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Comentário lição 03

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 CRISTÃO COMO MISSIONÁRIO INATO

Fomos chamados à evangelização, o texto bíblico de Marcos 16.15 deixa bem claro isso. A
característica destacável do cristão é a obra evangelizadora, ou seja, somos servos de Cristo e
missionários no seu Reino. Fomos chamados a apresentar a maravilhosa luz para um povo que
está rodeado em trevas, conduzindo-os e apontando o caminho da salvação que passa pelo
sacrifício da cruz.

Portanto, como missionários que somos, independente do grau ou do local a ser
evangelizado, fomos chamados a apresentar a Cristo a todos, independentemente de raça, cor
ou situação social e �nanceira. Não fomos chamados a bajular aos que têm muito e desprezar
aqueles que possuem muito pouco. Não somos missionários apenas para pregar para um
povo, de etnia e raça exclusiva, mas sim a levar a mensagem da cruz para “toda a criatura” (Mc
16.15).

O episódio do Diácono Filipe retrata muito bem o que estamos falando. Ele, sendo judeu, foi
conduzido pelo Espírito Santo para uma situação onde encontraria um estrangeiro africano
que, assentado em seu carro, lia os escritos do profeta Isaías. Perceba que, culturalmente
falando, Filipe, por ser judeu, poderia desprezar e reter as palavras evangelizadoras para com
aquele homem, haja vista estar falando com um estrangeiro. Contudo, o irmão Filipe nos traz
um grande ensinamento: ide e pregai a toda criatura, não focando em credo ou etnia, mas sim
na necessidade de alcançar vidas para Cristo.
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Então, precisamos iniciar esse subsídio a�rmado isso: chegou o momento de vencer os
preconceitos para servirmos a Cristo e realizar aquilo que Ele nos mandou fazer. Isso está
gritando em nossos dias. Como homens e mulheres de Deus que somos, fomos chamados a
priorizar o Reino de Deus e não as ordenanças malignas de pessoas cheias de religiosidade que
acabam causando um preconceito religioso.

Não estou falando aqui que devemos aceitar culturas e costumes contrários à Palavra de Deus.
Estou a�rmando que precisamos quebrar a barreira da homofobia, e aprender que Deus ama
o homossexual e quer salvá-lo de sua vida pecaminosa, ensinando-o sobre a necessidade de
arrependimento, conversão e libertação de suas práticas; precisamos aprender que Deus ama
aqueles que são adeptos da magia negra, contudo, que estes precisam ser transformados pelo
poder da Palavra de Deus e abandonarem essa prática pecaminosa e abominável; en�m,
precisamos, sem preconceito, ir atrás de todos aqueles que precisam de Cristo, e que hoje estão
debaixo da égide do seu duro juízo.

Perceba o exemplo relatado em Atos dos Apóstolos. Filipe venceu a barreira do preconceito
entre etnias e pregou a Cristo ao interpretar o texto lido pelo eunuco em Isaías 53, e o
resultado foi um: “Eis aqui água; que impede que eu seja batizado?” (At 8.36). Quando
entendemos a nossa missão missionária, desejamos apenas que todos, independentemente da
sua situação atual, cheguem até a Cristo e recebam a salvação de sua alma.

O CRISTÃO COMO UM DISCÍPULADOR POR NATUREZA

Precisamos destacar e trabalhar esse conceito de duas formas distintas: o preparo pessoal e o
discipulado do outro. Em primeiro lugar, o cristão precisa buscar o conhecimento atinente à
Palavra de Deus. Não podemos sair em busca de almas para discipular sem ao menos
conhecermos a Cristo e sermos discipulados por sua Palavra. Não podemos pregar a Cristo
sem receber um preparo anterior.
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Perceba que Filipe foi comissionado para estar naquele local, porém, o mesmo já conhecia o
texto e o seu signi�cado. Como poderemos fazer como que os outros entendam a Palavra de
Deus se nós mesmos não buscamos conhece-la? Como poderemos ajudar àqueles que não
entendem o que leem se nós mesmos não conhecemos aquilo que lemos?

Precisamos fugir da ignorância sobre os textos das Escrituras Sagrada, para que no momento
em que formos chamados a expô-la, transmitir �elmente e sabiamente a sua interpretação para
aquele que precisa.

Por �m, esse preparo pessoal é necessário também no exercício do discipulado do próximo.
Como cristão, recebemos a ordenança divina de evangelizar e discipular (Mt 28.19,20), e por
isso precisamos estar preparados e capacitados a ensinar a todo aquele que reconhece a Cristo
como Salvador.

Infelizmente os tempos atuais estão sendo cruéis com a prática do discipulado. Inúmeras
igrejas espalhadas pelo Brasil abandonaram essa prática importante para a fé cristã. Muitos
estão aceitando a Cristo como Salvador, contudo, não estão recebendo um discipulado e�caz
no início de sua caminhada em direção ao céu.

Precisamos continuar com a missão discipuladora que nos foi entregue. Precisamos realiza-la
com esmero. Como crentes em Cristo Jesus temos a nobre missão de discipular aqueles que
são novos na fé.

O CRISTÃO COMO UM SERVO

O poder do Evangelho deve gerar em nós a transformação na qual precisamos. Veja o exemplo
do eunuco etíope, sua conversão foi obra poderosa do Espírito Santo em sua vida. Ele
entendeu a necessidade da salvação e por isso foi batizado, símbolo da conversão pública nos
tempos bíblicos.
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Toda obra de salvação acontecida na vida daquele eunuco etíope foi fruto da obra e
disponibilidade de um servo: Filipe. Aquele homem de Deus não abdicou de fazer o que lhe
estava proposto. Ele não desprezou o seu papel de um servo que ama servir ao seu Senhor. O
seu compromisso estava em realizar a sua obra evangelizadora, algo que deve arder
fervorosamente no coração de todo servo de Deus.

Outra lição aprendemos com o episódio de Filipe: sua obra foi realizada sem o aplauso de uma
grande plateia. O resultado de sua obra não foi aplaudido por ninguém, contudo, veri�camos
que o seu impacto foi poderoso a ponto de transformar a vida de um homem estrangeiro que
precisava preencher o seu vazio espiritual. Esse é o verdadeiro papel de um servo de Deus,
fazer tudo aquilo que lhe foi proposto fazer sem esperar nenhum aplauso em troca.

A recompensa do nosso trabalho será no céu de glória, onde estaremos para sempre com o
Senhor.

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb. 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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