuízo causado (Fm 17,18). O apóstolo ensina que
o transgressor arrependido deve ser recebido não como servo, mas como irmão amado (Fm
16) .2

Destaque

Basicamente, as cartas são classi�cadas como paulinas e gerais. As paulinas são as que foram
escritas pelo apóstolo Paulo, e as cartas gerais foram escritas por outros apóstolos ou seguidores
de Jesus. Entretanto, o que desejamos destacar é que todas as cartas do Novo Testamento têm
algo a dizer sobre o ser humano e seu problema fundamental, a identidade de Deus, sua obra
realizada por intermédio de Jesus Cristo, os dons espirituais na vida da igreja local, en�m. As
cartas do Novo Testamento trazem princípios e valores atemporais que nos auxiliam em todas
as áreas da vida. Por isso elas são consideradas doutrinárias, isto é, elas emergem ensinos
sistemáticos para a vida cristã .1

COMO AS EPÍSTOLAS GERAIS FORMAM

Sobre as epístolas gerais podemos dividir os escritos em 5: as cartas de Pedro, as cartas de João,
as cartas aos Hebreus, a carta de Tiago e a carta de Judas.
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Pedro apresenta um texto exempli�cando e explicando que os crentes devem suportar os
agravos e as a�ições na caminhada cristã. O apóstolo ensina que as provações fortalecem a fé.
A�rma que a fé é testada no fogo das adversidades. Exorta os cristãos a não ceder às
concupiscências, mas manter uma vida de santidade (1 Pe 1.15). Orienta os crentes a suportar
os agravos para a glória de Deus (1 Pe 2.19) e alegrar-se por serem participantes das a�ições de
Cristo (1 Pe 4.13). Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, con�rma, forti�ca e
estabelece o crente �el (1 Pe 5.10). Essas verdades devem nos dar a con�ança, paciência e
esperança para perseverar, mesmo quando formos perseguidos . Em sua segunda epístola
Pedro combate os ensinos dos falsos mestres. Ele alerta os cristãos quanto aos hereges, e
estimula-os a discernirem a todos.

2

João escreve aos seus leitores para advertir contra o falso ensino que negava alguns aspectos da
Cristologia, como a encarnação de Jesus. Ele também aborda os temas relacionados ao amor e
a comunhão, ensinando aos cristãos a permanecerem a permanecer em Jesus Cristo.

A epístola aos Hebreus destaca a supremacia de Cristo em relação à Antiga Aliança. Ele é
Mediador de uma melhor aliança (Hb 8.6); Ele é o Sumo Sacerdote de um maior e mais
perfeito tabernáculo (Hb 9.11) e por seu próprio sangue executou uma eterna redenção (Hb
9.11,12) .2

Sobre a epístola de Tiago podemos observar que ele escreve para leitores que sofriam pressões
quanto a seus valores e crenças. Ele ensina acerca da fé e das obras, e ensina-os a serem
praticantes da Palavra. Judas escreveu exortando acerca da batalha pela fé recebida. Em vista
disso, o crente é instruído a se �rmar na fé, orar e preservar a esperança da vida eterna (Jd
20,21) .2

Destaque
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Essas cartas nos instruem e, por isso, nos formam com o objetivo de tornarmo-nos cristãos que
vivam de fato os ensinamentos de Cristo. A carta de Paulo aos Efésios traz uma perspectiva
muito interessante a respeito dessa formação: “Até que todos cheguemos à unidade da fé e do
pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da
plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e
levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas,
pela astúcia com que induzem ao erro” (Ef 4.13,14 – NAA). Da mesma forma que os
ministros atuam para o nosso crescimento na fé, as cartas são instrumentos poderosos para nos
levar à maturidade cristã .1

AS EPÍSTOLAS CONTINUAM A FALAR

Por �m, precisamos entender e veri�car que os temas das epístolas não são ultrapassados ou
anacrônicos. Ele instruem e alimentam a igreja no presente século, com temas relevantes ao
crescimento da igreja. Como proposto na lição, abordaremos apenas três: justi�cação,
santi�cação e glori�cação.

Sobre a justi�cação do crente, tema abordado no corpo das epístolas paulinas e na carta aos
Hebreus, entendemos o seguinte: a doutrina da justi�cação pela fé ensina, em termos gerais,
que o pecador é justi�cado (absolvido da punição e da condenação do pecado) unicamente
pela fé e na graça divina (Rm 5.1,2). Assevera que a salvação é dom gratuito e imerecido de
Deus aos pecadores e que só pode ser recebida por meio da fé (Ef 2.8,9). Signi�ca dizer que as
obras humanas não podem salvar, mas apenas a fé em Cristo por meio da recepção da graça de
Deus (Gl 2.16) .2

Quando tratamos acerca da santi�cação, falamos acerca de um processo imediato, contínuo e
que brevemente será �nal e eterno. Imediato pois dentro do processo de salvação o homem,
salvo e justi�cado, é imediatamente inserido dentro do processo de santi�cação (com início na
santi�cação posicional). Contínuo pois somos chamados a buscar e desejar a santi�cação (Hb
12.14). Final e eterno pois ao sermos arrebatados para estar juntamente com Cristo, o nosso
corpo será glori�cado em santidade eterna.

http://www.ebdemfoco.com/


As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos

As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos

www.ebdemfoco.com

Por �m, a glori�cação é a última etapa na nossa salvação. […] Trata-se de uma promessa da
futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso (Fp 3.21), que se dará por
ocasião da vinda do Senhor (1 Co 15.52-54; 2 Co 3.18). Esse novo corpo será eterno, imortal,
imperecível .2

Destaque

Esses livros são divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo
Testamento. Apenas os quatro Evangelhos, Atos e Apocalipse não são considerados Epístolas.
O conjunto de doutrina dessas Epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a
instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a Igreja para a
vinda do Senhor .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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