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LIÇÃO Nº 1 
Para 20 de Março de 2011 
 
UMA GRAÇA QUE POUCOS DESEJAM – PARTE 2 
                              (texto baseado/extraído de um livro homônimo de Caio Fábio) 
 
 
 
I – LEMBRANDO NA LIÇÃO ANTERIOR 
Na primeira parte dessa lição, falamos da contribuição financeira (dízimo, ofertas) 

como uma Graça. Uma graça que poucos desejam. Elencamos também os 4 primeiros 
princípios para compreendermos e participarmos da graça de contribuir, que são: 

 
1º  -  A Boa situação financeira não deve ser pré-requisito para alguém contribuir 
 
2º - Alegria, generosidade, voluntariedade e boa-vontade são motivações 

indispensáveis a quem quer contribuir 
 
3º - A contribuição deve ser extra-ordinária e não ordinária (o ordinário até os 

pagãos conseguem realizar - o dízimo é um ponto de partida, mas um limitadíssimo ponto 
de chegada). 

 
4º - A contribuição deve ser uma extensão do compromisso que see tem com o 

louvor a Deus, com a maturidade espiritual e com a propagação do Reino de Deus. 
 
 

II - A SEGUIR, SEIS OUTROS 
PRINCÍPIOS. 

 
 

5º - A contribuição tem que ser 
feita ainda que ela signifique um auto-
empobrecimento  

 
Vale lembrar que quando Paulo 

escreveu que a contribuição pode significar 
até mesmo um auto-empobrecimento, a 
situação sócio-econômica de seus dias era 
muito semelhante àquela que hoje nos 

rodeia no terceiro mundo. As discrepâncias sociais estavam mais que presentes: elas 
saltavam aos olhos. Os escravos eram considerados “sub-homens” em submissão total aos 
seus donos. A riqueza também era rara e se constituía em privilégio de poucos. Aqueles 
que a alcançavam mantinham-na com unhas e dentes para não perdê-la. Diante disso você 
pode imaginar que impacto negativo e radical essa palavra do apóstolo poderia ter entre os 
eventuais ricos que lessem a sua carta. 

 
No entanto, todos nós sabemos que no contexto da carta fala-se muito que todos 

eram pobres. Porque então Paulo estaria falando de auto-empobrecimento? 
 
Por três possíveis razões: 
1. Para mostrar que mesmo os pobres podem agir com graça de um dadivoso e 

desprendido amor que os mova a contribuir. 
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2. Para que os possíveis ricos encubados no disfarce de sua “piedade” fossem 

conduzidos a uma concreta confrontação com a vontade de Deus. Isso por que Paulo 
sabia “que uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres sendo mui ricos” (Pv. 
13:7). 

 
3. Além do mais, a carta é escrita aos coríntios, e entre eles a pobreza não era a 

grande realidade. Sendo Corinto uma cidade situada no istmo do Poliponeso, separando 
o mar Egeu do Adriático, numa pequena faixa de terra, tornou-se um dos maiores pontos 
de comércio do mundo. 

 
O tesoureiro da cidade era membro da igreja (Rm 16:23; 2Tm. 4:20), o padrão de 

vida de certos irmãos humilhava os mais pobres (1Co 11:22) e havia membros das igrejas 
que eram sócios em comércios e indústrias locais (1Co 6:1 e 4). A prosperidade era uma 
das marcas daqueles crentes (1Co 16:2), a ponto de que alguns deles corriam o risco de 
pensar que Paulo só se aproximava deles no intuito de obter alguma oferta (2Co 12:14).  

 
 
A igreja de Corinto era uma igreja rica, e como tal, desenvolveu todos os psiquismos 

dos abastados: 
- Idéia de que toda aproximação visa exploração (2Co 12:17 e 28). 
- Falta de visão das necessidades do Reino de Deus e de seus obreiros (1Co 9:6-

12). 
- Uma economia, em relação ao Reino, incompatível com suas ações e gastos 

pessoais (1Co 9:7-10). 
- Uma falta de noção de que o trabalho e a ministração espiritual valem 

incomparavelmente mais do que o bem material (1Co 9:11). 
 
 
 
6º - A contribuição deve ser o resultado da compreensão de que no ciclo da 

solidariedade toda abundância é dada para suprir a pobreza. 
“Por que não é para que os outros tenham alívio, e vós, sobrecarga, mas para que 

haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que 
a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está 
escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta”. (2Co 8:13-
15) 

 
O apóstolo inicia dizendo que a política de Deus não é dar alívio para uns e 

sobrecarga para outros. Sobrecarga é peso para além do suportável. A política de Deus é 
a política da igualdade proporcional.  

 
Não adianta que essas verdades estejam escritas na bíblia. Elas precisam ser 

encarnadas num projeto histórico concreto o mais rapidamente possível. E o lugar onde 
isso precisa começar a ser vivenciado é na igreja. Desse modo a igreja será a sociedade 
alternativa e não a sociedade paralela àquela maior e circundante, e a qual Deus só se 
refere como injustiça. 

 
 
 
7º - As contribuições para a obra de Deus devem ser criteriosamente 

administradas, e abertas a auditorias cristãs. 
A preocupação de Paulo com este aspecto do processo da contribuição é 

simplesmente extraordinária. Ele diz que Tito estava incumbido de levar a oferta dos 
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cristãos macedônios à Judéia (2Co 8:16-18), como também de apanhar a oferta dos 
cristãos coríntios (2Co 9:2-5) e dar a ela o mesmo justo destino. Todavia, ao afirmar isso, 
nos faz uma das mais belas lições sobre a cautela de um homem de Deus na 
administração dos recursos da obra do Senhor: 

 
“E com ele (Tito) enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por 

todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas pra ser nosso 
companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio 
Senhor, e para mostrar a nossa boa vontade; evitando assim que alguém nos acuse em 
face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é 
procedermos honestamente, não somente perante o Senhor, como também diante dos 
homens” (2Co 8:18-21). 

 
 

 
8º - A contribuição alegre e 

voluntária é desencadeadora de um 
ciclo de bênçãos 

 
Tudo o que antes já se disse é um 

grande engano e que redundará num 
terrível malogro. Isso por que não é 
necessário que se seja crente para que os 
nossos recursos sociais e econômicos 
aumentem. Jesus bem sabia disso (Lc 
12:16-21). 

 
Quando o Novo Testamento faz 

promessas ao homem generoso, não faz 
um negócio com a generosidade. 

 
Não podemos nos esquecer de que contribuir é uma concessão de Deus a nós, é 

uma graça – favor imerecido – e não uma dádiva nossa a Deus. 
Deus nos dá, por sua graça, meios concretos de contribuir.  
Em seguida Ele nos faz a concessão para contribuir.  
O só sentirmos tal desejo já é também graça.  
O desejo se transforma em ação.  
A ação identifica necessidades.  
As necessidades são supridas por nossas ofertas.  
Nossas ofertas santificadas geram ações de graças naqueles que as receberam. 
Essas ações de graça transformam-se em intenções de misericórdia no coração de 

Deus que, reverte, então, o processo sobre nós. 
 
9º - A contribuição gera um processo de um louvor que se retro-alimenta 

indefinidamente. 
 
“Glorificam a Deus pela... liberalidade com que contribuís para eles e para todos...” 
                                                                                                         (1Co 9:3b). 
 
O tamanho de um coração é medido pelo tamanho de sua liberalidade material. 

Esse é o critério máximo. Não há outra referência. Pode-se orar como ninguém, falar “eu 
te amo” como poucos, sorrir constantemente, tratar cordialmente, etc... Todavia, o critério 
máximo com o qual a bíblia avalia a grandeza de um coração humano, é mediante a 
capacidade de dar. Ainda que o que se dê seja o “pouco-tudo-que-se-tem” (Mc. 12:41-44). 
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Mas esse é o critério. O resto é decorrência. É a maquiagem do coração, mas não o seu 
aspecto verdadeiro. 

 
10º - A contribuição financeira é a resposta material à compreensão de que se 

recebeu o dom inefável: Jesus. 
 
A coisa mais admirável que se encontra na teologia cristã é a sua capacidade de 

unificar a existência, devocionalizando-a, liturgizando-a e sacramentalizando-a: 
“Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as 

coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus” (1Co 3:22). 
 
Em Cristo, acabam-se as dicotomias, os dualismos, as separações, as 

departamentalizações e os seccionamentos. A vida se unifica e tudo tem que apontar na 
direção da glória de Deus. 

 
Ora, se o apóstolo após chamar o gesto de contribuir de graça de Deus a nós (2Co 

8:1 e4), e de graça nossa à outros (2Co 8:7), e de graça de outros à nós (2Co 9:12 e 14), 
o conecta à graça salvadora de Deus e ao dom inefável, então é porque o ato de 
contribuir é a resposta e a confissão econômica que fazemos da nossa compreensão 
teológica daquilo que recebemos por fé; um testemunho da nossa alegria da salvação e 
admoestação da “obediência da nossa confissão quanto ao evangelho de Cristo” (2Co 
9:13b).  

 
Por esta razão, contribuir não deve ser apenas uma banal opção que alguns cristãos 

fazem, mas uma resposta concreta e mensurável de nossa fé em Cristo e em sua 
Palavra. Contribuição é profissão de fé. 

 
Contribuir é o “tomar da cruz” do discipulado econômico dAquele que nos convida a 

segui-lo, ensinando-os que, se necessário for, sendo ricos, devemos nos tornar pobres, 
para que outros se tornem ricos (2Co 8:9). E mais, que mesmo sendo pobres, devemos 
nos fazer mais pobres ainda, a fim de participarmos da graça de contribuir (2Co 8:2). 

 
Quem recebeu o “dom inefável” demonstra esse recebimento manifestando uma 

nova atitude diante do dinheiro. Foi assim com Zaqueu. Em nenhum momento Jesus 
afirmou sua salvação até que houvesse a conversão da atitude de Zaqueu diante dos 
bens materiais. Aí então Jesus disse: “Hoje entrou salvação nesta casa...” (Lc. 19:9). 

 
O senhorio de Cristo sobre os seus bens não é apenas orar pedindo ao Senhor que 

santifique o dinheiro com o qual se vai comprar um colar de pérolas para o seu uso 
pessoal. 

 
O senhorio de Cristo se traduz na compreensão de que aquele colar de pérolas que 

adornará o seu pescoço em eventuais momentos, pode significar um indispensável 
recurso para sustentar missionários, socorrer necessitados ou deflagrar um processo 
evangelístico que salvará centenas de pessoas. 

 
Chega de esoterismo de pseudo-consagrações dos nossos bens. Daqui para frente 

que fique claro para você que os seus bens materiais têm quem se converter numa 
resposta concreta de sua compreensão da graça divina. Use de maneira tão linda, 
generosa, liberal e santa os seus recursos materiais – poucos ou muitos – de tal maneira 
que você possa dizer: “Graças a Deus, pelo dom inefável”. 

 
Se a sua maneira de ser gracioso e dadivoso lembrar a você e a outros a graça e a 
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bondade de Deus, então saiba, você começou, também na área financeira e 
econômica, a ser um discípulo de Jesus Cristo. E assim, muitos glorificarão a “Deus pela 
obediência da sua confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que 
você contribui para eles e para todos, enquanto oram eles a seu favor, com grande afeto, 
em virtude da superabundante graça de Deus que há em você”. 

 
Se isso acontecer na sua vida, na minha vida e na igreja brasileira, então “graças a 
Deus pelo dom inefável”. Jesus não terá morrido em vão e seu exemplo de graça e 

auto-empobrecimento não terá ficado sepultado e sem ressurreição. Pelo contrário, ter-
se-á tornado uma especial graça em nossa vida, provocando um sério discipulado 
econômico e uma extraordinária ressurreição de liberdade e alegria de doar. 

 
Que Deus nos tire a mesquinhez e a mediocridade e nos conduza à generosidade, 

ao gênero humano, à plenitude da estatura de Cristo, à imagem de Deus também nas 
nossas dadivosas contribuições. 

 
“Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer aos 

necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: Mais bem aventurado é 
dar que receber” (Atos 20:35). 

 
Quem são os poucos que desejam a graça de contribuir? 
 
Você é um deles? 
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LIÇÃO Nº 2 
Para 27 de Março de 2011 
 
 

O DÍZIMO COMO O PRATICAMOS HOJE 
Carlos Alberto Tavares Alves,  

Pastor da Igreja Metodista Central de Teresópolis 
 
 
 
 Na Igreja temos em Jesus Cristo o nosso modelo, o único exemplo a ser seguido. 

Trazemos aqui o parecer de Jesus sobre o dízimo: "Ai de vós, escribas e fariseus, 
hipócritas! Pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante 
da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas" 
(Mateus 23:23). 

 
 Jesus coloca diante de nós uma questão a ser considerada, quando critica o 

"farisaismo" dos judeus, por serem zelosos em apenas alguns dos aspectos da lei e 
negligenciarem outros não menos importantes. Ele nos ensina que a justiça, a fé e a 
misericórdia, apesar de fazerem parte da lei já eram uma realidade de Deus, mesmo 
antes do estabelecimento da lei. Jesus ensina a mesma coisa a respeito do dízimo 
(embora fosse parte da lei observada pelos judeus), que apesar do dízimo fazer parte da 
lei, é parte integrante da graça, pois ser dizimista é uma responsabilidade de amor, fé e 
fidelidade. 
 

 
I - O DÍZIMO É UMA RESPOSTA DE AMOR, FÉ E 

FIDELIDADE 
a) Amor: O cristão ama a Deus e a sua obra. Está 

comprometido com o ministério de Jesus Cristo, e por 
isso sente a responsabilidade de sustentar a Missão de 
Deus neste mundo. O dízimo é o mínimo que podemos 
colocar à disposição do Senhor para a manutenção e 
expansão da sua Obra. Ser dizimista é uma prova de 
amor a Deus, ao próximo e à obra de Deus. 

 
b) Fé: O discípulo de Jesus é alguém de fé. Não 

teme o dia seguinte. Confia que o Senhor é poderoso 
para suprir todas as suas necessidades (Filipenses 

4:19). Porque crê, se dispõe a colocar o dízimo dos seus rendimentos à disposição da 
Igreja de Cristo, que é o seu Corpo, para que a causa do Senhor tenha recursos 
necessários para sua expansão. Crê na vitória do Evangelho, crê na evangelização do 
mundo, crê na ação do Espírito Santo através da Igreja. 

 
c) Fidelidade: O Mestre espera de nós, seus discípulos, fidelidade. Fidelidade em 

tudo: no testemunho, na prática cristã e também no sustento de seu ministério. A Igreja é 
continuadora do ministério de Jesus. Os pastores são os obreiros separados pelo Senhor 
para guiar o seu povo.  

 
A única maneira lícita de sustentar o Ministério de Jesus é através do dízimo, e Ele 

espera que os seus seguidores sejam fiéis na entrega dos dízimos à Igreja, para que ela 
possa cumprir fielmente a sua missão, que é: "Participar da ação de Deus no seu 
propósito de salvar o mundo." 
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II - O DÍZIMO É VOLUNTÁRIO, METÓDICO E PROPORCIONAL 
a) Voluntário: Em 2Coríntios 9:7 lemos: "Cada um contribua segundo propôs no seu 

coração...". O dízimo como forma de contribuição do cristão para a obra da missão do 
Reino de Deus, deve como o Apóstolo Paulo descreve, ser voluntário. Resultado de uma 
decisão consciente e livre. 

 
Temos muitos exemplos de homens, que no passado tiveram esta experiência, 

dentre eles podemos citar Jacó, que voluntariamente deliberou ser dizimista (Gênesis 
28:20-22). 

 
b) Metódico: O Cristão deve ser metódico em todos os seus atos. Especialmente no 

que diz respeito ao sustento da missão do Reino de Deus. O Apóstolo Paulo orientou a 
Igreja com relação ao levantamento de ofertas, quando escreveu aos Coríntios (leia 
1Coríntios 16:2). A orientação do Apóstolo era no sentido de que fosse escolhido o 
primeiro dia da semana (domingo) como dia certo para contribuição financeira. 

 
A contribuição não deve ser apenas esporádica para suprir uma determinada 

necessidade, mas sistemática, para que haja "mantimento" e "fartura" na casa de Deus 
(Malaquias 3:10 e Atos 4:34). O dízimo é o método recomendado, por ser o mais 
apropriado. Por ser um sistema perfeito em que há mérito e ordem. 

 
c) Proporcional: Na segunda parte do texto de 1 Coríntios 16:2, o Apóstolo Paulo 

diz o seguinte: "...cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua 
prosperidade". A contribuição cristã tem de ser sempre proporcional ao que a pessoa 
ganha. Ainda que o dízimo é o melhor método, pois além de facilitar o estabelecimento de 
proporcionalidade, equipara todos os membros da comunidade. Quando todos contribuem 
com o dizimo dos seus ganhos, todos ficam no mesmo pé de igualdade. 

 
III - O DÍZIMO É UMA BÊNÇÃO PARA O DIZIMISTA 
"Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para que se arrependa. 

Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Que tendo falado, não cumprirá?" ( 
Números 23:19). Vimos que o dízimo é uma questão de fé. Sobretudo, fé na Palavra de 
Deus. Dentre as suas muitas promessas, destacamos três: 

 
"Trazei todos os dízimos à Casa do tesouro, para que haja mantimento na minha 

casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do 
céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida" (Malaquias 3:10). 

 
"Tornou Jesus: em em verdade vos digo que ninguém há 
que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou 
filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do 
evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de 
casas, irmãos, irmãs, mães. pais, filhos e campos, com 
perseguições; e no mundo por vir a vida eterna ( Marcos 
10:29-30). 

 
"E isto afirmo: Aquele que semeia pouco, pouco 

também ceifará; e o que semeia com fartura, com 
abundância também ceifará. Deus promete fazer-nos 
abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em 
tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa 
obra..." (2Coríntios 9:6-8). 
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No texto de Malaquias, o Senhor promete abrir as janelas do céu e derramar 
bênçãos sem medidas sobre a vida do fiel dizimista. Em Marcos, o Senhor Jesus promete 
dar cem vezes mais àqueles que deixarem tudo por amor a Ele e a seu evangelho. E em 
2 Coríntios o Apóstolo Paulo coloca diante de nós uma questão lógica: "Quem semeia 
pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito."  Não tenho notícia de ninguém 
que tenha passado fome ou tenha empobrecido por ter feito o voto de ser dizimista. Pelo 
contrário, a notícia que temos é que Deus sempre cumpre as suas promessas para com 
estas pessoas. 

 
Você, pode escolher: ser dizimista e entregar a sua vida ao Senhor, pois  sabemos 

que só pode ser cristão, aquele que verdadeiramente confia nas promessas de Deus; ou 
continuar como está, e quando o Senhor vier para o "acerto de contas", ouvir dele as 
seguintes palavras: "servo mau e negligente... lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá 
choro e ranger de dentes" ( Mateus 25:26-30). 

 
Entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje mesmo, pela fé, e faça o seu voto a 

Deus: Ser um fiel dizimista. 
 

IV – Fechando o estudo de hoje  
(o texto é de Caio Fábio e foi acrescentado pela presente edição ao texto do Carlos Alberto Tavares). 
 

O dizimo é parte de todo culto racional e grato. Sua base, todavia, não é a Lei ou o 
legalismo, mas sim a Lei da Graça, da gratidão, da alegria, do reconhecimento do amor e 
da providencia, do desejo de contribuir para ajudar outros, e, sobretudo, como 
manifestação de culto a Deus, no qual a alegria grata oferece como culto aquilo que é um 
“deus” na terra: o dinheiro! 

 
Dar o dízimo, além de ser tudo o que há pouco lhe disse, é também um ato de 

vindicação da soberania de Deus sobre nossa existência. O dinheiro é uma Potestade 
espiritual. Foi a única realidade que Jesus usou para apresentar como um “deus” 
competindo pelo amor dos homens. Por isso Jesus chamou o dinheiro (Mamon) de 
“senhor”; e disse que ninguém poderia servir a Deus e às riquezas. Desse modo, quando 
alguém dá pelo menos 10% do que ganha, tal pessoa está confessando sua gratidão, sua 
confiança na Provisão, e, também, sua libertação em relação ao poder que os bens 
tendem a exercer sobre toda alma humana, reclamando um papel divino e de obediência 
e serviço, como faz todo senhor espiritual. 

 
O interessante é que Jesus não atribuiu esse poder ao diabo, mas o atribuiu ao 

dinheiro. 
 
Na Graça de Deus o dizimo é assim: filho da Lei da Graça, pois, é fruto da gratidão 

alegre; e não é uma obrigação legal. Todavia, mesmo não sendo uma obrigação legal, é, 
entretanto, um principio espiritual, o qual carrega em si as bênçãos que correspondem ao 
significado de um ser um humano ofertar suas posses a Deus, através de bens e serviços 
aos homens; e fazendo isto com alegria, conforme a Lei da Graça (conforme já 
estudamos nas duas lições anteriores baseadas em 2 Coríntios 8-9). 
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LIÇÃO Nº 3 
Para 03 de Abril de 2011 
 
 

O DÍZIMO NA BÍBLIA 
                                                                                                             (textos adaptados) 
 
1 – O dízimo no Antigo Testamento (G. Ernest Thomas) 
 

Para cada passagem bíblica em que o dízimo parece ser uma transação legalista para 
satisfazer as supostas exigências férreas de um Deus cruel ou a necessidade de dinheiro 
para sustentar o templo, há muitos outros textos bíblicos em que o dízimo é interpretado 
como um ato de adoração e louvor, provenientes da certeza das contínuas misericórdias e 
dádivas de Deus Todo-Poderoso.  

 
A primeira menção específica do dízimo no Antigo 
Testamento ocorre na narrativa que fala sobre a dádiva que 
Abraão trouxe ao altar. Melquisedeque era, então, o 
"sacerdote do Deus Altíssimo". Depois de uma vitória sobre 
o rei de Sodoma, Abraão recebeu grandes homenagens 
pela sua conduta na batalha. Mas, Abraão não estava 
interessado em triunfos pessoais. Ele deu a honra da vitória 
a Jeová. E em reconhecimento pela ajuda divina "Ele Lhe 
deu um décimo de tudo". É o que o escritor declara em Gn 
14:20. Assim, o dízimo do povo de Deus nascia!  

 
Nenhum estudioso foi capaz de explicar satisfatoriamente porque Abraão decidiu que 

a décima parte seria uma quantia apropriada para agradecer a misericórdia divina. 
Possivelmente, ele foi influenciado pelo fato do povo da Babilônia e Assíria ser obrigado a 
dar um décimo de suas posses como um sacrifício a seus deuses. Mas a lealdade de 
Abraão deve ter vindo como o resultado da certeza de que a adoração a Jeová requeria um 
sacrifício valioso da parte de quem estivesse procurando Sua presença. Qualquer que 
tenha sido a razão parece que Abraão considerava a entrega do dízimo um fato básico da 
adoração a Deus. 

 
Devemos entender o número 10 com o significado de totalidade. Dar os 10% 

significava dizer que tudo pertencia a Deus e estava à disposição do Reino de Deus. Jesus 
como um judeu temente era dizimista! Certamente não por ser legalista... Mas ele não 
deu apenas 10%. Deu tudo o que tinha. Jesus deu-se por inteiro! 

 
A lei surgiu com Moisés no Monte Horebe (ou Sinai) quando o povo de Deus foi 

libertado do Egito pela poderosa mão de Deus e estava no deserto a caminho da terra 
prometida. O dízimo é mencionado na lei. 

 
Aliás, com o passar dos tempos, a lei ganhou um peso e um valor tão imensos que o 

dízimo ao invés de ser uma oferta de gratidão, passou a ser simplesmente um imposto. 
 
Mas se olharmos com atenção veremos que Abraão pagou o dízimo. E Abraão viveu 

e aparece na história bíblica bem antes de Moisés.  Percebemos desse modo que o 
dízimo existia antes mesmo da lei. Ou seja, ele não foi uma invenção da lei, mas algo que 
acabou fazendo parte da Lei e depois foi distorcido numa coisa que não era nem o 
propósito da lei e nem o propósito de Deus. 
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2 - O dízimo no Novo Testamento (G. Ernest Thomas) 
 

O dízimo tem um lugar relativamente insignificante no Novo Testamento. Os 
escritores do Novo Testamento falam muito pouco sobre o dízimo.  

 
Primeiro, porque na época de Jesus o dízimo tinha uma associação estreitíssima 

com o Antigo Testamento. Nos séculos que precederam a era cristã o povo hebreu, 
infelizmente, considerava o dízimo não como um ato de gratidão e adoração, mas como o 
cumprimento de meticulosas particularidades da lei. O dízimo tornou-se menos um ato de 
dedicação que um imposto que recaia sobre cada cidadão.  

 
Jesus não sentia que Sua missão era derrubar a lei. Ele disse: "Eu vim não para 

destruir a lei, mas para cumpri-la". Ele esperava mais de Seu Pai Celestial do que foi 
prometido na lei, e Ele mesmo deu maior ênfase ao que era exigido pela lei. Mas, nunca 
insinuou que seus seguidores deveriam encontrar um caminho mais fácil de lealdade dando 
menos de seu dinheiro e de seus talentos a seu Pai Celestial do que dava um fiel filho de 
Israel. “Daí a César o que é de César (impostos) e a Deus o que é de Deus (o dízimo com 
oferta de gratidão e adoração!)” 

 
Os Evangelhos não registram um único ensino de Jesus que dispensam seus 

seguidores da necessidade de reconhecer a bondade de Deus dando uma décima parte de 
seus bens materiais. Ele animou aqueles que O amavam a ir mais longe que o dízimo em 
reconhecimento de seu débito para com o Criador.  

 
Segundo, porque os ensinos e escritos sobre dinheiro davam a entender que o 

dízimo não era suficiente.  
 
Em vista dos conselhos do Novo Testamento acerca do uso do dinheiro, o dízimo, 

como medida de devoção cristã, torna-se o começo e não o fim do processo contributivo.  
 
O desafio era para que os cristãos fossem além dos judeus: que fossem além do 

dízimo. O dízimo é o mínimo com que podemos contribuir.  
 
OBS: Leia o livro no site da Vila: http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/Vida-

espiritual-pelo-dízimo.pdf  
 
 

3 – Jesus falando do dízimo (G. Ernest Thomas) 
 

Quando Jesus discutiu a idéia do julgamento divino para a alma humana, Ele 
declarou que as mais severas penas cairão sobre aqueles que foram infiéis na mordomia 
de seu dinheiro. Contou a história familiar do homem que havia juntado excelentes 
colheitas do seu trabalho. Quando o homem planejou usar seus ganhos egoisticamente 
para construir maiores celeiros e despensas, Jesus declara que Deus lhe falou, dizendo: 
"Louco! Esta noite te pedirão a alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão?" 
Depois Ele ajuntou um lembrete para todos que O estavam ouvindo: "assim é aquele que 
ajunta tesouros para si, e não é rico para com Deus" (Lucas 12:16-21) 

 
Quando Ele contou a história do perigo das riquezas acumuladas, Jesus não 

mencionou o dízimo como uma medida de contribuição de um homem ou mulher, mas, a 
implicação de Suas palavras não deixa lugar para dúvidas de que Ele esperava que o 
povo de Deus desse tão generosamente, que o dízimo seria, por comparação, uma 
quantia deveras insignificante. 
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Na parábola do Fariseu e do Publicano Jesus cita as palavras do Fariseu: "eu dou o 
dízimo de tudo quanto possuo". Criticando a religião deste homem há aqueles que 
argumentam dizendo que esta passagem é uma indicação de que Jesus era contrário ao 
dízimo. Segundo este mesmo raciocínio, devemos também presumir que ele era contrário 
à oração. A crítica de Jesus aqui é feita contra a maneira de orar bem como ao legalismo 
implícito no hábito de dar o dízimo. Jesus estava rebatendo a idéia farisaica de que o 
dízimo formal e a oração formal são aceitáveis a Deus como substitutos para a 
humanidade e sacrifício. 

 
Os Evangelhos não registram um único ensino de Jesus que dispensam seus 

seguidores da necessidade de reconhecer a bondade de Deus dando uma décima parte 
de seus bens materiais. Ele animou aqueles que o amavam a ir mais longe que o dízimo 
em reconhecimento de seu débito para com o Criador. É um débito que poderia ser pago 
por uma fiel mordomia de todas as possessões da vida. 

 
Mateus e também Lucas registram a passagem em que Jesus afirmou que o dízimo 

é esperado daqueles que se propõem ser fiéis a Deus. "Ái de vós, escribas e fariseus, 
hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho e desprezais o mais importante 
da lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis porém, fazer estas coisas, e não omitir 
aquelas" (Mt 23:23-24). 

 
Aqui está Jesus acusando a alguns religiosos legalistas de injustiça, falta de 

misericórdia, falta de fé, de uma religiosidade mecânica, de uma espiritualidade hipócrita.  
 
As palavras de Jesus são uma desaprovação aos que deixam de praticar o bem se 

escondendo nas práticas de uma religião sem amor, substituindo as realidades espirituais 
por mero legalismo. “Sem amor nada se aproveita”.  

 
Jesus não desautoriza o dízimo, o rito ou a prática religiosa. Mas ele condena a 

prática do dízimo, do rito e da religião quando estas não têm o propósito de honrar e 
agradar ao Senhor.  Jesus não livrou seus seguidores da obrigação do dízimo. Ele deu a 
entender que deveriam entregar o dízimo como uma evidência da devoção a seu Pai 
celestial.  

 
4 – O Dízimo exige santidade. Se não tem santidade, o dízimo é imposto ou tentativa 
de suborno de gente ímpia ou ignorante (Pr. Ronan Boechat de Amorim) 
 

Ao trazermos a oferta ao Senhor é necessário santidade. Como recomenda o Salmo 
15, venhamos como pessoas de coração íntegro, que praticam a justiça, falam a verdade, 
não difamam, não praticam o mal, não aceitam suborno, não praticam a usura e honram 
aos que temem ao Senhor.  

 
A oferta, o dízimo, o culto, a adoração, os louvores, o trabalho, etc,  precisam ser 

santos tanto quanto o homem ou mulher de Deus devem ser santos. “Sede santos, como 
eu sou santo!”, diz-nos o Senhor. Pois sem santificação ninguém verá ao Senhor (Hb 
12:14). Além do que, o sacrifício (e também as ofertas e o próprio dízimo) dos perversos 
(iníquos, ímpios) é abominação ao Senhor (Pv 15:8).  

 
Deus tem nojo do que não é santo e rejeita tais coisas , como podemos ver, por exemplo: 

- Ap 3:14-18 - Deus está pronto a vomitar os mornos e arrogantes que não dependem de 
Deus; 

- Amós 5:21-27– Deus rejeita o culto sem santidade, praticado por gente que não pratica a 
justiça e a misericórdia. Deus exige justiça e não sacrifícios e ritualismos 
descompromissados. 
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- Is 58:1-14 – Deus rejeita o jejum com motivações egoístas e condena seus praticantes; 
- At 5:1-11 – Deus rejeita a oferta de Safira e Ananias baseada em mentira. 
- Mateus 5:23-24 – Jesus rejeita a oferta da pessoa que não esteja reconciliada com seu 

próximo. Falta de reconciliação é falta de perdão e falta de perdão é falta de amor. 
- 1Co 11:17-34 – É rejeitada a celebração da Ceia e de qualquer rito sem que haja 

santidade, aqui, especificamente, reverência a Deus e comunhão com o próximo. 
 
Se o dízimo não é fruto de gratidão e temor, acompanhado de santidade e alegria, 

expressando entrega da vida ao Senhor, dependência ao amor e soberania de Deus, 
obediência e confiança na vontade divina, ele na realidade não é o dízimo bíblico e 
aceitável por Deus. É apenas um imposto ou pior, uma tentativa de suborno ao Deus 
eterno. A inútil tentativa de “comprar” a aceitação e bênçãos divinas por parte de quem não 
pode entrar e estar na intimidade do Senhor (Sl 25:14; Sl 15).   

 
“Sacrifícios (incluindo aqui o culto e o ofertório e o dízimo!) agradáveis a Deus são 

o espírito quebrantado; coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus” 
 (Sl 51:17) 

 
5 – CONCLUINDO: 

Dízimo: contribuir não porque é lei, mas por amor (Pr. Ronan Boechat de Amorim) 
 

No Novo Testamento, de modo geral, podemos notar uma certa polêmica contra o 
legalismo e exageros da prática do dízimo como até então concebido (cf. Mt 23:23). Mas 
percebemos também na Igreja Primitiva, que esse  povo da Nova Aliança tinha uma forte 
consciência de que todos os cristãos deviam dar sua contribuição material para as 
precisões da comunidade e do ministério da Igreja, para o sustento da Obra e da Missão de 
Deus no mundo. Seguiu-se o preceito bíblico do dízimo como instrumento de solidariedade 
e amor e não por legalismo. 

 
Os cristãos, embora se tenham sentido a princípio livres das minuciosas prescrições 

da Lei de Moisés, mantiveram a consciência de que deveriam exprimir sua dependência e 
reverência a Jesus, mediante a doação de dádivas naturais ou monetárias. Estas 
serviriam ao sustento do culto sagrado, dos respectivos ministros e ministérios, no apoio 
ao avanço missionário do Evangelho e no socorro aos irmãos necessitados. 

 
Passou-se a enfocar o “dízimo”, a contribuição cristã, como um Dom religioso, um 

gesto de compromisso com Deus e a comunidade do povo de Deus e não mais como 
uma obrigação jurídica (observância de uma lei, um imposto). Ninguém deixa de ser 
cristão por não dar o seu dízimo, mas deixa de cumprir um voto feito no altar do Senhor 
quando se tornou membro da Igreja. 

 
A comunidade da fé, em suas necessidades concretas, aparece como o alvo 

concreto do sentido religioso da doação material, da contribuição regular, do dízimo. O 
Dom é feito a Deus, que dele não necessita, mas com o feito de suprir as oportunidades e 
desafios missionários e as necessidades da comunidade, em termos de culto, de 
manutenção dos serviços religiosos e de socorro aos irmãos mais necessitados. 

 
Assim, dentro da Igreja, a comunidade dos salvos, o sistema do dízimo vê seu 

sentido alargado em direção à fraternidade e corresponsabilidade cristã na Obra de Deus, 
tarefa de todo povo de Deus. Dízimo, portanto, é questão de fé e de amor. Coisa de gente 
cristã! 
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LIÇÃO Nº 4 
Para 10 de Abril de 2011 

(Dia do Pastor e da Pastora Metodistas) 
 
 

 
O PASTOR(A) 

                                                                                       Pr. Ronan Boechat de Amorim 
 

Os Cânones (a lei, o regulamento) 
da Igreja Metodista diz que a tarefa 
do pastor é, entre outras, exercer a 
tarefa de edificar, equipar e 
aperfeiçoar os membros da igreja 
local, visando a sua capacitação 
sob ação do Espírito Santo, para o 
cumprimento da Missão, em todas 

as áreas da existência e da comunidade humana (artigo 176.2). 
 
Ou seja, o pastor é chamado a exercer as funções sacerdotais de ministrar a 

Palavra de Deus e os sacramentos e pastorear o povo de Deus (conforme o chamado de 
Jesus a Pedro em Jo 21:17:“Apascenta as minhas ovelhas”). 

 
 OBS: É importante lembrarmos que a Igreja Metodista, herdeira da Reforma 

Protestante de 1516, não reconhece o pastor como o sacerdote da Igreja. Cremos, como 
define um dos postulados da Reforma Protestante, no sacerdócio de todos os crentes, e 
não apenas no sacerdócio dos pastores e pastoras. Não precisamos, portanto, que o 
pastor faça a mediação entre nós e nosso Deus. Cada crente tem livre acesso a Deus e 
ao exame das Escrituras. Como afirma 1 Pedro 2:9-10, o povo de Deus (a Igreja) é raça 
eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido Deus para proclamar a sua salvação.  

 
Três funções sacerdotais podem ser encontradas em textos mais antigos. O 

sacerdote é quem: a) profere oráculos (Dt 33:7-11; Jz 18:5; 1Sm 14:41, 1Sm 28:6); b) 
instrui na lei (Dt 30:10; Ml 2:6-8); e, c) oferece sacrifícios (Dt 33:10), que hoje seria o 
próprio culto, onde celebramos o sacrifício único, suficiente e irrepetível do Senhor Jesus. 
Jesus é o fundamento de um novo culto (Hb 9:14; Hb 133:15ss). Assim o culto sacrificial é 
abolido (Hb 10:9; Hb 7:18; Hb 8:13). 

 
A instrução na lei é um desenvolvimento da função oracular: o oráculo é uma 

comunicação da vontade revelada de Deus; uma pregação orientadora sobre como agir. 
A instrução na lei é uma comunicação mais sistemática da mesma coisa; já é um 
processo docente. O importante é que em ambos os casos, o sacerdote não tem uma 
palavra que seja propriamente sua. Mas deve ser portador da Palavra de Deus. A 
pregação, a revelação da vontade de Deus, é a tal profecia mencionada pelo apóstolo 
Paulo em 1Coríntios 14:3. “Quem profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e 
consolando”. 

 
A função do pastor ao pregar, portanto, não é falar de si mesmo e de suas idéias. Jr 

23:28 diz que o profeta é chamado a profetizar a Palavra do Senhor e não pra falar de 
seus sonhos. Quem profetiza de si mesmo e não da parte do Senhor as palavras do 
Senhor é falso profeta, diz-nos claramente Jr 23:25-26.  
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O pastor também não pode usar a pregação para seduzir a Igreja, dizendo o que a 
Igreja quer ouvir. A pregação é para que seja dito o que Deus, Senhor da Igreja tem a 
dizer ao seu Povo: Palavras de Vida (“Ái de vós quando todos vos louvarem!”, alerta-nos 
Jesus em Lc 6:26). Em 1Rs 22:13-18 o mensageiro do rei Acabe ao consultar o profeta 
Micaías sobre um projeto do rei diz: “as palavras dos profetas (os falsos profetas mantidos 
pelo rei) a uma voz predizem coisas boas para o rei; seja, pois, a tua palavra  como a 
palavra de um deles e fala o que é bom”. Mas o profeta Micaías, um verdadeiro homem 
de Deus diz: “Tão certo como vive o Senhor o que o Senhor me disser isso falarei”.  

 
Como vimos em 1Co 14:3, a pregação tem de ser para edificar a Igreja, promovendo 

crescimento, maturidade e perfeição cristã. A palavra de Deus somada à oração é o 
alimento da fé, pois a fé nasce e cresce pelo ouvir a Palavra de Deus (Rm 10:17). Sem fé 
é impossível agradar a Deus (Hb 11:6). Jesus adverte aos saduceus que eles erram por 
não conhecer o poder e a palavra de Deus (Mt 22:29), pois tudo que não provém da fé é 
pecado (Rm 14:23). Ainda segundo 1Co 14:3 a pregação é também para exortar, 
corrigindo, denunciando desvios e apontando os corretos parâmetros do Evangelho, 
chamando ao arrependimento. E também para consolar, sobretudo aos tristes, aos 
cansados e aos perseguidos por causa da Causa (do nome) de Jesus. 

 
A pregação, por isso, nos alimenta, fortalece e dá convicções mais profundas e mais 

embasadas na Palavra de Deus. Mas também aponta nosso pecado, denuncia abusos e 
desvios, desmascarando a falsidade de nossa auto-suficiência. E, sobretudo nos consola, 
seja pelo anúncio do perdão de Deus, seja pelo anúncio da presença de Deus que está 
conosco todos os dias de nossa vida (Mt 28:20). Ainda que andemos pelo vale da sombra 
da morte (Sl 23: 4). 

 
Ocasionalmente, os sacerdotes foram alvos da crítica dos profetas. Eles são 

censurados por sua omissão em dar a instrução adequada (Jr 2:8; Ez 22:226; Os 4:4-6; 
Ml 2:6ss), por suas orgias (Is 28:7). Jeremias, por exemplo, associa os sacerdotes aos 
falsos profetas como enganadores do povo (Jr 5:30-31; Jr 6:13-14; Jr 8:10-11; Jr 23:11). 

 
Talvez pudéssemos ousar dizer que os profetas tal qual os conhecemos na Bíblia só 

apareceram porque os sacerdotes, a quem cabiam originalmente proferir os oráculos de 
Deus, corromperam-se e foram corrompidos. “Porque os pastores se tornaram estúpidos 
e não buscaram ao Senhor; por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se 
acham dispersos! (Jr 10:21). “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o 
conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento... e rejeitaste a lei do teu 
Deus... (Os 4:6). 

 
Provérbios 29:18 já sentencia: “Não havendo profecia o povo se corrompe!”  Jesus 

olha para a multidão e sente profunda compaixão: “São ovelhas sem pastor!” (Mt 9:36). 
Na verdade, em Israel o que não faltava era gente que se dizia pastor: fariseus, saduceus, 
doutores da lei, sacerdotes, sumo-sacerdotes... mas não eram aprovados por Deus. Por 
isso Jesus se apresenta como “o bom pastor” (Jo 10:11), opondo-se certamente aos maus 
pastores, os tais “devoradores” das casas das viúvas e dos órfãos (Mt 23:14).  Mas “ai 
dos pastores” que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto! Diz o Senhor”  (Jr 
23:1). “...eu cuidarei de vos castigar a maldade de vossas ações, diz o Senhor” (Jr 23:2).  

 
Por outro lado, Deus chama pastores para a tarefa de profetizar ao seu povo. 

“Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor dizendo: Ouve as palavras desta 
aliança, e fala aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém; dize-lhes: Assim diz o 
Senhor, o Deus de Israel: Maldito o homem que não atentar para as palavras desta 
aliança...” (Jr 11:1-2). “Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos ouvi a Palavra do 
Senhor. Assim diz o Senhor... ...então profetizei segundo o que me fora ordenado” (Ez 
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37:3,4 e 7). “Então o Senhor me disse: profetiza... Profetizei como ele me ordenara (Ez 
37:9-10). “...profetiza-lhes e dize-lhes: Assim diz o Senhor... (Ez 37:12). 

 
Outro exemplo clássico é o que acontece com o profeta Jonas, o primeiro 

missionário enviado aos gentios. “Veio a palavra do Senhor a Jonas: Dispõe-te, vai à 
grande cidade de Nínive (Jn 1:1-2). “Levantou-se, pois Jonas e foi a Nínive, segundo a 
Palavra do Senhor” (Jn 3:3). Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e 
pregava...” (Jn 3:4). Como resultado, “os ninivitas creram em Deus” (Jn 3:5). É como diz o 
Senhor em Isaías 55:11: “assim será a palavra que sair da minha boca; não voltará para 
mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei”. 

 
Na pregação, portanto, a palavra só é verdadeiramente do Senhor, se procede dele, 

se é dada por ele e mandada ser dita por ele. Por isso a própria palavra do Senhor nos 
orienta: “Toda profecia precisa ser julgada!” (1Co 14:29). Parafraseando o apóstolo Paulo 
em 1Co 2:4-5, “a pregação do pastor não pode consistir em linguagem persuasiva de 
sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé do povo de Deus 
não se apoie em sabedoria humana; e sim, no poder de Deus” . 

 
O pastor aprovado por Deus, e consequentemente a sua pregação, é aquele que se 

coloca no seu verdadeiro lugar: aos pés do Mestre. É aquele que sua maior importância é 
a de ser servo porta-voz de uma palavra que não é sua, mas de Deus. É aquele que não 
se deixa seduzir pelo púlpito, pelos primeiros lugares, pelo lugar mais alto na 
congregação, e que, tal como João Batista, tem certeza que é pecador e vive numa 
crescente dependência de Deus e sua graça: “importa que Ele cresça e que eu diminua” 
(Jo 3:30). “Porque só tu tens as palavras da vida eterna”(Jo 6:68). 

 
A autoridade de um pastor está em seu chamado, em sua 
vocação. A autoridade de sua pregação está na 
autenticidade de sua vida e na fidelidade de sua pregação à 
palavra de Deus, e mais precisamente, na fidelidade às 
Sagradas Escrituras, a Palavra revelada de Deus. Deus 
esse que não mente e cuja Palavra permanece para 
sempre: é a mesma ontem, hoje e sempre.  

 
Ore pelo seu pastor, sustentando-o também com suas 

orações. Que a pregação do seu pastor incomode você, 
desafiando-o ao crescimento espiritual, à fidelidade ao Evangelho e à vida por modo 
digno do Evangelho de Cristo, à prática do amor ao próximo, ao envolvimento maior e 
visível com a Missão de Deus.  

 
Que nós pastores possamos ser instrumentos de Deus em sua vida e reconhecidos 

como obreiros que, tal qual 2Tm 2:15, se apresentam aprovados diante de Deus e à 
frente do ministério, como obreiros e sacerdotes que não têm de que se envergonhar, e 
que manejam bem (com unção e fidelidade!) a palavra da Verdade. Pregando a Palavra, 
corrigindo, repreendendo, exortando com toda longanimidade e doutrina (2Tm 4:2), sendo 
sóbrios em todas as coisas, fazendo o trabalho de evangelista e cumprindo cabalmente o 
nosso ministério (2Tm 4:5).  

 
Que Deus nos abençoe, a todos nós, ministros seus, povo de Deus. 
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LIÇÃO Nº 5 
Para 17 de Abril de 2011 
 
 
A HUMILHAÇÃO E A GLORIFICAÇÃO DE JESUS CRISTO: 

A MENSAGEM DA PÁSCOA 
                                                                                           

João Wesley Dornellas  
 

1 - textos bíblicos:             
 

a - Mateus 28. 1-10  (Leia também as narrativas dos demais Evangelhos: Mc 16.1-8;  
Lc 24.1-12; Jo 20.1-10) 

b - Romanos 4.24 a 5.4 
c - 2 Timóteo 2.8 
 

 
2 - A mais importante semana da história humana 

Embora comemoremos hoje o chamado Domingo de Ramos, relembrando a entrada 
triunfal de Jesus em Jerusalém, vamos falar de Páscoa. 

 
Convém lembrar os acontecimentos da semana acontecida entre o domingo de 

Ramos e o domingo da ressurreição, tantos e tão importantes que dariam para muitas 
semanas em aulas de Escola Dominical. Como nosso assunto de hoje é Páscoa, vamos 
apenas mencionar alguns deles. O que se recomenda é uma leitura de todos os textos 
dos Evangelhos a partir da entrada triunfal de Jesus. Nesses textos, poderemos relembrar 
a purificação do templo, o episódio da figueira sem fruto, a conversa no templo com os 
principais sacerdotes, as últimas parábolas que proferiu, dos dois filhos, dos lavradores 
maus, das bodas, do bom servo e do mau, das dez virgens e dos talentos, o sermão 
profético, os preparativos para a Páscoa, a instituição da refeição eucarística, a santa 
ceia, a traição de Judas, a prisão, julgamento e condenação de Jesus à morte infamante 
na cruz e seu sepultamento no túmulo que José de Arimateia disponibilizou. 

 
A releitura desses textos vai revelar coisas muito importantes para nossa fé, que não 

devem ser lidos e estudados apenas nos tempos de Páscoa mas sempre, pois essas 
passagens nos levam a compreender os mistérios dos dias finais de Jesus na terra. 
Convém lembrar que a palavra mistério não significa alguma coisa complicada, complexa 
e difícil de entender. No sentido neotestamentário do termo, um mistério é alguma coisa, 
normalmente simples em si mesma, que é totalmente obscura para quem está de fora 
mas completamente entendível pelo iniciado. Ao não instruído nessas coisas, é sem 
sentido; para o instruído, é veículo de verdade e graça. 
 
3 - Sexta-feira Santa e Páscoa 

O mistério da encarnação desabrocha no mistério da sexta-feira santa e da Páscoa. 
Precisamos vê-las conjuntamente. Há duas idéias que não podem ser dissociadas. Os 
protestantes e católicos, estes até de maneira mais incisiva, acabam dando muita ênfase 
na teologia da cruz: “foi entregue por nossas transgressões”. Os ortodoxos, por sua vez, 
enfatizam mais a teologia da glorificação: “ressuscitou para nossa glorificação”. 

 
Não há teologia da cruz sem o complemento natural – a teologia da glorificação. Ou 

seja, não há Páscoa sem sexta-feira santa e não há sexta-feira santa sem Páscoa. É fácil 
encher o cristianismo de tribulação e angústia. Mas se a cruz é a cruz de Jesus e não 
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uma especulação a respeito da cruz, que qualquer um pode fazer, não se pode esquecer, 
de modo nenhum, que o crucificado levantou-se dos mortos no terceiro dia. 

 
     Por isto, temos que celebrar a sexta-feira santa de maneira diferente do que temos 
feito. Em vez de cantar hinos tristes e lamuriantes sobre a morte de Cristo, talvez já 

devemos entoar nela os 
cânticos festivos de Páscoa. 
Karl Barth, um dos maiores 
teólogos protestantes do 
século 20, muito apreciado 
também pelos católicos, nos 
fala que o que aconteceu na 
sexta-feira não foi tão 
trágico e abominável pois 
Jesus venceu a morte e 
ressurgiu. Ele chega a dizer 
que, já na sexta-feira, se 
devem ouvir os tambores 
festivos que anunciam a 
ressurreição.  

 
O ponto crucial da cristologia tem sido discutido debaixo de duas conceituações: a 

humilhação e a exaltação de Cristo. A humilhação inclui o “padeceu sob o poder de 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado”, como nos diz o Credo Apostólico. A 
cruz, para qualquer um, seria humilhação e abandono. Mas o que dá significado à 
humilhação é o fato de que este homem, Jesus, é o filho de Deus, que não é outro senão 
Deus mesmo, que se humilha e se entrega a si mesmo. 

 
Quando tudo é completado pela exaltação de Cristo no mistério da Páscoa, essa 

glorificação é certamente a glorificação do próprio Pai. É a sua honra que triunfa ali. Mas 
o verdadeiro mistério da Páscoa é que o homem é exaltado, colocado à mão direita de 
Deus para triunfar sobre o pecado e a morte. 

 
O que houve foi uma substituição. A reconciliação do homem com Deus se realiza 

com Deus colocando-se a si mesmo no lugar do homem e o homem sendo colocado no 
lugar de Deus – um ato da graça divina. Esse milagre inconcebível é a nossa 
reconciliação com Deus. 

 
Na crucificação, Deus toma sobre si aquilo que é merecido pelo homem. Se Deus 

não agisse, a criatura humana seria destruída pelo pecado. Deus não deseja isto para o 
homem. Ele quer que o homem se salve. Só a entrega de Deus a si próprio é suficiente 
para salvar o homem. A reconciliação significa Deus tomando o lugar do homem. 

 
Na morte de Jesus, Deus cumpriu a sua lei. Deus agiu como juiz em relação ao 

homem. No julgamento, o homem é condenado mas Deus se coloca em seu lugar. É o 
que fala o apóstolo Paulo em sua carta aos romanos: “ele foi entregue por nossas 
transgressões”. É por isto que se fala em sofrimento vicário de Jesus, que significa, feito 
em nosso lugar. 

 
Nesse processo todo, o julgamento de Deus é executado e a lei de Deus é aplicada. 

Mas o que o homem deveria sofrer, é Cristo quem sofre. Eis porque Jesus Cristo é 
Senhor, pois coloca-se em nosso lugar diante de Deus, tomando sobre si mesmo o que 
pertence a nós. Na cruz, Deus se torna fiador nosso, por aquilo que somos de 
amaldiçoados, culpados e perdidos. Dessa maneira, Jesus dá fim, para sempre, à 
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maldição, a qualquer tipo de maldição. Não é da vontade de Deus que o homem pereça; 
não é da vontade de Deus que o homem pague o que deve pagar. Em outras palavras 
mais claras, Deus extirpa o pecado. É justamente isto que Deus faz: determina o castigo 
mas toma o lugar do culpado. A justiça de Deus não se choca com sua misericórdia e seu 
amor. Isto é graça. Este é o mistério da sexta-feira santa. 

 
Por isto, temos que ir além da sexta-feira santa. Não somos mais considerados por 

Deus como pecadores que precisam passar pelo julgamento de suas culpas. Nada mais 
temos a pagar. Somos libertados pela graça, pelo fato de Deus se ter colocado no banco 
dos réus por nós. Agora, como o apóstolo Paulo falando aos Filipenses (1.22): “(Jesus) 
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos 
perante Ele (o Pai) como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 

 
 

4 - O Sepulcro Vazio 
Depois que sepultaram Jesus e lacraram a pedra do sepulcro, os discípulos voltaram 

às suas atividades. O sonho terminara. Todas as palavras e promessas de Jesus foram 
esquecidas. As próprias mulheres, aquelas que acompanharam de perto a morte de 
Jesus, também se esqueceram delas. Como, no entanto, amavam Jesus, na madrugada 
daquele domingo foram ao sepulcro levando aromas para perfumar o corpo de Jesus. Ou 
seja, não esperavam ressurreição nenhuma. 

 
Indo ao sepulcro, viram a pedra removida e um anjo. Atônitas com o 

desaparecimento do corpo de Jesus, elas receberam as primeiras notícias da 
ressurreição de Jesus através de um anjo e o pedido de Jesus para informar os discípulos 
que estava indo para a Galileia. Ao receber a notícia, os discípulos também não 
acreditaram. As mulheres acompanharam todo o sofrimento de Jesus, sua prisão, seu 
julgamento e condenação. E foram testemunhas importantes da crucificação de Jesus. 
Naquele domingo de madrugada foram elas as primeiras a saber da ressurreição de 
Jesus e a se encontrarem com ele. Pela atenção e cuidado que elas tiveram com Jesus 
durante todo o tempo, presentes junto à cruz e quando puseram o corpo de Jesus no 
sepulcro, bem que elas mereceram receber essa recompensa de amor, serem as 
primeiras pessoas do mundo a contemplar a realidade do sepulcro vazio e do Cristo 
ressurreto. 

 
Quando Jesus se encontra com elas, ele lhes diz: “Salve!”. O significado real dessa 

palavra, que é uma forma comum de saudação, é “alegrem-se”.  
 
 

5 - Mensagem da Páscoa 
Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Esta é a mensagem da Páscoa. Ela assegura 

que não foi em vão que Deus humilhou-se a Si mesmo em seu filho. Fazendo isto, ele 
pode retomar a sua própria honra e confirmar a sua própria glória. Por sua misericórdia, 
triunfou sobe a humilhação e o resultado é a exaltação de Jesus Cristo. Na ressurreição 
de Cristo, o homem é exaltado e apontado como aquele que se tornou livre na morte de 
Cristo. 

 
Esta é a mensagem da Páscoa, o fim do processo de reconciliação do homem com 

Deus, ou seja, a redenção do homem. O homem é agora uma criatura redimida. Ele está 
livre de tudo que tinha domínio sobre ele, como a maldição e a morte. Ele passa a fazer 
parte do Reino de Deus. O homem não é mais seriamente olhado por Deus como um 
pecador. Ele é agora um homem justificado. Isto é mais do que ser simplesmente 
perdoado. Como diz o antigo e sempre novo hino: “Tu não somente perdoas, purificas 
também ó Jesus”. Isto é santificação. 
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O homem está em Cristo Jesus que morreu por ele e, em virtude de sua 

ressurreição, pode viver para glória de Deus. Nesse terceiro dia, começa uma nova vida 
para Jesus, uma nova vida para o homem, uma nova era para a humanidade. O velho 
mundo foi completamente banido e exterminado na morte de Jesus. Na Páscoa, fica claro 
que a vitória de Deus em favor do homem já foi ganha. A Páscoa é a grande promessa de 
nossa esperança. Mas simultaneamente esse futuro já está presente na mensagem da 
Páscoa. É a proclamação de uma vitória já conquistada. A guerra acabou, embora alguns, 
que não souberam da notícia, ainda lutem por aqui e ali. A partida está ganha embora o 
jogador oposto ainda faça alguns lances. O relógio da parede chegou ao fim da corda 
embora o pêndulo ainda esteja balançando. 

 
Estamos vivendo no tempo interino entre o velho que já passou e aquele em que 

tudo se fará novo. A mensagem da Páscoa nos diz que os nossos inimigos, o pecado e a 
morte, foram derrotados. Eles ainda se comportam como se a partida ainda não tivesse 
sido decidida. Precisamos reconhecer a presença deles, mas precisamos deixar de ter 
medo deles. 

 
A ressurreição de Cristo revela essa proclamação de vitória. É por isto que o 

apóstolo Paulo exorta a Timóteo. “Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os 
mortos”. Na ressurreição de Cristo já teve início a nossa própria ressurreição. Ela já foi 
antecipada, anunciada, garantida. Tudo o que os cristãos que nos trouxeram até aqui 
viveram, creram, amaram e sofreram jorrou dessa única fonte, a ressurreição de Cristo. 
Toda a vida cristã é faísca desse fogo, é reflexo do túmulo vazio. 

 
A vida só é vida mesmo na medida em que cremos na ressurreição. A vida sem 

ressurreição é um nada. “Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação”, 
conforme nos assevera o apóstolo Paulo (1 Coríntios 15.17). A ressurreição de Cristo é a 
glória para nós. É a resposta às nossas perguntas. Quem foi condenado, crucificado 
morto e sepultado na sexta-feira santa? Não só Jesus mas, com ele e em sua pessoa, 
todos nós. Nós fomos aniquilados naquela cruz. É por isto que na Páscoa ressuscitamos 
todos nós. Depois de tudo arrasado, começou tudo de novo para nós. Tudo. Mas de 
maneira inteiramente nova. Com esse pobre material que somos, Deus faz tudo novo. 

 
Mas o que Deus exige desse material ressuscitado? Deus quer que esqueçamos o 

medo, as preocupações e fome pelo poder e pelo renome, porque tudo isto já foi 
crucificado, morto e sepultado. E Deus quer que aceitemos a alegria e a paz que nos 
foram presenteadas por ocasião da Páscoa. Ele quer que trilhemos o Seu caminho pois 
todos os outros são becos sem saída. 

 
A pequena frase da carta a Timóteo diz: “Lembra-te”. Mantém na lembrança, no 

caderninho de notas, nos umbrais das portas, pense nisto, não se esqueça. Podemos nos 
esquecer de muita coisa nesta vida, mas não podemos nos esquecer do Cristo 
ressuscitado. Todos os erros, equívocos, maldades, parcialidades, medos, agitações com 
que nos torturamos e com os quais amarguramos a vida dos outros têm sido porque não 
nos lembramos que Ele ressuscitou. 

 
É claro que um dia vamos morrer. Porém, mais do que isto, nós já podemos viver. 

Nós e todo o mundo. Por isso a humanidade tem o direito de alimentar a sua esperança. 
Deus nos deu esse direito. Na Páscoa. 
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LIÇÃO Nº 6 
Para 24 de Abril de 2011 
 
 

A PÁSCOA DE JESUS  
DEVE SER TAMBÉM A NOSSA PRÓPRIA PÁSCOA 

Pr. Ronan Boechat de Amorim  
 
 
Foi durante a visita de Jesus a Jerusalém para a celebração da Páscoa Judaica (a 

celebração da libertação do povo hebreu de sua escravidão no Egito) que Ele foi preso, 
torturado e crucificado e que ressuscitou dos mortos. Por isso a Páscoa cristã além de 
recordar o grande amor de Deus que liberta seu povo da escravidão (Êxodo) é também e 
principalmente a celebração da morte e da ressurreição de Jesus, que fez a Páscoa 
(pessah = passagem) da morte para a vida. 

 
A Páscoa cristã é a libertação da vida humana do poder do determinismo histórico, 

do pecado, do mal, do diabo e da morte. Em Jesus, e mais precisamente na sua 
ressurreição dos mortos, a vida enfrenta e vence o mal e a morte. 

 
 

1 – Longe do Egito mas com o Egito no coração 
O povo que foi libertado por Deus da escravidão imposta a ele pelo Faraó do Egito, 

saiu do Egito mas não conseguiu tirar o Egito do coração, ou seja, ele trouxe do Egito 
práticas e valores que Deus abominava, e passou a praticar com os mais fracos e pobres 
do povo o que o povo havia sofrido no Egito. 

E a morte de Jesus denuncia todas essas práticas equivocadas na vida, nos 
relacionamentos pessoais e sociais e na própria religião praticada pelo povo de Deus. 

 
2 – A morte de Jesus denuncia a idolatria 

Como já dito, o povo hebreu foi libertado por Deus da opressão e escravidão 
imposta e ele pelo Faraó do Egito. Liberto do Egito, o povo deveria superar o passado 
ruim e amargo, tomar a vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos como valores e 
leis para a sua vida e aprender a viver com justiça, paz e solidariedade. 

 
Mas infelizmente o povo saiu do Egito mas trouxe o Egito na sua memória, nos seus 

valores, no seu coração. Trouxe o Egito, é bom que se esclareça, no sentido metafórico, 
ou seja, trouxe do Egito muita coisa de ruim que viu, conheceu, experimentou e sofreu. 
Inclusive um certo gosto por práticas e relações opressoras. 

 
Com os 10 mandamentos, Deus proibia a idolatria porque não queria que seu povo 

fosse enganado, manipulado e controlado pelos sacerdotes idólatras que punham 
palavras na boca dos ídolos ou pelo rei ou qualquer outro líder político ou militar que 
sustentavam, manipulavam e controlavam os sacerdotes idólatras. Como os ídolos não 
pensavam, não falavam, não agiam e nem amavam pois eram feitos de pedra, prata e 
ouro e feitos por mãos humanas, as mensagens, exigências e vontades dos ídolos 
geralmente eram as mensagens, exigências e vontades do rei colocada na boca dos 
ídolos pela mediação dos sacerdotes. 

 
A morte de Jesus na cruz foi provocada pelos sacerdotes do templo de Jerusalém 

que, distantes de Deus e indiferentes ao sofrimento do povo, amavam idolatricamente a 



23 
 

lei, o templo, os ritos, as tradições. Em nome da lei, das tradições, da religião judaica e do 
próprio Deus eles prenderam, torturaram e assassinaram Jesus Cristo, o filho de Deus. 

 
Nós, cristãos, acreditamos que Jesus é Deus, Deus encarnado para nos salvar. 

Podemos dizer então que os sacerdotes e religiosos do tempo de Jesus, mataram o Deus 
filho supostamente para defender a lei de Deus, as tradições religiosas e o próprio Deus 
de um blasfemador. 

 
Jesus denuncia que a religião sem amor e sem justiça, por mais que possa parecer 

de Deus, é manipuladora, excludente, opressora, idolátrica e que pratica a violência em 
nome do sagrado. 

 
"Nós vos pedimos com insistência: Nunca digam “Isso é natural”. Diante dos 

acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o sangue, 
em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, 
não digam nunca “Isso é natural” a fim de que nada passe por imutável." 

(Bertold Brecht) 
 

3 – A morte de Jesus denuncia hipocrisia e injustiça 
Também nos 10 mandamentos Deus exigia relações pessoais e sociais mais justas, 

misericordiosas e humanas. Lá estão os mandamentos para não roubar, não adulterar, 
não matar... Mas há o 10º mandamento que é mais radical e difícil de ser cumprido: não 
cobiçar. Assim, Deus está dizendo que não basta não roubar, não adulterar e não matar. 
É necessário não ter a presença e o desejo do mal dentro do coração. Deus queria o 
coração do seu povo transformado, amoroso, santificado. Deus queria um coração puro 
(purificado do mal), que não sentisse nem tivesse motivação para roubar, adulterar e 
matar. 

A morte de Jesus, injusta e violenta, desmascara a hipocrisia do povo de Deus. Um 
inocente foi condenado e crucificado depois de intensa perseguição, calúnia, falso 
testemunho, suborno, traição e todo tipo de injustiça e pecado. 

 
“Como Jesus decepcionou os religiosos de seu tempo” é um poema de Walter 

Rawshenbush publicado em 1913 no livro Cristianizando a Ordem Social. Ele nos diz: 
 

“Eles esperavam que o Reino de Deus fosse imposto pela força, tanto humana 
quanto celestial. Jesus repudiou qualquer uso da força (Mt 26:51-53). 

 
“Eles viam o Reino de Deus como privilégio de um grupo selecionado. 

Jesus fez questão de repartir seus benefícios com todos e incluiu toda a 
humanidade num ideal que era dos judeus (Mc 12:1-12). 

 
“Eles relacionavam o Reino de Deus com a esperança de engrandecimento 

pessoal que aprenderam com os despotismos humanos. Jesus democratizou a idéia 
do Reino e pôs sob a lei de serviço todos os que o desejavam (Mt 20:25-28). 

 
“Eles relacionavam o Reino de Deus com a religião cerimonial e eclesiástica. 

Jesus plantou o Reino no domínio das relações seculares e éticas (Mt 25:31-46). 
 
“Para muitos, os benefícios materiais era a coisa principal e a conformidade 

ética era o preço a ser pago. Para Jesus a integridade ética e social para todos era o 
próprio fim e conteúdo da esperança (Mt 6:25-34). 

 
“Eles esperavam que o Reino de Deus chegaria através de uma catástrofe. 

Jesus trabalha na direção da lei do crescimento gradual (Mt 13:31-33). 
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“Para eles o Reino de Deus estava no futuro. Para Jesus, o Reino estava tanto 

no futuro quanto no presente (Lc 17:20-21)." 
 

4 – A morte de Jesus revela o grande amor de Deus. 
Desde que o ser humano foi criado, ao longo de toda a história humana, o que vemos é 

um Deus amoroso que quer salvar o 
homem e a mulher da destruição que 
eles fazem a eles mesmos, aos demais, 
ao meio ambiente, ao mundo. A história 
humana não é uma história humana, 
solidária e da justiça. Pelo contrário, é a 
história da desumanidade, guerras, 
dominações, intolerância, perseguições e 
da redução do outro em escravo, 
explorado ou subserviente. 

 
Mesmo diante de tantas 

infidelidades, traições, injustiças e 
violência por parte das pessoas, Deus 
insiste no seu amor e amizade para 

conosco. Ele nos amou sendo nós pecadores (Rm 5:8). Ele nos amou primeiro (1Jo 4:19). 
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna (Jo 3:16). 

 
Diante da perseguição, da rejeição, da humilhação, da tortura e da ameaça de morte 

na cruz, Jesus poderia simplesmente ter desistido de nós, de nos salvar. Mas por amor de 
Deus e por fidelidade a sua Palavra e Aliança conosco, Jesus submeteu-se à ignomínia e 
nos amou até as últimas conseqüências, a saber, a cruz. Ele aceitou a rejeição e o seu 
assassinato, mas com sua morte provou-nos seu amor e com sua ressurreição foi 
contundente em afirmar que não é a violência e o pecado que têm a última palavra, mas 
Deus e sua graça.  

 
Podemos aplicar as palavras do poema “Tarefa”, de Geir Campos, à maneira como 

Jesus nos amou solidariamente na cruz. Ele diz: 
 

“Morder o fruto amargo e não cuspir, 
Mas avisar aos outros o quanto é amargo. 
Cumprir o trato injusto e não falhar, 
Mas avisar aos outros quanto é injusto. 
Sofrer o esquema falso e não ceder, 
Mas avisar aos outros o quanto é falso. 
Dizer também que são coisas mutáveis... 
E quando em muitos a noção pulsar 
-Do amargo e injusto e falso por mudar- 
Então confiar à gente exausta o plano 
De um mundo novo e muito mais humano.” 

 
O amor de Jesus está não apenas no fato dele morrer em meu lugar, mas também 

no fato de ter guardado o meu lugar lá na cruz. E eu preciso tomar o meu lugar. O que 
não significa morrer literalmente como Ele morreu, mas morrer para a velha vida e a vida 
sem o compromisso com o Evangelho, e assumir na minha vida as prioridades e os 
compromissos com o Evangelho e o Reino de Deus, mesmo que a conseqüência disso 
seja a ameaça da perseguição, do sofrimento e da cruz. Como aconteceu com Jesus, não 
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podemos permitir que nenhum tipo de poder nos cale de clamar e trabalhar pela paz e 
pela justiça, nem mesmo a ameaça da cruz. Porque nos foi concedida a graça de padecer 
por Cristo e não somente de crermos nele (Fp Fp 1:29).  

 
“Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em 

vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu 
pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; pois ele, quando ultrajado, não revidava 
com ultraje; quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga 
retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, 
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas, fostes 
sarados” (2Pd 2:21-24) 

 
“Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda 

que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, 
portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados; antes, santificai a Cristo, como 
Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele 
que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e 
temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, 
fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se 
for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que 
praticando o mal”. (1Pd 3:11-17) 

 
“Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a 

provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo; pelo contrário, 
alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que 
também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois 
injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. 
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem 
se intromete em negócios de outrem; mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe 
disso; antes, glorifique a Deus com esse nome”. (1Pd 4:12-16). 

 
 

5 - Conclusão 
Com a morte e a ressurreição de Jesus podemos aprender muito sobre o amor de 

Deus e as nossas ambigüidades e infidelidade. Podemos aprender muito também sobre a 
fidelidade, o caráter e o amor de Deus. Páscoa, portanto é tempo de chorar os nossos 
pecados, mas tempo também de levar adiante o que Jesus começou e o que Ele confiou 
às nossas mãos para que fosse feito. 

 
Não nos sintamos amedrontados, impotentes ou constrangidos diante da tarefa de 

justiça, paz, ética, santidade e graça que Deus nos confia e diante das perseguições e 
incompreensões com que muitas vezes somos tratados. A tarefa de anunciar o Evangelho 
da Paz não é uma opção na vida do homem ou da mulher cristãos. Além de ser algo 
natural, deve ser também uma alegria e um compromisso. 

 
Recordar a Páscoa de Jesus é recordar o projeto de Deus para esse mundo, para a 

via humana, e nos colocarmos em suas santas mãos para fazer o que vem às nossas 
mãos para ser feito. Façamos tudo no poder do Espírito Santo, com amor, com urgência, 
com discernimento e com a autoridade dada por Deus a nós. 

 
É Páscoa... tempo de não temer as ameaças, desmascarar as idolatrias de nosso 

tempo, expurgar o Egito de nosso coração, nadar contra a corrente e construir justiça e 
paz.  
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LIÇÃO Nº 7 
Para 01 de Maio de 2011 
 
 
 
 
 

A ESPIRITUALIDADE CRISTÃ: UM RELACIONAMENTO EM AMOR 
  

                                            (texto elaborado pelo Pr. Ronan Boechat a partir do livro O CAMINHO DO CORAÇÃO, 
do Pr. Ricardo Barbosa de Souza, Editora Cultura, de Curitiba, PR). 
 
 
 
TEXTO BÍBLICO FUNDAMENTAL: João 15:9-17 
 

         A crise que hoje vivemos, não 
apenas no Brasil, mas em todo mundo 
ocidental, é o resultado da falência de 
uma civilização científica e tecnocrática, 
que fracassou ao desconsiderar a 
dimensão espiritual e relacional do ser 
humano. Em parte, essa crise que 
vivemos tem suas raízes nos afetos. As 
transformações que a civilização 
moderna vem experimentando nestes 
últimos anos têm provocado mudanças, 
muitas vezes não percebidas por nós, e 
que afetam profundamente nossas 
estruturas comunitárias e relacionais. A 
competitividade instalou-se no homem 
moderno como um vírus para o qual 
ainda não se descobriu nenhum 
antídoto. Pelo contrário, ele vem sendo 
alimentado pelo individualismo e o 
consumismo que se tornaram o 
passaporte para a realização do 
homem. 

 
Este fenômeno vem atingindo 

também a comunidade cristã na forma 
de um novo modelo de espiritualidade 
que desagrega e compromete o sentido 
de ser igreja. Muitas igrejas vivem hoje 

um clima de intensa competitividade que as leva a uma permanente busca de modelos 
litúrgicos alternativos, como se fossem “grifes” disputando seu espaço no mercado 
religioso. É preciso inovar para competir, para manter-se no mercado. 

 
Sabemos muito sobre Deus, teologia, missão, ética, moral, louvor, etc, mas nossa 

experiência pessoal e afetiva com Deus é excessivamente pobre. Se olharmos para 
nossa vida de oração, por exemplo, poderemos constatar isso sem muita dificuldade. 
Para muitos de nós a oração é o aspecto da vida cristã em que sempre nos encontramos 
em falta. Mas, mesmo assim, o cultivo da oração apenas como uma amizade com Deus, 
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pelo simples prazer de estar em sua presença e gozar sua companhia, é uma experiência 
tanto rara para muitos cristãos, simplesmente porque não sabemos o que significa –de 
fato- amizade. É relativamente raro encontrar alguém que tenha tido uma verdadeira 
experiência de amizade. Quando se vê pessoas orando e nas suas orações fazendo 
afirmações do tipo “eu ordeno”, “eu reivindico” ou mesmo “eu exijo”, podemos imaginar 
que tipo de amizade essas pessoas estão construindo com Deus; ou que imagem de 
Deus estas pessoas têm em mente quando oram.  

 
Com certeza um marido infiel é um péssimo marido. Mas o pior de todos não é o 

marido infiel, mas aquele extremamente fiel, zeloso, cuidadoso, provedor, mas incapaz de 
amar. Muitas vezes nossa espiritualidade é assim: somos fiéis, ortodoxos, zelosos, 
trabalhadores, assíduos, comprometidos, mas não expressamos os ternos afetos de amor 
e intimidade para com Deus. Temos o conhecimento, a experiência, mas perdemos o 
amor. 

 
Até o século XVI, o teólogo e o santo eram uma coisa só. Não havia distinção entre 

eles. O teólogo era um sábio, alguém cuja experiência e intimidade com Deus havia 
conferido um grau de integridade, devoção e santidade que o levava a falar de Deus com 
autoridade. Portanto, o pressuposto básico era que fosse um convertido, que conhecesse 
Deus e gozasse de íntima comunhão com Ele. Após o século XVI, com o surgimento do 
Racionalismo, fruto de revoluções culturais como o Renascimento e o Iluminismo, 
desenvolveu-se o conceito do teólogo como aquele que é capaz de explicitar e articular a 
realidade de Deus. Neste sentido, todo cristão passou a ser potencialmente, um teólogo. 
Hoje, a teologia tornou-se uma ciência. Até mesmo uma pessoa que não goza de 
qualquer relacionamento pessoal com Deus pode ser um teólogo. Hoje não temos mais 
os santos (aqueles cuja intimidade, sabedoria e santidade nos inspiram e motivam à 
oração, meditação e contemplação!). Eles foram substituídos pelos ídolos religiosos e 
pelas celebridades. Admiramos muito aqueles líderes bem sucedidos, com suas mega-
igrejas e orçamento de fazer inveja a muitas empresas de médio porte. Mas aqueles que 
trilham o caminho da humildade e renúncia, da oração como caminho para a amizade 
com Deus e compreensão da sua vontade não inspiram os suspiros das multidões. 

 
Nossos ideais cristãos estão sendo determinados pelos mesmos ideais que 

determinam os valores do mundo (da sociedade secular). A busca pelo sucesso, pelo 
poder, pela ostentação, o uso do marketing na propaganda religiosa, a definição de 
sucesso a partir das pesquisas estatísticas, têm-nos levado a buscar um modelo de 
liderança, e conseqüentemente de espiritualidade, mais ao modelo de “Lair Ribeiro” do 
que ao de Jesus. Seguir a Cristo deixou de ser um projeto radical de vida e serviço, para 
ser um novo símbolo de “status”. 

 
Quando nossa realização só se dá através do sucesso, do poder e do trabalho, 

quando nossa segurança depende da conta bancária e nossa felicidade do sexo, etc, 
transformamos num “deus” aquilo que deveria ser uma dádiva divina.  

 
A vida abundante não é a vida que possui tudo com abundância, mas a que 

encontrou no amor de Cristo a plenitude da dignidade, de ser aceito e amado pelo que é, 
e não pelo que possui. 
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LIÇÃO Nº 8 
Para 08 de Maio de 2011 
 
 
 

SÓ JESUS PODE AJUDAR-TE 
                                                                                                   Vin Malgo 
  

 “Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se 
tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel 
sumo-sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer 
propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo 
sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são 
tentados” (Hebreus 2:17-18) 

 
       Muitos hoje procuram ajuda em sua 
aflição desesperadora. Muitos lutam 
para encontrar firmeza em sua 
instabilidade. Doentes psíquicos 
procuram ajuda com psiquiatras, e 
mesmo assim, eles não encontram a 
verdadeira ajuda. Também tu ainda não 
a encontraste; teu casamento não trouxe 
solução; a melhora da sua situação 
financeira não trouxe ajuda; e também o 
progresso contínuo não pode dar-te a 
verdadeira ajuda. 

 
Por que não? 
Porque ajuda exterior não traz 

ajuda interior! 
 

Teu problema não é exterior, mas 
sim interior, no teu coração. Por isso, só 

Jesus pode ajudar-te, pois pode fazê-lo interiormente. Por que Jesus, o Filho de Deus, 
pode ajudar-te interiormente? Porque Ele tornou-se igual a ti e a mim. “Por isso mesmo 
convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos” (Hb 2:17a). A 
identificação do Filho de Deus conosco não foi somente exterior, mas interior: ele 
identificou-se interiormente com o teu pecado: “Aquele que não conheceu pecado, ele o 
fez pecado por nós” (2Co 5:21a). Isso significa que Jesus Cristo, na cruz do Gólgata, 
identificou-se completamente com os teus e os meus pecados, com o nosso caráter 
corrupto. 

 
Temes a morte? 
 
O Senhor Jesus identificou-se interiormente com teu medo de morrer (leia Lc 22:44), 

pois morrendo ele, o Eterno , livrou “...a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos 
à escravidão por toda a vida “ (Hb 2:15). Por isso, só Jesus pode ajudar-te, porque ele, 
em meio a este pavor da morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o 
diabo (Hb 12:14). 

 
Estás interiormente desanimado? 
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Também aqui só Jesus pode ajudar-te, pois ele, o Rei dos reis, a suprema 

Majestade, entrou ele mesmo interiormente nesse desânimo, quando começou a tremer e 
angustiar-se (Mc 14:33). 

 
É solitário? 
Só Jesus pode ajudar-te porque ele identificou-se com a tua solidão. Ele foi 

abandonado pelos seus melhores amigos: “E voltando para os discípulos, achou-os 
dormindo; e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo?” (Mt 26:40) 

 
Achas que as tuas tentações são muito pesadas? 
 

Só Jesus pode ajudar-te, pois se identificou interiormente com tua tentação. “Pois naquilo 
que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados” 
(Hb 2:18). Ele conhece as tentações traiçoeiras que vem sobre ti, e tem compaixão, não 
como alguém distante, mas como alguém que as experimentou e sofreu de maneira ainda 
muito, muito mais profunda, mas também as venceu. Por isso só Jesus pode ajudar-te. 

 
Só Jesus pode ajudar-te porque ele se identificou interiormente com a tua vergonha. 

Escondidas em tua vida existem coisas vergonhosas e desonrosas sobre as quais te 
envergonharias até à morte, se fosse reveladas. Mas realmente, Jesus foi ao extremo, 
para poder ajudar-te interiormente. Ele identificou-se com a tua vergonha: “...suportou a 
cruz, não fazendo caso da ignomínia...” (Hb 12.2). Tu o vês em espírito, pendurado nessa 
viga ensangüentada, lambuzado com a saliva do cuspe dos seus adversários e 
desonrado? Olha lá o homem de dores! Naquela cruz foi representada visivelmente a 
minha e a tua vergonha interior oculta: Jesus, impotente, desprezado, desamparado, 
miserável, falido. 

 
Só Jesus pode ajudar-te porque em última análise — e isso foi o mais difícil para ele 

— identificou-se com a tua e a minha impiedade, nossa separação de Deus: "Deus meu, 
Deus meu, porque me desamparaste?" (Mt 27.46). 

 
E a que tipo de homem Jesus ajuda? 
 

1  – Os decepcionados e amargurados. 
João 5 nos da um comovente exemplo nesse sentido. Lá está um homem já há 38 

anos doente junto ao tanque de Betesda. Nesse tanque a água se movia periodicamente, 
quando um anjo descia, "e", lemos em João 5:4, "o primeiro que entrava no tanque, uma 
vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse." Mas esse homem já esta lá 
deitado há 38 anos; ninguém o ajuda e quando Jesus se aproxima dele e lhe pergunta se 
quer ser curado, irrompe dele toda a amargura e decepção, pois ele diz: "Senhor, não 
tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada; pois enquanto eu vou, 
desce outro antes de mim" (Jo 5:7).  

 
A situação de amargura é sempre uma perigosa situação do coração. Eu sou 

prejudicado, eu sofro injustiça, eu não sou considerado. Tais decepcionados são 
incapazes de reconhecer o Senhor Jesus, e no início o Senhor só pode ajudá-los 
exteriormente: “Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda" (Jo 5:8). Mas 
quando Jesus quer ajudá-lo também interiormente, quando o encontra no templo e lhe 
diz: "Olha que já estás curado; não peques mais, para que não te suceda coisa pior" (v. 
14), esse homem não se deixa mais ajudar. Ele experimentou a ajuda exterior, e isso lhe 
bastou. Quando Jesus quer ajudá-lo interiormente e lhe fala sobre seus pecados, ele se 
bandeia para os religiosos e figuradamente faz surgir uma conjuração contra aquele que 
queria ajudá-lo interiormente (Jo 5.1516). Tu, que foste decepcionado por pessoas: Jesus 
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quer ajudar-te interiormente. Pare de dar golpes à tua volta e de lamentar: não tenho 
ninguém!!!" Eu te digo: tens Jesus! Quanto mais estiveres decepcionado pelas pessoas, 
tanto mais Jesus pode tornar-se para ti. 

 
 

2 – Os dependentes 
A esse tipo de homens o Senhor gosta muito de ajudar, pois eles deixam ajudar-se 

interiormente. Penso aqui no paralítico em Mateus 9.1-8. Seu problema exterior e visível 
para todos. Ele está deitado paralisado e depende da boa vontade dos seus amigos. 
Esses, por causa da grande multidão que envolvia Jesus, baixaram-no através do telhado 
da casa, diante dos pés de Jesus. — Lá está deitado o pobre coitado e não diz uma 
palavra a Jesus. Ele está lá por causa da fé substituta dos seus amigos, que o levaram ao 
encontro com Jesus. Entre parênteses: se cremos pelos outros, que ainda estão deitados 
presos pelo pecado, vamos levá-los ao encontro com Jesus, e ele agirá em tais pessoas 
miseráveis e dependentes.  

 
"Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico.." (Mt 9.2b). Pois qual e o problema do 

paralítico? Sua paralisia? Não, seu problema está profundamente escondido no seu 
coração. São os pecados, os pecados e novamente os pecados. Esse é o problema 
profundamente oculto, e com as palavras que lhe diz, Jesus acerta em meio ao cerne 
desse problema: "Tem bom ânimo, filho; estão perdoados os teus pecados." E então vejo 

os olhos desse paralítico enchendo-se de 
lágrimas, e ao mesmo tempo ouve-se as 
objeções teológicas dos religiosos à sua 
volta, cujos pensamentos sobre as palavras 
do Senhor ao doente são negativos e de 
desaprovação.  

 
Mas aqui Jesus ajuda interiormente 

um homem: "Tem bom ânimo, filho; estão 
perdoados os teus pecados." Mas para que 
também os teólogos, os conhecedores da 
Bíblia, tenham sua oportunidade pois Jesus 
vê os seus pensamentos — o Senhor 
acrescenta: "Ora, para que saibais que o 
Filho do homem tem sobre a terra 
autoridade para perdoar pecados — disse 
então ao paralítico: “Levanta-te, toma o teu 

leito, e vai para tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa" (Mt 9:6-7). Aqui a cura, 
que hoje é anunciada por muitos como o evangelho central, está no lugar correto. Só 
Jesus pode ajudar-te, e ele quer fazê-lo interiormente; o exterior, pelo qual te afliges tanto, 
acontece então por si mesmo. 

 
 

3 – Jesus ajuda os desqualificados 
Jesus ajudos desqualificados, isto é, ele ajuda aqueles que estão num beco sem 

saída, que se sentem colocados de lado. Pedro era tal desqualificado. Ele tinha falhado 
miseravelmente diante daquela criada, negando seu Senhor com juramento. Quando 
após a ressurreição do seu Senhor ele diz aos seus companheiros: "Vou pescar" (Jo 
21.3), reconhecemos toda a sua resignação, pois isso quer dizer, em outras palavras: não 
adianta mesmo, falhei no meu discipulado. Ele sente-se colocado de lado. Mas também 
sobre sua velha profissão não há mais bênçãos, pois lemos no final do mesmo versículo: 
"...e naquela noite nada apanharam". Agora ele está completamente colocado de lado. 
Mas Jesus ajuda os que foram colocados de lado, os desqualificados: "Mas ao clarear da 
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madrugada, estava Jesus na Praia" (v. 4a). E sabemos como ele ajudou a Pedro. Ele toca 
aquela parte no seu interior, que faz Pedro exclamar em extrema comoção do seu 
coração: "Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo" (Jo 21:17). Tu 
fracassado, tu desastrado, tu para quem tudo, mas tudo mesmo, deu errado: só Jesus 
pode ajudar-te, e ele quer fazê-lo agora, colocando-se à tua frente. Ele não pergunta 
porque foste tão fraco, tão desobediente e porque és tão covarde, mas: "tu me amas?". 

 
 

4 – Jesus ajuda os cultos e intelectuais 
Também tais pessoas podem ser ajudadas, mas às vezes é difícil até que elas 

admitam que têm necessidade da sua ajuda salvadora. Os sábios e entendidos deste 
mundo têm muitas dificuldades para entender que o Senhor nunca segue o caminho do 
entendimento ao coração do homem, mas o inverso, do coração ao entendimento 
(compare 1 Co 1:18-29). Através de que Jesus ajuda o culto, o teólogo? Derrubando toda 
a sua lógica e inteligente teologia, o chamado resultado da "pesquisa cientifica", como se 
gosta de dizer. Pois o que é na maioria dos casos o "resultado da pesquisa cientifica"?  

 
Nada mais do que todos dizem o que todos dizem. Jesus descobre sua corrupção 

interior. 
 
Em João 3:6 o Senhor diz ao teólogo Nicodemos: "O que nascido da carne é carne", 

isto é, a sabedoria humana pode parecer grande e imponente, mas apesar de tudo é 
incapaz de entrar no reino de Deus, pois tem como fundamento a orientação humana, 
carnal, não-renascida. Os sábios deste mundo disputam e discutem sobre qual será a 
chave da porta do reino de Deus, mas o simples entra pela porta. — Tu sábio, só Jesus 
pode ajudar-te, pois precisas nascer de novo. Com teus estudos estudaste ao largo do 
Senhor? Tudo não te adianta, se não és nascido de novo. Somente pelo novo nascimento 
recebes a sabedoria divina do alto, que não se ganha com cultura, e muito menos com 
presunção. 

 
 

5 –  Jesus ajuda os desprezados 
“...procurava ver quem era Jesus" (Lc 19.3). Devemos imaginar que homem era 

Zaqueu. Ele era um coletor de impostos para o império romano, um explorador, um 
usurário, um parasita da sociedade. Por isso era evitado por todos, pois além de tudo ele 
era ainda um colaborador do inimigo romano, um traidor. Mas Jesus ajuda-o. Através de 
que? Dizendo publicamente ao publicamente odiado: "Zaqueu, desce depressa, pois me 
convém ficar hoje em tua casa" (Lc 19:5). Todo o resto veio então por si mesmo.  

 
Onde Jesus entra, ele produz arrependimento, confissão de pecados e reparação 

(leia Lucas 19:8). Nós, que somos crentes, não precisamos melhorar as pessoas, mas 
somente levá-Las a Jesus. Todo o resto o Senhor faz. Porque muitos crentes, pelo seu 
"caráter egocêntrico, se encontram entre o Senhor Jesus e muitos "zaqueu", esses não 
conseguem encontrá-lo: “...procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da 
multidão, por ser ele de pequena estatura" (Lc 19:3). Mas Jesus o encontra o parasita e 
desprezado, perdoando-o e salvando-o. Tu, que és crente, não atrapalha os "zaqueu"! 

 
 

6. Jesus ajuda os que procuram ajuda 
Jesus ajuda aqueles que são incapazes de vê-lo, e aqueles que, apesar de procurá-

lo, ainda não o encontraram. Penso no cego de nascença em João 9. Que ele procurava 
o Filho de Deus, prova a sua resposta quando Jesus lhe perguntou: "Crês tu no Filho do 
homem?" e ele diz: "Quem é, Senhor, para que eu nele creia" (vs. 35-36). 
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E tu, que procuras Jesus: tu não o vês, ainda não experimentaste a sua ajuda, mas 
tens a promessa: "buscai, e achareis". Só Jesus pode ajudar-te. Quando o cego de 
nascença então encontrou Jesus, o motivo mais profundo da sua cegueira foi revelado de 
maneira abaladora por Jesus: "Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, 
aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: “Vai, lava-te no tanque de Silo (que quer dizer 
Enviado). Ele foi, lavou-se, e voltou vendo" (Jo 9.6-7). Aqui se juntou razão e efeito, lodo e 
cegueira. A razão da tua cegueira interior e o lodo do pecado em ti. Só Jesus pode ajudar-
te, se, como aquele cego de nascença, te deixares convencer da tua impureza e estiveres 
disposto a rejeitar a fonte de toda impureza. Então poderás também, como aquele cego 
de nascença, que ficou vendo, confessar o Senhor diante das pessoas religiosas, pois 
quando lhe perguntaram: "Como te foram abertos os olhos?", ele respondeu: "O homem 
chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé, e lava-
te. Então fui, lavei-me e estou vendo" (vs. 10-11). 

 
 

7. Jesus ajuda os pecadores 
És um pecador, um pecador convencido da tua culpa? Só Jesus pode ajudar-te. Aos 

olhos do Deus vivo, por causa dos teus pecados, tu estás numa situação sem 
perspectivas, pois Deus é santo e justo; ele leva o pecado terrivelmente a sério. Nosso 
Deus é como fogo consumidor. Isso os escribas de então sabiam muito bem, pois com 
base na lei eles conheciam a perfeita vontade de Deus. Mas como odiavam Jesus, porque 
ele, que ajuda interiormente, também vê o interior dos homens, eles procuravam 
encontrar algo contra ele justamente com a lei de Deus. Uma situação grotesca: Jesus, o 
perfeito, santo Filho de Deus, e os homens que se sentiam santos e piedosos, querendo 
golpeá-lo com a lei de Deus. E realmente, quando certo dia encontraram uma mulher em 
flagrante adultério, tinham uma arma contra ele. Eles sabem, se Jesus diz que é o Filho 
de Deus, não poderá contradizer seu Pai, pois de outra maneira se tornaria injusto. Eles 
sabem que ele sempre fala desse. Pai; que ele quer fazer somente a vontade do Pai: mas 
sabem também que esse Jesus aceita pecadores. Mas isso é uma contradição. Agora 
eles têm a arma contra ele: "Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E 
na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas; tu, pois, que dizes? Isto 
diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar" (Jo 8.4-6a). 0 que Jesus poderia 
dizer agora? Nada. A lei de Moisés são os santos mandamentos de Deus, seu Pai, que 
justamente exige que um adúltero seja apedrejado; ele ou ela merece a maldição. 
Talvez estejas nessa situação sem saída. 

 
Mas agora ouve: só Jesus pode ajudar-te, como ajudou essa mulher. Através de 

que? "Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo" (v. 6b). Figuradamente ele 
curvou-se sob o pecado dessa adúltera. Ele permanece inclinado sob a acusação dos 
guardiões da lei. Ele diz somente que podem começar com a execução: "Aquele que 
dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-
se, continuou a escrever no chão" (vs. 7-8). Isso foi a salvação dessa mulher, isso pode 
ser a tua salvação. A lei de Deus te acusa, e troveja seu "culpado, culpado, culpado" em 
teu coração. Por isso: só Jesus pode ajudar-te, pois ele inclinou-se sob o peso do teu 
pecado. O castigo está sobre Ele, para que nós tivéssemos paz. 

 
 
Só Jesus pode ajudar-te! 
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LIÇÃO Nº 9 
Para 15 de Maio de 2011 
 
 
 

 

APELO À MATURIDADE 
 

(texto adaptado de Juan Carlos Ortiz, do livro Ser e Fazer Discípulo, Ed. Loyola) 
 

TEXTO BÍBLICO: Efésios 4:7-16 – a maturidade é necessária para que não sejamos 
como meninos. 
  

A Igreja de hoje se defronta com três problemas básicos: 1) a infância eterna do 
crente; 2) o crente fora do lugar no Corpo de Cristo; 3) a falta de unidade. Isto se tornou 
evidente para mim quando revi minha própria situação na nossa Igreja. Embora 
estivéssemos acrescentando mais e mais nomes à nossa lista de membros, continuavam 
todos criancinhas, bebês a quem se tinha que ensinar as mesmas coisas anos após anos. 

 
Nosso infantilismo é evidente nas nossas orações. “Cure-me, ajude-me, batize-me, 

prospere-me, me, me”.  A centralização no “meu”, no “eu” é infantil. As criancinhas estão 
sempre pedindo: “Me dá, mamãe. Me dá, papai! Me dá isso. Me dá aquilo”. Só a pessoa 
madura sabe dar, e tem o equilíbrio da partilha.  

 
As crianças estão sempre procurando presentes. Nossas “crianças” querem 

novidade, espetáculo, e bênçãos somente. Estão sempre atrás do que Deus pode fazer 
por elas. Mas só as pessoas maduras vão atrás das virtudes do fruto do Espírito Santo: 
amor, alegria, paz, maturidade, etc... Só o cristão adulto deseja de fato e acima de tudo 
servir ao seu Salvador. 

 
Nosso infantilismo é evidente nas manifestações de um “eu” insubmisso. Tantos 

rancores, tanto sentimento de arrogância, tanta falta de perdão e reconciliação. O apego 
ao materialismo também é infantilidade. O conforto e prosperidade são bênçãos de Deus 
com certeza, mas temos muitos crentes cujo desejo de coisas materiais (boas casas, 
bons carros, dinheiro, status social, sucesso, etc) deixam as coisas espirituais num 
segundo ou terceiro plano. 

 
A falta de “operários” é uma outra evidência do que estamos falando. Não entendo 

como pode ser, mas há pessoas que passam dez, vinte anos na Igreja e ainda não sabem 
como levar uma pessoa a Cristo. A única coisa que sabem é convidar a pessoa para um 
culto ou para uma reunião: “Temos bancos confortáveis, um bom coral, um bom grupo de 
jovens, pastores animados, etc”. Vinte anos para aprender a convidar uma pessoa para 
uma reunião! Ao pastor, muitas das vezes, é confiado o resto... 

 
Nas nossas Igrejas os pastores estão sempre fazendo as mesmas coisas porque as 

pessoas não crescem. Estamos sempre pregando o “ABC” do evangelho. Cabe aos 
pastores iniciar os novos membros na fé... e depois de cada grupo um novo grupo. Mas 
enquanto começamos um outro grupo as primeiras pessoas ficam perdidas porque não 
são conduzidas à maturidade. Ao contrário de pastores que acompanham e guiam o povo 
de Deus, os pastores são como parteiros que trazem as crianças ao mundo mas não as 
acompanham até a maturidade. Perdemos num ano tantas pessoas quanto ganhamos.  
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O Apóstolo Paulo em 1Co 2:9-16  nos mostra que para receber alimento sólido é 
preciso passar para o outro lado da cortina. Se ficamos o tempo todo no “ABC” do 
Evangelho, nunca entraremos no Santo dos santos onde se encontra a sabedoria de 
Deus, “misteriosa e secreta”. 

 
“A uns ele constituiu apóstolos; a outros, profetas; a outros, evangelistas, pastores e 

doutores, visando o aperfeiçoamento (maturidade) dos santos para a obra do ministério, 
para a construção do Corpo de Cristo” (Ef 4:11-12) 

 
Aqui está parte da resposta. A finalidade da pregação e do ensino na Igreja é a de 

aperfeiçoar (levar à maturidade) os santos para a obra do ministério. O que aprende hoje 
deverá ser mestre amanhã. A função do pastor não é a de entreter ou manter os fiéis, 
mas amadurecê-los. Em outras palavras, os pastores não são colocados para dar leite às 
ovelhas. Os ministros devem levar as ovelhas à maturidade. 

 
Paulo diz ao hebreus que deveriam ser mestres (Hb 5:12), o que significa que o cristão 

está realmente progredindo quando pode ensinar e levar alguém a ser cristão. Ou seja, ser e 
fazer discípulo. Precisamos desafiar nossa Igreja a caminhar para o alvo da soberana 
vocação. Precisamos desafiar nossa Igreja a se conformar com a imagem de Jesus. A 
vontade de Deus nosso Pai é de ter uma família de filhos como Jesus Cristo. Nosso primeiro 
objetivo na vida é ser como Jesus. Isso significa maturidade. Devo ser como Cristo, e os que 
estão à minha volta devem me seguir, de modo que por meu intermédio possam também se 
tornar como Cristo. Ser como Jesus é o que a Bíblia chama de Santificação e que João 
Wesley, fundador do Metodismo, também chama de Perfeição Cristã. 

 
Mas a tarefa não é unicamente o “aperfeiçoamento dos santos”, mas o 

“aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério”. 
 
O trabalho não termina quando o fiel se torna como Cristo na sua maneira de ser. É 

preciso que se assemelhe a Ele também no serviço. Devemos desenvolver neles o 
sacerdócio e o apostolado (a responsabilidade do “envio” ao mundo para proclamar as boas 
novas de salvação!), mesmo porque Cristo é o nosso sacerdote e apóstolo. Não é finalidade 
do trabalho pastoral gerar ovelhas. O pastor não gera ovelhas. As ovelhas se “reproduzem” 
(geram novas ovelhas!) por si mesmas. Nem é tarefa do pastor dar “leite” às ovelhas. As 
ovelhas se alimentam umas às outras; as ovelhas “mães”  e “pais” é que alimentam as 
ovelhas “recém-nascidas”. O pastor apenas conduz as ovelhas às verdes pastagens. O 
pastor ensina as ovelhas o caminho das verdes pastagens. O Pastor, que é ministro, faz das 
ovelhas, igualmente ministros. Ovelhas geram ovelhas. Ministros têm de gerar ministros. Os 
fiéis devem ser capazes de dar à luz  a outros fiéis e ensinar-lhes os rudimentos da fé.  

 
Dessa maneira, a Igreja toda é constituída de ministros. Os ministros não são uma 

raça especial de ovelhas saídas de um seminário de teologia e nem têm cabeça 
clericalizada. Ministros são simplesmente fiéis que continuaram crescendo. São o que 
chamamos de discípulos e discípulas... Assim a finalidade do pastor é a de fazer 
discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. 

 
Deus só tem uma agência na terra: a Igreja. Ela é a comunidade do povo de Deus! 

Comunidade da Palavra Viva de Deus! Precisa ser renovada e curada na vida dos seus 
membros imaturos. Senão não avançamos... Se a Igreja for curada não haverá necessidade 
de muletas. É perigoso arrancar as muletas das pessoas. Mas elas mesmas deixarão as 
muletas quando forem curadas. Nossa tarefa é de servir a Deus e orar para que Ele cure logo 
sua Igreja e que nós sejamos instrumentos em suas santas mãos para isso. 
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LIÇÃO Nº 10 
Para 22 de Maio de 2011 
(Lição especial pelo Dia do Metodismo e pelos 273 anos da experiência religiosa do 

fundador do movimento Metodista) 
 
 
 

Acerca dos 273 anos da experiência religiosa  
do Coração Aquecido de João Wesley,  
o fundador do movimento metodista 

Pr. Ronan Boechat de Amorim  
 
 
Ao falarmos da experiência do Coração aquecido de João Wesley naquele 24 de maio de 

1738 naturalmente nos recordamos do princípio do metodismo na Inglaterra naquele já distante 
século XVIII. 

 
E nos lembramos da degradação moral, social, política e religiosa em que vivia a 

Inglaterra de então. E como em meio aquela situação uma família se destacava em levar à 
sério a religião, a espiritualidade e o desejo de fidelidade a Deus. Suzana Wesley, aquela mãe 
e cristã tão vigorosa, ética, sensível e cheia de fibra, o quanto ela foi perseverante em educar 
seus filhos no temor do Senhor, distinguindo-se do que era “normal em sua época”. Vemos que 
João Wesley, apesar de todo ensino recebido zelosa e apaixonadamente por sua mãe Suzana, 
começa uma busca pessoal pela sua própria experiência com Deus. Não queria ser um cristão 
cujas experiências com Deus fossem limitadas às vividas e recebidas da senhora sua mãe. Ele 
buscava intensamente ter a sua experiência pessoal e de fé com Deus. 

 
Foi em busca dessa experiência de fé que aceitou ir como missionário na então colônia 

inglesa na América do Norte, de onde volta algum tempo depois profundamente humilhado, 
fugindo de um processo colocado na justiça contra ele por supostas práticas pastorais 
inadequadas. 

 
Em Londres, procura relacionar-se com cristãos alemães 
chamados de “moravianos”, que eram liderados por um 
conde chamado Zinzendorf. Ele ficara impressionado 
com a fé dos moravianos durante sua viagem de ida 
para a Geórgia. Quando o navio era sacudido de um 
lado para o outro, um grupo moraviano seguia calmo e 
confiante. “Nós confiamos em Deus e nossas vidas 
estão salvas em suas mãos”, diriam mais tarde. Em 
Londres torna-se amigo de um pregador moraviano que 
estava naquela cidade preparando-se para seguir 
viagem para a América. Wesley e Pedro Bolher 
conversam por vários dias sobre a fé, a doutrina, a 
salvação, a certeza de ser salvo por Deus, etc... Wesley 
percebe que criam exatamente na mesma doutrina, mas 
que lhe faltava sem dúvida, aquilo que ele se ressentia 
de não ter tido ainda: uma forte experiência com Deus. 
O que acontece numa pequena reunião dos moravianos 
na noite de 24 de maio de 1738 quando o pregador lia 
um comentário escrito quase 200 anos antes por 
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Martinho Lutero sobre o livro de Romanos. 
 
Ele que confessa mais tarde em seu diário ter ido à tal reunião praticamente sem 

nenhuma vontade; mas que por volta das 20:45h quando o pregador falava sobre as mudanças 
realizadas por Deus na vida dos salvos, ele sentiu seu coração estranhamente aquecido (na 
verdade, sentiu seu coração estranhamente abrasado, ardente) pelo poder de Deus e sentiu 
que seus pecados estavam perdoados, que ele confiava em Deus... um grande peso saiu de 
sobre seus ombros e ele deixou de ser apenas um servo, passando a experimentar a 
maravilhosa experiência de ser filho de Deus. 

 
Daquele 24 de maio em diante João Wesley nunca mais foi a mesma pessoa ou o mesmo 

pregador. Começou um movimento de discipulado de crentes dentro da Igreja Anglicana, que 
visava vida de oração, estudo da Palavra de Deus, desejo por santidade e dedicação à 
evangelização e à missões. Ao morrer em 1792, aos 89 anos de idade, calcula-se que havia 70 
mil metodistas na Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e Irlanda) e que pelo menos outros 70 mil 
já haviam morrido durante sua vida tão longeva. 

 
Apesar de ser perseguido pelas autoridades da Igreja Anglicana por causa de seu 

“entusiasmo” (fervor), deixando-o não apenas sem a designação para uma paróquia, mas 
proibindo-o de pregar em qualquer igreja anglicana, Wesley e todos os metodistas enquanto 
ele viveu não deixaram de ser nem anglicanos nem metodistas. O metodismo era um 
movimento de santidade e evangelização dentro da Igreja Anglicana. Quando proibido de 
pregar em templos anglicanos, Wesley disse: “O mundo é a minha paróquia”. Sobre o porquê 
Deus havia levantado os metodistas ele afirmou: “Para reformar a nação, particularmente a 
igreja; e para espalhar a santidade bíblica por toda a terra”. Sua grande prioridade: “Nada a 
fazer senão salvar almas”. 

 
Seu “entusiasmo” não foi nem irracional nem alienante. Pois levou Wesley a compreender 

que além de salvar a alma da pessoa do inferno, era necessário também salvar a vida das 
mesmas antes da morte, tirando-as de sob o poder da pobreza, do analfabetismo, do trabalho 
escravo, da injustiça e de todo tipo de valores e práticas que não tivessem em conformidade 
com a vontade de Deus. O avivamento de Wesley não era apenas no culto, mas sobretudo no 
dia a dia. E sua teologia do que podemos chamar hoje de “salvação integral” levou-o também a 
lutar contra a escravidão, os vícios, as leis e sistema prisional desumano da Inglaterra de 
então. 

 
Olhando para a história desse homem que teve seu coração “estranhamente aquecido” 

(coração fervente) pelo poder do Espírito Santo, não temos como não reconhecer que foi um 
homem tremendamente usado por Deus e que ele é um testemunho explícito e vivo de que: 

 
1 – NÃO PODEMOS NOS SATISFAZER COM EXPERIÊNCIAS ALHEIAS E COM VIDA 

ESPIRITUAL MEDÍOCRE – Não devemos nos satisfazer com aquilo que generosa e 
amorosamente recebemos de nossos pais e de nossa Igreja. É preciso buscar nossa própria 
experiência de fé com Deus. Não podemos ser cristãos alimentados apenas pela fé de nossos 
pais e pela tradição dos que nos antecederam nessa fé. É fundamental que tenhamos nossa 
própria experiência de fé (e pessoal) com Deus. Deus tem mais para nós do que aquilo que 
nossos pais podem compartilhar conosco, repassar para nós... por mais leais a Deus e à tarefa 
do testemunho e do ensino cristão que eles sejam.  

 
Não podemos nos satisfazer com relações superficiais, medíocres, ritualistas e mecânicas 

com Deus. É necessário que o Espírito de Deus testifique em nosso próprio coração que 
somos filhos e filhas de Deus. E a partir daí construir uma vida de intimidade e de experiências 
pessoais contínuas com o Deus vivo e presente. 
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2 – NÃO DEVEMOS VIVER DE ACORDO COM O MEIO SOCIAL E CULTURAL, MAS 

DE ACORDO COM A VONTADE DE DEUS – O meio social, político, cultural, eclesiástico e 
teológico com certeza influem poderosamente no tipo de pessoas que somos ou seremos, nos 
valores que temos ou teremos e também no tipo de espiritualidade (relação com Deus) que 
temos. Mas nossa maior referência e influência têm de ser o Evangelho e o Espírito Santo de 
Deus. 

 
O meio ambiente, cultural e social e religioso forma, deforma, 
conforma, reforma, formata, etc, as pessoas; mas pessoas 
podem questionar a formação, superar a conformação e 
experimentarem reforma e transformação. Particularmente se 
foram despertadas para a situação em que estão e encorajadas 
a uma mudança significativa através e por causa do amor de 
Deus. 

Pessoas genuinamente cristãs têm o Evangelho de Jesus 
como “lâmpada para os pés e luz para o caminho” (Sl 119:105). 
De modo que têm por natureza o discernimento que nos faz 
sermos críticos diante das coisas, das tradições, das 
inovações, das repressões, dos rolos compressores dos 
modismos de qualquer espécie, inclusive, os modismos 
teológicos. 

 
Deus tem o poder de mudar as pessoas e o meio cultural onde as pessoas vivem. Para 

provocar mudanças existe também o testemunho pessoal, a evangelização (que deve ser 
integral curando o caráter da pessoa, seus relacionamentos e os valores e estruturas da 
comunidade onde vive) e, sobretudo o poder do Espírito Santo que convence do pecado, guia 
à verdade e faz tudo novo. Os grandes e genuínos avivamentos, inclusive, têm essa finalidade: 
mudam as pessoas e enchem a história humana de mais graça de Deus. 

 
3 – PEQUENOS ENCONTROS E PESSOAS SIMPLES TAMBÉM PODEM PROMOVER 

GRANDES MUDANÇAS – Pessoas simples, como o missionário moraviano Pedro Bolher, 
podem ser tremendos canais de graça e instrumentos do agir de Deus de Deus, das mudanças 
de Deus, das operações de Deus em pessoas, nas histórias dessas pessoas e na história da 
comunidade. Wesley foi, digamos, o estopim que foi aceso através da instrumentalidade de 
Pedro Bolher pelo “fogo” do Espírito Santo. Depois de um tempo em Londres ponde esperava 
para ir como missionário nas Américas não se ouviu mais esse nome. Mas assim como o muito 
sem Deus é sempre pouco, o pouco com Ele muito se faz; é sempre o suficiente. 

 
4 – QUE O CAIR É DO HOMEM, MAS QUE A SALVAÇÃO PERTENCE AO SENHOR – 

João Wesley, um homem que confiava em seus próprios méritos, na sua sabedoria e 
conhecimentos, na segurança dos ritos e do tradicionalismo, foi levado por Deus à colônia 
inglesa na Geórgia e ali foi quebrado como um vaso nas mãos do oleiro. Foi reduzido a alguém 
que não tinha mais como confiar em si mesmo. Reconheceu que precisava desesperadamente 
do socorro do Senhor e quando clamou este aflito, Deus o ouviu, o ergueu e o tornou um 
instrumento de graça e salvação confiável. Não porque era grande, mas porque sua grandeza 
estava em depender e em obedecer a Deus em todas as coisas. 

 
5 – PESSOAS PODEM LIDERAR PESSOAS E AJUDÁ-LAS A SEREM 

TRASFORMADAS POR DEUS – João Wesley nunca teve o poder de transformar as pessoas, 
mas nas mãos de Deus foi um grande líder que levou pessoas a colocarem suas vidas e a fé 
nas mãos do único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus. 
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Um homem sozinho não pode mudar ninguém (ao menos para melhor!!), não pode mudar 
um país inteiro, não pode mudar o mundo, transformando-o num lugar melhor e mais justo para 
todos, mas pode, sob o poder de Deus, vislumbrar e profetizar mudanças, proclamar e 
promover mudanças, animar e reunir pessoas que desejam mudanças e liderar pessoas para 
que mudanças de fato aconteçam.  

 
6 – QUE A IGREJA PODE SER O LUGAR DA AUSÊNCIA DE DEUS - A Igreja (a vida 

das pessoas crentes, o culto, os ritos, a religião cristã, etc) pode transformar-se num lugar difícil 
de encontrar o Deus vivo, tal como aconteceu no tempo de Jesus com o templo de Jerusalém e 

seus religiosos e tal como aconteceu no tempo de João Wesley, 
onde, segundo estudiosos, se alguém se convertesse de seus 
pecados os mais surpresos seriam os próprios pregadores.  

 
Graças a Deus porque ele não desiste de seu povo, de sua igreja e 
que o fermento do Reino, tal como aconteceu com João Wesley e 
seus companheiros metodistas, leveda toda a “massa”, todo o corpo, 
sendo luz que vence as trevas e sal da terra. As misericórdias do 
Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia! 

 
7 – NADA QUE HOJE É GRANDE COMEÇOU GRANDE E TUDO QUE É GRANDE 

COMEÇOU PEQUENO – Foi assim como movimento dos metodistas e posteriormente com a 
Igreja Metodista. Começou com um, depois dois, depois dez, depois cem. Mas graças a Deus 
por aqueles que viram quando nada ainda havia para ver, a não ser através da fé. “Paulo 
plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento”. Aleluia!  

 
8 – NÃO TEMER AS ESTRUTURAS, AS PERSEGUIÇÕES 
E A PERDA DE PRIVILÉGIOS – João Wesley, de posse da 
tarefa que Deus lhe deu, enfrentou as tradições doentias, o 
clero corrompido e sem visão missionária, a cultura da 
frouxidão ética, a antipatia dos governantes, a perda de uma 
designação para uma igreja local e até mesmo a humilhação 
de ser proibido de pregar na igreja da qual era pastor, que 
seu pai, avôs e bisavôs eram pastores. Ele certamente 
sofreu, mas preferiu tomar sobre si a cruz de Cristo, não se 
deixou apequenar diante dos poderes das estruturas 
eclesiásticas, não se deixou corromper pelas dádivas de uma 
teologia e uma ação pastoral e missionária domesticada, mas 
se ressentiu de perder o papel de comensal na mesa das 
autoridades e os privilégios daí advindos. Ele preferiu ser fiel 
a Deus, ao seu chamado, à sua fé e à sua consciência. 
Como Daniel, ele preferiu estar com Deus na cova dos leões 

do que estar sem Ele na Mesa do rei e nas louvações do Palácio real. 
 
9 – TER UMA AUTORIDADE QUE NÃO ABRE NÃO DO PODER, MAS EXERCER O 

PODER E A AUTORIDADE NO TEMOR DO SENHOR, COMO DESPENSEIRO DE DEUS E 
SERVO DOS DEMAIS E COMO QUEM ESTÁ PRONTO PAR AOUVIR E MUDAR - Depois 
que teve sua experiência com Deus naquele 24 de maio Wesley tornou-se crescentemente 
uma referência e uma autoridade espiritual e pastoral em seu país. Mas foi um homem que 
ouvia e que mudava de opinião, mesmo que isso doesse tanto quanto ter de arrancar o próprio 
fígado. Foi assim com a pregação de leigos, com a pregação de mulheres, com a ordenação 
de pregadores para ministrar a Ceia aos metodistas dos EUA quando não havia lá sacerdotes 
anglicanos para fazê-lo... Também aceitou a autonomia dos metodistas norte-americanos em 
relação à Igreja Anglicana... era contra tudo isso, mas Deus, através de sua mãe Suzana, de 
seu amigo Maxfield, e de outros próximos, o quebrava e remodelava sempre que necessário. 
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10 – É PRECISO CONTINUAR, SENDO CRIATIVO E REMINDO O TEMPO – João 

Wesley nunca se satisfez com o trabalho feito e os resultados obtidos. Não podia descansar 
enquanto houvesse pessoas a serem alcançadas e almas a serem aliviadas, perdoadas e 
salvas. Morreu aos 88 anos de idade, trabalhando, mesmo depois de ter exercido um ministério 
pastoral e evangelístico no qual pregou mais de 40 mil vezes, escrito mais de 30 livros, visitado 
missionariamente a Irlanda 11 vezes e a Escócia 22 vezes, viajado a cavalo mais de 4.500 
milhas por ano até os seus 60 anos de idade (totalizando mais de 375.000 quilômetros), 
pregado e visitado... Wesley e os primeiros metodistas apoiaram a reforma do ensino que era 
fraco e para apenas alguns poucos privilegiados; criaram escolas para os pobres e casas de 
acolhida para as viúvas e órfãos pobres; apoiaram as mudanças nas leis e a reforma das 
prisões; lutou pela libertação dos escravos; contra o trabalho das crianças nas minas de 
carvão; e por uma reforma ampla e geral das leis e costumes da decaída Inglaterra do Século 
XVIII. 

 
No leito, bem pouco antes de morrer escreveu ao primeiro ministro inglês de então, 

Wilbeforce, igualmente um metodista, para que não cessasse de lutar contra a escravidão, o 
mais vil pecado e vergonha sobre a face da terra. E ao invés de vangloriar-se do que fez e do 
legado que deixava, apenas disse: “O melhor de tudo é que Deus está conosco”. 

 
Ainda sobre o legado que deixava, sentenciou: “Não tenho medo que o Metodismo deixe 

de existir. Tenho medo que ele se torne insípido”. 
 
João Wesley, foi profundamente impactado pela sua experiência religiosa do 24 de maio 

de 1738, mas nunca tornou-se prisioneiro dela. Ou melhor, nunca foi homem de apenas uma 
única experiência com Deus. Na medida em que os anos passam daquele 1938, cada vez ele 
fala menos daquela experiência. Tinha outras experiências a viver e a testificar.  

 
Como dois séculos mais tarde diria o Bispo Metodista Francis Ensley sobre aquele 24 de 

maio, a experiência do coração aquecido acontecida na rua Aldersgate “não livrou Wesley da 
luxúria, da bebedeira ou da criminalidade. Não representa a conversão aos preceitos de Cristo, 
ou um retorno da indiferença religiosa. Aldersgate marca uma onda contrária aos inimigos 
espirituais que o flagelavam. Um deles era a concepção legalista da religião que ele 
professava. (...) O outro inimigo espiritual foi a indiferença emocional. (...) Sua religião era antes 
um peso do que algo que trouxesse alívio. (...) E para uma coisa ela o inflamou: para a tarefa 
evangelística”.  
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LIÇÃO Nº 11 
Para 29 de Maio de 2011 

(Lição especial pela Família) 
 
 

A FAMÍLIA SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS (1) 
Bispo Josué Adam Lazier  

 
1 – Introdução 

Vivemos num tempo em que o “descartável” ganhou espaço e lugar em nossa 
sociedade. Muitas coisas vão se tornando descartáveis e, na esteira desta filosofia, 
valores e relacionamentos, entre eles os familiares, se fragilizam. A família tem sofrido 
transformações para se adaptar à sociedade que também se transforma, muitas vezes 
por influência de uma “filosofia do descartável”. Estas mudanças se tornam prejudiciais à 
vida social e familiar quando princípios, valores, ética e dignidade são afetadas. 

 
Neste sentido, falar da família é falar de todos nós. É falar de dilemas, de 

desencontros, de dificuldades, de sentimentos e afetividade. É falar também de 
realização, encontro, sonhos, ideais, desafios e oportunidades. A família sempre nos 
desafia e nos convida à responsabilidade e ao convívio com pessoas que são diferentes 
de nós.  

 
A família é um tema sempre presente nas Sagradas Escrituras. Em cada período da 

história bíblica a família vivencia uma determinada situação. Por exemplo: Período das 
tribos - A família era a base das tribos. Tudo girava em torno da família. Os laços 
familiares eram muito valorizados e os filhos eram considerados herança de Deus. Não 
existia uma família mais pobre e outra mais rica. O clima entre as tribos era de 
solidariedade. Antes da posse da terra costumavam acampar no deserto em um grande 
círculo, de tal forma que as famílias da tribo fossem protegidas e as tribos estivessem em 
segurança. O povo tinha um cuidado enorme com as mulheres e os filhos. 

 
 

2 – A família é um projeto de Deus 
O Antigo Testamento se inicia quando a primeira família 

é criada por Deus (Gn 2.26-27) e quando Deus dialoga com o 
primeiro casal (Gn 3.9-10) e termina chamando as famílias 
para uma reconciliação - Ml 4.6: “E ele converterá o coração 
dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais...”.(2) 

 
O Novo Testamento se inicia contando a história de uma 

família que aguarda um filho que, pelas indicações dos 
acontecimentos, seria muito importante (Mt 1.18-25). O filho 
nasce quando a família está em viagem e o único lugar que 
encontram para acolher a criança é uma manjedoura. Termina 
com a figura da esposa e do esposo que se comunicam com 
a palavra de convite “Vem” (Ap 22.17). (3) 

 
 

3 – A família é uma comunidade de companheirismo 
Deus criou o homem e a mulher que foram chamados de ishah (varoa) e ish  (varão). 

Estas duas expressões hebraicas têm o sentido de companheiro e companheira e indica a 
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identidade do homem e da mulher: companheiros um do outro. Esta era a condição do 
homem e da mulher no Plano Original de Deus. 

 
Deus criou a família para a realização, felicidade e companheirismo. É na família que 

a pessoa encontra o apoio, a ajuda, a solidariedade, a compreensão e a comunhão. O 
companheirismo é um exercício que precisa ser praticado em todos os dias da vida da 
família. Companheirismo é dividir os problemas e saber entender as angústias e as lutas 
dos outros. Companheirismo pode acontecer no dia a dia dos membros da família, nas 
tarefas domésticas, nos afazeres, nas responsabilidades que cada um tem, etc. 

 
Assim, os membros da família são companheiros de oração, de sonhos e esperanças, 

de jugo, de vocação, de comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo, de cuidado 
uns com os outros, de zelo pelos valores da família, etc. São companheiros no 
enfrentamento das lutas e dificuldades da vida e na realização dos ideais de cada um. O 
companheirismo satisfaz, trás felicidade e leva à maturidade na vivência conjugal e 
familiar. 

 
 

4 – A família é uma comunidade de amor 
O amor é uma palavra que tem muitos significados e que diz muitas coisas. É 

necessário defini-lo muito bem. Há uma diferença considerável entre gostar e amar. Estas 
duas palavras “não são sinônimas. Nem na gramática, nem na psicologia, nem vida”. (4) 
João Mohana, um terapeuta familiar, dá a seguinte definição para gostar e amar: “gostar é 
uma sensação em que o Eu se antepõe ao Tu. Amar é um sentimento em que o Eu se 
pospõe ao Tu”. (5)  

 
O amor é mais que um sentimento que muitos 

esperam durar a vida inteira, como sentimento 
apenas. O amor para ser eterno necessita que os 
cônjuges queiram amar. Para muitos o amor acabou 
porque não houve o querer amar. Está no coração 
do homem e da mulher essa capacidade de decidir 
amar e de recusar o amor. (6) Portanto, o amor é 
também uma decisão. Muitas famílias alcançarão a 
felicidade quando os cônjuges decidirem que vão se 
amar. Esta decisão atribui honra a família. “A família 

cristã é toda tecida de amor. Não se concebe família cristã que seja formal. O casal 
cristão respira a atmosfera de amor... Uma vida familiar cristã é fonte de educação para o 
amor”. (7) 

 
Com o amor vem o respeito. Respeitar significa tratar com reverência; ter em conta; 

considerar; dar apreço a; reconhecer; referir-se.(8) “Sem respeito bilateral, o amor perde a 
beleza, a dignidade; Sem respeito bilateral, o amor perde a confiança, a construtividade; 
Sem respeito bilateral, o amor perde a alegria, o prazer; Sem respeito bilateral, o amor 
frustra, não compensa; Sem respeito bilateral, adeus paz dos que se amam, adeus 
perenidade do amor”. (9) 

 
 

5 – A família é uma comunidade educadora 
A educação começa no âmbito da intimidade doméstica: “E estas palavras, que hoje 

te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado 
em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te” (Dt 6.6-7). 
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A primeira responsabilidade dos pais, na tradição do povo de 
Deus no Antigo Testamento, era a de contar as coisas 
realizadas por Deus e ensinar aos filhos os mandamentos. 
Isto deveria ser feito no contexto do lar: sentado ao redor da 
mesa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ou 
seja, a educação deveria estar presente em todos os 
momentos da vida do lar.  

 
Educar tem o mesmo sentido de “dar o alimento” para a 

criança, ou seja, da mesma forma que os pais alimentam 
seus filhos, devem educá-los. A educação deve começar em 
tenra idade. “Ensinar cedo é gravar no mármore, ensinar 
tarde é escrever na areia”, frase de Francisco de Oliveira, em 

1 de novembro de 1878. (10) 
 
Comenius, pastor e bispo moraviano, além de escritor, educador e cientista, que viveu 

no século XVII e publicou uma obra chamada Didática Magna, é considerado o pai da 
didática moderna. Neste livro ele aborda a importância da educação na infância e na 
juventude. Para ele, os pais devem ser os primeiros a se responsabilizarem pela 
educação de seus filhos e afirma: “[...] tendo sido autores da vida, devem ser autores 
também da vida intelectual, moral e religiosa”. (11) Ele destaca que os pais devem educar 
os seus filhos pelo exemplo, que é mais útil do que as regras.(12) 

 
Através da família alguns valores são transmitidos aos filhos, tais como: fidelidade; 

coragem diante das dificuldades da vida; paciência e tolerância; autoconfiança e certeza 
das qualidades próprias; humildade e respeito para com os interesses e idéias dos outros. 
“Não se educa deixando os filhos e os jovens entregues a seus caprichos e ao caos de 
seus desejos. Há orientações a serem mostradas para que as liberdades não venham a 
mergulhar na libertinagem”. (13) 

 
 

6 – Conclusão 
Devemos considerar estes aspectos bíblicos e teológicos como os fundamentos da 

família. Esta família que revela o amor e a graça de Deus para todos os membros, 
independente das características e da estrutura familiar que se tenha. A família, como um 
projeto divino, é uma comunidade de graça para os que vivem os laços familiares. 
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LIÇÃO Nº 12 
Para 06 de Junho de 2011 

(Lição especial pela Família) 
 
 

Sobre relacionamentos - As lições de vida que 
aprendemos com a história de Abrão e Ló 

                                                                               Pr. Ronan Boechat de Amorim  
 
 
O texto de Gênesis 13:1-13 nos conta sobre a separação de Abrão (que ainda não 

tinha seu nome mudado para Abraão, conforme Gn 17:5) e seu sobrinho Ló. Eles se 
separaram porque enriqueceram e estava havendo contenda entre os pastores do gado 
de Abrão e os pastores do gado de Ló (veja em Gênesis 13:7). 

 
Para resolver o problema, Abrão propõe que eles se separem, indo cada um para 

um lado (Gn 13:8). Abrão deixa que Ló escolha pra onde quer ir (Gn 13:9). Ló concorda e, 
olhando a terra ao seu redor, escolhe a campina do Jordão (Gn 13:11), acabando por ir 
viver em Sodoma (Gn 13:13).  

 
O que temos nesse texto? 

1 - Há histórias de vida que vão 
unindo cada vez mais as pessoas. 
Mas há histórias de vida que vão 
separando as pessoas. Não é nada 
predestinado, mas é o resultado de 
nossa convivência, nossas opções, 
valores, sabedoria ou falta de 
sabedoria. É o que aconteceu aqui 
com Abrão e Ló. 

 
2 - Nosso trabalho e a riqueza 

ou frustrações de nosso trabalho são 
motivos reais para unir ou separar 

pessoas. O conflito dos empregados de Ló e Abrão contaminou a convivência de ambos, 
levando-os a se separarem. Há gente que se separa por causa de dinheiro, de casa, de 
carro... Às vezes, é melhor ter menos coisas e mais companheirismo com as pessoas. Se 
por causa de um carro um casamento está ameaçado, é melhor andar de ônibus ou a pé 
e manter o amor da vida da gente do nosso lado.  

 
3 - Vemos que brigas e desentendimentos acontecem até mesmo entre pessoas que 

se querem muito bem. O diferencial na vida de quem ama de verdade e de quem tem o 
temor de Deus não é a ausência de conflitos, mas a generosidade, paciência e sabedoria 
para enfrentá-los, resolvê-los de forma justa e amorosa, superando-os. 

 
4 - Em algumas circunstâncias, com toda certeza, é melhor separar do que viver 

brigando. A separação não é a solução, mas é o reconhecimento da falta de solução. E o 
que não tem remédio, remediado está! 

 
5 - Nossas decisões não podem ser tomadas baseadas apenas nas aparências e 

circunstâncias. Ló olhou o melhor pasto para o seu gado, mas se esqueceu de avaliar o 
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lugar para onde ia levar sua família. Nossas decisões, certas e equivocadas, sempre 
afetam a vida de outras pessoas, positiva ou negativamente. Nossas decisões, portanto, 
devem ser tomadas em clima de oração, ou seja, de reflexão, ampla avaliação das 
possibilidades e conseqüências, e de diálogo com as pessoas envolvidas. Se tiver 
dúvidas, se não tiver conversado (tomado conselho, conforme nos ensina o livro de 
Provérbios nos versículos 15:22; 18:15 e 16:25) com as pessoas envolvidas e buscado a 
direção e orientação de Deus (leia Provérbios 19:21; Pv 16:1 e 9). 

 
6 - A separação física não impede o amor, tal como a 
presença contínua e quotidiana não significa 
necessariamente amor e lealdade. Abraão intercedeu a 
Deus pela vida de Ló e de sua família, para que não 
fossem destruídos com Sodoma e Gomorra. Pais 
divorciados são capazes de amar intensamente aos 
seus filhos. Familiares e amigos distanciados são 
capazes de amarem-se enormemente uns aos outros. O 
bom é que as pessoas que se amam estejam sempre 
juntas, mas o amor verdadeiro não pode ser apagado 
nem pela distância, nem pelo tempo e nem mesmo pela 
própria morte.  

 
7 - Ló e sua família nos mostram que o meio 

social, cultural e até religioso não é necessariamente 
determinante na vida de uma pessoa. Os maus hábitos e pecados dos moradores e 
Sodoma não foram determinantes na fé e na retidão de Ló e de sua família. Em Roma 
não fizeram como os romanos nem em Sodoma se comportaram como os sodomitas. 
Deus os salvou por causa de retidão e lealdade em que viviam uns com os outros e desta 
família para com Deus (Gn 19:1 e 7), mesmo num lugar de uma cultura e práticas 
pervertidas (Gn 19:5). É possível ser reto no meio de uma cultura racista, machista, 
idólatra, violenta, etc... 

 
Por mais estranho e contraditório que possa parecer, Jó aceitou sacrificar as duas 

filhas para que os enviados de Deus pudessem ser preservados (Gn 19:8).  
 
Mas prestemos muita atenção, pois embora o meio não defina obrigatoriamente o 

caráter e a cultura de uma pessoa, família ou igreja, com toda certeza é uma força muito 
grande e certamente há de ter sempre alguma influência. É como se diz: “A pobreza não 
faz ninguém ser um criminoso, mas ajuda bastante”. 

 
8 - Mesmo pessoas de bom coração e que pertencem a famílias ou grupos de 

pessoas retas diante de Deus dão furos e mancadas. Algumas delas irreversíveis e sem 
possibilidade de conserto. Embora essa história não esteja no texto de Gênesis 13, 
vemos a mulher de Ló desobedecer a Deus, movida por curiosidade certamente, e olhar 
“para trás” (conforme. Gn 19: 17 e 26). A curiosidade matou o gato... 

 
Os genros de Ló descritos em Gn 19.14 (a verdade, os dois homens que iam casar 

com suas filhas), não acreditaram em Ló e permaneceram na cidade, sendo destruídos 
com ela. 

 
9 - E por fim, aprendemos que decisões tomadas com a mais bondosa e amorosa 

das intenções podem ser um desastre, se não tiverem a orientação de Deus. O amor pelo 
pai e o desespero por não darem herdeiros a ele (sinal de maldição naquela época!), 
levaram as duas filhas de Ló a cometerem incesto (Gn 19:31-35). Em algumas noites, 
elas embebedaram Ló, tiveram relação sexual com ele e ficaram grávidas. (Gn 19:36). Foi 
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uma “única vez”. Mas coisas boas feitas de modo equivocado certamente não podem dar 
bons resultados. Os netos e também filhos de Ló foram, segundo Gn 19:37-38, Moabe e 
Bem-Ami, respectivamente os “pais” dos moabitas e dos amonitas, dois grandes inimigos 
do povo judeu, ou seja, dos primos gerados pelo “tio” Abraão, através do filho Isaque, do 
neto Jacó e do bisneto Judá, donde basicamente procedem os judeus. 

 
10 - Sempre que for necessário devemos buscar ajuda nos amigos e parentes. Ló e 

suas duas filhas perderam tudo e por fim moravam numa caverna numa montanha. 
Podiam ter ido falar com o parente Abraão ou terem voltado para a Caldéia, onde ainda 
tinham muitos parentes (Gn 24:4)e onde Abraão manda seu servo buscar uma esposa 
para seu filho Isaque, a fim de que ele não casasse com mulheres cananitas. 

 
O que podemos concluir deste estudo? 

Foi por causa de uma escolha superficial, materialista e baseada em aparências que o 
rico Ló saiu de uma vida com qualidade 
para uma vida “reservada” (separada) em 
Sodoma. Depois, foi viver num vilarejo 
próximo chamado Zoar (que quer dizer 
“lugar pequeno”), e dali, por medo, acabou 
indo para as montanhas, viver escondido 
numa caverna (Gn 19:29-30).  

 
Com a família despedaçada, a vida 

familiar adoecida, a vida social inexistente 
e certamente sem qualquer temor a Deus, 
teve de ver aquelas duas crianças 
(simultaneamente seus filhos e netos) 
crescerem envolvidas em mentiras, 
enganos e todo tipo de pecado, pois a 

maneira como foram geradas era inadmissível e reprovável, mesmo em meio aos povos 
pagãos. Por isso, as decisões que tomamos devem considerar, antes de mais nada, os 
relacionamentos que construímos.  

 
E, diante das dúvidas e dos conflitos, seja a paz de Cristo o árbitro em nosso 

coração, como nos ensina o apóstolo Paulo em Colossenses 3.12-15: “Revesti-vos, pois, 
como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de 
humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos 
mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor 
vos perdoou, assim também perdoai vós; acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é 
o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, 
fostes chamados em um só corpo; e sede agradecidos”. Amém! 
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LIÇÃO Nº 13 
Para 12 de Junho de 2011 

(Lição especial pelo Dia de Pentecostes) 
 

PENTECOSTES: Impulso e Capacitação para uma Igreja Missionária 
Bispo Paulo Lockmann  

 
Texto bíblico fundamental: Atos dos Apóstolos 2.1-47 

 
 

1 - Introdução – A origem da festa de Pentecostes 
A expressão “Ao cumprir-se o dia de Pentecostes...” (At 2.1) introduz o relato da 

descida do Espírito Santo sobre os 120 discípulos(as), mas, na verdade, nos detemos no 
ocorrido, sem meditarmos no porquê de isso ocorrer no dia de Pentecostes. Qual o propósito 
de Deus com isso? 

 
Quando retornamos ao Antigo Testamento, ao relato de Êxodo 23.13-16, que fala das 

festas, em prosseguimento às leis da aliança entre Deus e o seu povo, são ali previstas três 
festas, dentre elas, a festa das semanas. O nome Pentecostes é uma versão posterior, 
usada no período da dominação grega, e que significa qüinquagésimo, ou seja, após sete 
semanas da Páscoa. Nesse dia, o qüinquagésimo, se celebrava a festa de gratidão a Deus 
pela colheita. Sem dúvida, como sugere o nome, era uma festa rural judaica, com natureza 
mais comunitária que a Páscoa, por ser esta realizada no recôndito da família, enquanto o 
Pentecostes começava com a colheita simbólica (cf. Dt 16.9), seguida de uma peregrinação 
ao lugar do culto. Esta era uma festa de grande júbilo, pois recordava a gratidão de se ter 
uma terra onde plantar, e a bênção do fruto dessa terra. 

 
O Pentecostes, como a segunda grande festa do calendário judaico, era a do tempo da 

colheita, quando as primícias da ceifa do trigo eram oferecidas ao Senhor. Celebrava-se 
sete semanas, após o início da ceifa da cevada. “Também guardarás a Festa das Semanas, 
que é a das primícias da sega do trigo, e a Festa da Colheita no fim do ano.” (Ex 34.22). 
(Ver, também, Lv 23.15-21; Nm 28.26-31; Dt 16. 9-12). 

 
 

2 - O Pentecostes como uma promessa de fogo. 
O Espírito Santo é Aquele que atualiza a presença de Jesus, e, ao 
mesmo tempo, capacita a Igreja de Cristo para a sua missão. Seu 
símbolo mais comum é o fogo. Neste sentido, esse fogo é purificador, 
abrasador e mobilizador. João Batista, quando dá testemunho de 
Jesus, diz: “Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.” (Mt 
3.11; Lc 3.16). O próprio Jesus afirmou: “Eu vim lançar fogo sobre a 
terra” (Lc 12.49). Segundo os melhores intérpretes , Jesus está 
dizendo que seu batismo não seria somente com água, mas também 
com fogo, segundo Fitzmyer, reconhecido exegeta do Evangelho de 
Lucas. O batismo de Jesus tem esta duplicidade: fogo e água, e não 
se destinam apenas ao povo, mas a ele mesmo, o próprio Jesus. Com 
isso, reconhecemos que a prometida vinda do Espírito Santo (cf. Lc 

24) se realizaria, como sabemos, com o sinal do vento e das labaredas de fogo sobre cada 
um dos 120 discípulos reunidos no dia de Pentecostes, em Jerusalém. 
Assim, seguimos, hoje, crendo que a vinda e a presença do Espírito Santo trazem uma 
sentida sensação de fogo; foi assim com a Igreja Primitiva (cf. At 2.3s). Também com João 
Wesley, no dia 24 de maio de 1738, quando ele sentiu seu coração estranhamente 



47 
 

aquecido, e, na vigília da passagem do ano de 1738 para 1739, já no dia 1º de janeiro, de 
madrugada, ele declara: “Os srs. Hall, Kinchin, Ingham, Whitefield, Hutchins e meu irmão 
Charles estiveram presentes à nossa festa de confraternização em Fetter-lane, com cerca 
de 60 de nossos irmãos. Às três da manhã, aproximadamente, enquanto continuávamos em 
oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, a ponto de muitos clamarem por 
júbilo e outros tantos caírem ao chão. Tão logo nos recobramos um pouco desse temor e 
surpresa com a presença de Sua majestade, falamos todos juntos: “Te louvamos, ó Deus, 
reconhecemos que Tu és o Senhor.” Assim como o Cristianismo ardeu em chamas do 
Espírito, levando-os às ruas de Jerusalém, João Wesley e seus companheiros arderam em 
chamas, e puseram fogo santo do Espírito na Inglaterra do século XVIII. Isso é tão visível em 
nossa herança Metodista que o nosso símbolo é a cruz e a chama. 

 
Benjamin Franklin ia ouvir George Whitefield pregar, e testemunhava que podia vê-lo 

arder diante de seus olhos. Deus chamando e enviando o profeta Jeremias, declara: “Eis 
que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca.” (Jr 5.14). Quando o Espírito 
abrasa o nosso coração, Ele torna as nossas palavras ardentes, com o propósito de aquecer 
o coração do povo, com arrependimento, conversão, consolo, quebrantamento. O famoso 
pregador inglês Dr. Martyan Lloyd-Jones, dizia: “A pregação é a teologia de alguém que está 
em chamas... Digo outra vez que o homem que consegue falar sobre essas coisas (o 
Evangelho) desapaixonadamente não tem nenhum direito de estar no púlpito, e, estar nele, 
não lhe deve ser permitido. Qual é o principal objetivo da pregação? Gosto de pensar que é 
este: dar aos homens e mulheres uma sensação de Deus e da sua presença.” Isso nos 
coloca a questão se estamos dispostos a arder em chamas por Cristo, no poder do Espírito. 

 
3 - O Espírito derramado no Pentecostes nos faz testemunhas. 

Jesus, nos Atos dos Apóstolos, ao anunciar a vinda do Espírito, declara: “... mas 
recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em 
Jerusalém, Samaria e até os confins da terra.” (At 1.8). Assim, no livro de Atos, são 
colocadas duas questões iniciais: a) O poder do Espírito Santo é dado à Igreja para que ela 
seja testemunha. Testemunhar é o seu ministério; b) Ser testemunha e instrumento de Deus 
para a expansão e crescimento do Reino de Deus, pois não há limites; é de Jerusalém, 
Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Ou como disse Jesus no final de Marcos: “Ide por 
todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.” (Mc 16.15). 

 
Nosso compromisso a partir do Pentecostes não tem limites; somos desafiados, 

cobrados, mesmo. Entendo que, quando a Igreja, em qualquer lugar, deixa de ser 
testemunha em constante expansão, não medindo esforços, nem fronteiras e barreiras para 
anunciar: “As virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.” Ela 
perde a unção, sim, o fogo do Espírito lhe é retirado, porque este lhe é dado conforme Jesus 
para um propósito específico: ser testemunha em expansão missionária. Sempre que o 
propósito é esquecido, o Espírito se entristece e se retira. Então, vem a aridez, a ausência 
dos frutos, dos resultados. Deus nos livre disso. Acendamos a cada dia a chama no altar do 
Espírito Santo, nos empenhemos em seguir sendo testemunhas de Jesus. 

 
Deixem-me considerar sobre o ser testemunha, estabelecido na palavra de Jesus. O 

sentido do substantivo grego martyria – testemunha, martys, ou mesmo o verbo martyrein – 
testemunhar, indica aquele que se dispõe a dar testemunho do que viu e ouviu, da verdade, 
mesmo que lhe custe a vida. Testemunhar, então, exige coragem e poder.  

 
Que tipo de testemunho é esse, que supõe a fidelidade ao mandatário do envio – Jesus 

– até à morte? Primeiro que o autor do comissionamento deu a sua vida pela mensagem 
que vivera e pregara: O Reino de Deus. Agora, Ele esperava que seus discípulos fossem 
fiéis testemunhas dEle e do Reino de Deus. Desse modo, ser testemunha é ter compromisso 
profundo com Jesus. Crer em sua obra. Confiar na sua Palavra, crer na eficácia de seu 
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sacrifício como expiação pelos pecados de toda a humanidade, especialmente dos meus, 
dos nossos pecados, e daí crer no novo nascimento, início de uma nova vida, que deve ser 
vivida no poder do Espírito Santo (cf. Rm 8.1), para testemunhar o nome, a obra, o ensino, 
enfim, a vida de Jesus. 

 
 

4 - Como a Igreja entendeu e realizou este testemunho após o Pentecostes? 
A Igreja declarou, através do testemunho de Pedro, no dia de Pentecostes, que a 

descida do Espírito era o cumprimento de uma promessa (cf. Jl 2.28). Ou seja, era a Palavra 
tornando-se realidade, tornando-se carne, vida plena. Seguindo-se o anúncio por Pedro da 
obra redentora, encerrando seu testemunho com uma confissão de fé: “Esteja absolutamente 
certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez 
Senhor e Cristo.” (At 2.36). Diante do anúncio feito por Pedro, o povo faz a pergunta com o 
coração contrito: “Que faremos irmãos?” Ao que Pedro responde: “Arrependei-vos e cada um 
seja batizado em nome de Jesus Cristo...” (At 2.37). A Igreja deu seu testemunho com 
coragem e de maneira muito simples, através de um humilde pescador, Pedro. E o resultado, 
todos conhecemos: três mil pessoas se converteram. Testemunho intrépido e frutos 
abundantes foram os efeitos imediatos do Pentecostes na vida da Igreja. 

 
Em seqüência, os convertidos foram sendo reunidos, em grupos, em diferentes casas, 

é o que sugere o texto de Atos 2.46. Assim, outro modo de testemunho que acompanhou a 
pregação foi o ensino, quando aprendiam a doutrina dos Apóstolos, ou seja, o ensino de 
Jesus. Junto ao ensino, havia o partilhar do pão, que caracterizava a comunhão. Se 
pararmos para examinar os desdobramentos do testemunho da Igreja, veremos que causou 
muito impacto na vida da cidade de Jerusalém. Esse é sempre o efeito do Evangelho, 
quando vivido na unção e poder do Espírito Santo. O texto é claro sobre isso: “Louvando a 
Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o 
Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.” (At 2.47).  

 
 

5. Pentecostes gerou e gera crescimento na vida da Igreja. 
Como vimos, o Espírito Santo, sua vinda foi marcada por fogo, concedendo poder à 

Igreja, poder para testemunhar, poder para ensinar, poder para doar (cf. At 2.45), poder para 
amar os inimigos (cf. At 7.60). Esse poder do Espírito suscitou um mover em toda a cidade 
de Jerusalém, e na Judéia e em Samaria (cf. At 8.4-8), e, como vemos em Atos dos 
Apóstolos, até aos confins da terra. Sempre produzindo frutos abundantes. Vejamos como 
isso foi acontecendo. 

 
No capítulo 3 de Atos, após a cura do coxo, Pedro prega novo sermão junto ao pórtico 

de Salomão, e, como resultado do seu testemunho do poder de Deus para curar e salvar, 
ele e João são presos (cf. At 4.3); o texto segue afirmando: “Muitos, porém, dos que ouviram 
a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil.” (At 4.4). Agora, são 
mais cinco mil convertidos. Em seguida, em Atos 6.1-7, refere-se à eleição dos diáconos, 
porque: “...multiplicando-se o número dos discípulos...” O crescimento importa em quebra de 
paradigmas, enfrentar novos problemas, e buscar de Deus a direção. O resultado é que no 
término do relato da eleição dos diáconos, novo testemunho é dado sobre o crescimento: 
“Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos; 
também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé.” (At 6.7). 

 
Assim é que, hoje, ao nos aproximarmos da Festa de Pentecostes, precisamos 

transformá-la numa Festa da Colheita dos nossos dias, recuperando o seu sentido bíblico, a 
qual seria a colheita de almas (vidas) para Cristo. Sim, no sábado, dia 03, e no domingo, dia 
04 de junho, estaremos celebrando uma grande colheita. Todos nós estamos desafiados a 
isso. As orientações seguem junto a esta carta pastoral. 
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LIÇÃO Nº 14 
Para 19 de Junho de 2011 
 

MARCAS DE UM DISCÍPULO/A  DE JESUS 
                                           Ronan Boechat de Amorim 
 
A palavra discípulo significa aprendiz e também seguidor. O discípulo de Jesus, 

homem ou mulher, é pois aquele que aprende de Jesus e o segue como Mestre e Senhor.  
João 13:15 -  “Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.” 
 

1 - Qual a primeira coisa que alguém precisa fazer para tornar-se discípulo de Cristo? 
João 3:3  - “Se alguém não nascer de novo não pode entrar no Reino de Deus”. 
Ter fé em Jesus não é só admirar o que Jesus é, o que Jesus diz e o que Jesus faz. 

Seguir a Jesus implica buscar o Reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, crendo 
que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Crendo que em Jesus alcançamos 
vida e vida abundante, vida completa. Seguir a Jesus implica portanto uma grande 
confiança e a entrega de nossa vida a Jesus para um compromisso total com o Evangelho 
e o Reino de Deus, o que exige transformação profunda de rota, de caminhos, de direção, 
de objetivos, de valores, de caráter, de vida. Quem se converte (aceita o Evangelho de 
Jesus e entrega passa a viver sua vida iluminada por ele, é guiado pelo Espírito de Deus. 
Nasce de novo, nasce do alto, nasce para Deus. 

 
2 – Quem é de fato discípulo de Jesus? 

João 8:31 – “Se vós permanecerdes na minha Palavra, sois verdadeiramente meus 
discípulos”.  Permanecer é perseverar, é acolher, ser orientado e obedecer a Palavra de Deus. 

 
3 – O que impede muitos de se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo? 

João 12:42-43 – “Muitos creram nele... mas não o confessavam... porque amavam mais 
a glória dos homens do que a glória de Deus.”   Glória = fama adquirida, reputação, honra, 
prestígio, homenagens. Muitos preferiram agradar a homens do que a Deus. Preferiram 
“estar bem” diante dos olhos e da opinião de terceiros do que estar bem com Deus. 

 
4 – O que caracteriza um discípulo de Cristo? 

João 13:34-35 – “Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor 
uns aos outros.  João 15:8 – “Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim 
vos tornareis meus discípulos. 

 
5 – Qual é a prova que um discípulo ama seu Mestre? 

João 14:21 – “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me 
ama”. Noutras palavras: quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, a eles 
pratica, a eles se submete, esse é o que me ama.  “Se alguém me ama , guardará a 
minha palavra”(Jo 14:23). 

 
6 – O que Jesus espera dos seus discípulos? 

João 15:16 – “eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades  e deis 
frutos, e o vosso fruto permaneça”. O fruto que a comunidade dos discípulos é chamada a 
produzir é a vida nova vivida segundo o Evangelho e cujos maiores sinais são: amor, 
justiça, paz, solidariedade, esperança, comunhão com Deus. 

 
7 – O que é fundamental para que o discípulo dê fruto? 

João 15:5 – “Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, 
essa dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer”.   
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João 15: 4 – “Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer 
na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim”. 

 
8 – O que acontece com o discípulo que não dá fruto? 

João 15:2 – “Todo ramo que estando em mim, não der fruto, o Pai o corta”.  
João 15:6 – “será lançado fora... no fogo, para ser queimado”.  
 

9 – Para concluir: 
Atos 1:8 – recebeis poder para serdes minhas testemunhas... até os confins da terra”.  
Mc 16:15 – “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”.  
João 13:20 – quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe; e quem me 

recebe, recebe aquele que me enviou.  
 
Jesus quer alcançar a vida das outras pessoas através da minha vida e do meu 

testemunho. E se eu não for? 
 

 
10 - PARA PENSAR: 

 

DIFERENÇA ENTRE MEMBRO DA IGREJA E DISCÍPULOS DE JESUS 
                                                       Tácito da Gama Leite 

Parece o mesmo, mas infelizmente não é! 
Há diferença entre um membro da Igreja e um discípulo de Jesus! 
O membro espera pães e peixes, o discípulo é pescador. 
O membro luta por crescer, o discípulo se reproduz. 
O membro vale porque soma, o discípulo vale porque multiplica. 
O membro acha que o sermão deveria ser mais evangelístico, o discípulo prega o Evangelho do 

Senhor Jesus Cristo. 
O membro gosta de afago, o discípulo do serviço e do sacrifício pela causa de Cristo. 
O membro se ganha, o discípulo se faz. 
O membro entrega parte de seus desejos, o discípulo entrega toda sua vida. 
O membro é contribuinte, o discípulo é dizimista e ofertante. 
O membro espera que lhe apontem a tarefa, o discípulo toma a responsabilidade para si. 
O membro  quase sempre murmura e reclama, o discípulo é obediente e nega-se a si mesmo. 
O membro reclama que o visitem, o discípulo visita. 
O membro vê o problema, o discípulo ora pelo problema e busca ser parte da solução. 
O membro sonha com a Igreja ideal, o discípulo se entrega para fazer a Igreja real. 
O membro diz: “Que bonito!”, o discípulo diz: “Eis-me aqui, Senhor!” 
O membro deseja ter luz para enxergar o caminho, o discípulo é a luz do mundo. 
O membro deseja uma igreja vibrante, o discípulo é parte e promotor dela. 
O membro da Igreja sabe que Deus está nele, o discípulo sabe que Deus está nele para o outro. 
O membro é um soldado de defesa, o discípulo é um invasor da defesa inimiga. 
O membro é condicionado pelas circunstâncias, o discípulo as aproveita para exercer a fé. 
O membro solicita orações por suas necessidades, o discípulo tem uma vida de oração. 
O membro deseja um culto mais envolvente, o discípulo adora a Jesus Cristo como Senhor. 
O membro entende que a Igreja é a casa do Pai, o discípulo faz de sua casa um santuário de 

Deus e de sua vida um altar de adoração. 
O membro está envolvido na “política eclesiástica”, o membro está envolvido com a Palavra de Deus. 
O membro da Igreja é valioso, o discípulo de Jesus é indispensável. 
O membro nem sempre é discípulo, mas o discípulo sempre é Igreja.  

     
PARA DISCUTIR: 
1 -  O que significa ser discípulo de Jesus? 
2 - Por que Jesus teve discípulos(as)? 
3 - Qual a estratégia de Jesus para capacitar seus discípulos? 
4 - O que podemos fazer para garantir que a Igreja seja a comunidade dos 

discípulos(as) e não apenas um grupo de pessoas arroladas nela como membro? 
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5 - Nesse sentido, como é a sua Igreja? 

LIÇÃO Nº 15 
Para 26 de Junho de 2011 
 
 
NÃO PODEMOS MENOSPREZAR A IGREJA DE DEUS  

(1Co 11:22) 
                                                                                      Pr. Ronan Boechat de Amorim 
 
O texto bíblico de 1Co 11:17-34 é o mais antigo testemunho sobre a Ceia do Senhor; 

é mais antigo que os próprios textos dos evangelhos, que foram escritos depois. E vemos 
nesse texto que a Ceia do Senhor era celebrada após uma refeição, onde se deveriam 
repartir  entre todos os alimentos que cada um levava. Mas na igreja de Corinto há uma 
desordem, uma nítida divisão de grupos, que acaba gerando confusão interna e um 
péssimo testemunho, pois está mais para gula, ostentação e discriminação, do que um 
lugar, uma prática e um sinal de comunhão e solidariedade. 

 
Paulo no versículo de 1Co11:12 questiona aos que promovem tal desordem e o mal 

testemunho: “Vocês desprezam a igreja de Deus?”  
 

1 - Menosprezar 
Desprezar ou menosprezar é não dar valor, desdenhar, ridicularizar.  
É ter, sentir, testemunhar desprezo à Igreja.  
Não fazer caso da Igreja, não valorizar, não prezar. 
O mal testemunho e as práticas pecaminosas deliberadas (conscientes) revelavam 

desprezo pela Ceia do Senhor, pela Igreja do Senhor, pela vontade de Deus e 
consequentemente pelo próprio Deus. E fazer isso, é literalmente zombar de Deus e das 
coisas de Deus (Gl 6:7). 

 
2 - Mas Jesus quer que prezemos a igreja, ou seja, 

Que a tenhamos em alto preço, em consideração ou respeito, estimar muito, 
apreciar. 

Prezar é amar. 
 

3 - A Igreja 
A Igreja é a comunidade dos salvos, mas acima de tudo são 
pessoas reunidas por Jesus para testemunharem e 
anunciarem o amor e a salvação (histórica e eterna) que 
podem ser encontrados no nome de Jesus. Por isso 
zombar das coisas de Deus e desdenhar a Igreja com mau 
testemunho, é algo extremamente grave, pois quem não 
ajunta com Cristo, espalha, trabalha contra.  

 
Prática de vida e a vida em Igreja que não amam, 

anunciam e desafiam às pessoas a encontrarem vida e 
salvação em Jesus, são vidas cristãs doentes como a 
figueira sem fruto amaldiçoada por Jesus. Mas vidas que 

afastam as pessoas do Evangelho e da Igreja, vidas que envergonham e dão mal 
testemunho do Evangelho, vidas que fazem os pecadores menosprezarem Jesus e a 
salvação oferecida por ele, não é apenas estéreis, são vidas diabólicas.  
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Infelizmente há “crentes” do diabo (sem verdadeira conversão a Jesus) dentro das 
igrejas cristãs que menosprezam e  infernizam a igreja e cumprem a grande comissão 
diabólica: estão ali para matar, roubar e destruir.Mesmo que não tenham consciência 
disso.Falta de consciência (alienação) também fere e mata. 

 
4 - Deus chamou as coisas frágeis (1Co 1:26-29) 

A Igreja é um instrumento de Deus. A Igreja é o 
Corpo de Cristo, o povo de Deus. Para alguém 
desprezar e renegar a Igreja como um 
instrumento de Deus para a vida do homem ou 
mulher cristãos, terá de desprezar também a 
Bíblia, o ensino de Jesus, dos apóstolos. Porque 
o que temos na Bíblia e nos ensinos de Jesus é 
que a Igreja é um projeto de Deus, e um projeto 
importante e fundamental. Por mais fraca e 
contraditória que seja. 

Servir a Deus e não ser igreja é uma 
contradição espiritual, um risco, uma ilusão. Vida 
religiosa sem participação viva e ativa na Igreja é 

“vida cristã entre aspas” (pseudo-cristã), autônoma, sem testemunhos, sem aprendizado, 
sem guias espirituais, sem compromisso com o discipulado, sem comunidade, sem 
vínculos... É coisa de gente que desconhece o papel e importância que Deus dá à Igreja. 
E também de gente que pensa que sabe tudo o que lhe é necessário de Deus, da Bíblia, 
da vida cristã e que nas dúvidas recorre ao google, à wikipédia, a algum livro, ou a um 
guru místico. Mas na verdade essa pessoa é um membro sem os vínculos espirituais, 
sacramentais, bíblicos, afetivos e místicos com o Corpo de Cristo. Podemos dizer, é um 
dedo, uma mão, um membro decepado do Corpo, que não tem como sobreviver 
separado, e que não demora, sem a comunhão do Corpo de Cristo, esfria, morre, 
putrefa... Não existe “membro do corpo” sem Corpo (cf. Jo 15:2 e 6; Hb 5:11-12).  

Justamente porque a Igreja faz parte do projeto de Deus, é um instrumento do 
Reino, não podemos simplesmente desistir dela (Hb 10:25) ou assumir uma fé e uma 
teologia que reneguem a Igreja e o papel que Deus instituiu para ela (“menosprezar a 
igreja” – 1Co 11:22). Fazer isso é ir contra os ensinamentos de Jesus. E com toda 
certeza, o discípulo não pode renegar o ensino do Mestre. Senão, deixa de ser discípulo e 
passa a ser dissidente. 

Devemos nos lembrar que “toda a Escritura é inspirada por Deus... (2Tm 3:16). 
“Quem não me ama não guarda as minhas palavras; e a palavra que estais ouvindo não é 
minha, mas do Pai, que me enviou” (Jo 14.24). Inclusive quanto ao papel da Igreja. Só 
não ama e valoriza a Igreja quem desconhece a Palavra de Deus ou quem 
deliberadamente a renega e desobedece. 

 
5 - Deus salva as pessoas e as enxerta na Igreja – tornando essas pessoas parte do 
Corpo de Cristo, do povo de Deus. 

Nós cristãos cremos que fomos chamados por Jesus para segui-lo como discípulos 
e também como igreja (comunidade da fé). O discípulo é alguém que aprende de alguém 
e ao mesmo tempo ensina a outras pessoas (Hb 13:7 e 17). “Onde estiverem dois ou três 
reunidos no meu nome, ali eu estarei”, diz-nos Jesus em Mt 18:20.  
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Deus salva as pessoas, mas a salvação divina as reúne em Igreja, as enxerta no 
Corpo de Cristo, colocando cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade 
(1Co12:18). Aleluia!! 

 
6 – A Igreja faz parte do projeto de Deus 

A Palavra de Deus também exorta: “Não deixemos de congregar-nos, como é 
costume de alguns. Pelo contrário, animemos e apoiemos uns aos outros...” (Hb 10:25). 
Somos “um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros” (Rm 12:5). E os membros 
devem cooperar uns com os outros, uns a favor dos outros (1Co12:28). 

 
Congregar-se é importante porque o próprio Senhor disse assegurou: “Onde houver 

dois ou três reunidos (na reunião do seu Corpo para o culto!) ali estarei” (Mt 18:20). 
 

7 – Deus dá autoridade à sua Igreja 
Também não é apenas Pedro que no texto de Mt 16 recebe as chaves do Reino e a 

autoridade de ligar e desligar.   
Esse poder e autoridade mencionados nesse capítulo 16 são mencionados e dados 

a todos por Jesus a todos os seus demais discípulos em Mt 18:18.  
 
Quem tem a autoridade, portanto, são os discípulos(as) de Jesus, ou seja, a Igreja 

de Jesus. 
 
As chaves do Reino são a pregação e o testemunho que anunciam as Boas Novas 

de salvação e que têm o poder de gerar a conversão e a salvação das pessoas, ou seja, 
de “abrir as portas” do Reino às pessoas. 

 
 
TEXTO DE APOIO 
 
 

A PEDRA SOBRE A QUAL A IGREJA É EDIFICADA 
E AS CHAVES DO REINO PARA LIGAR E DESLIGAR 

(Mateus 16:13-23). 
 
1 – O reconhecimento e a confissão do apóstolo Pedro são estabelecidos como a pedra, ou seja, o o 

fundamento da comunidade da fé: é igreja de Jesus quem reconhece e confessa que Jesus é o Messias, o 
filho de Deus, enviado ao mundo para salvar o que estava perdido. 

 
2 -  E sobre esta pedra, sobre o fundamento desse reconhecimento e dessa confissão, eu edificarei a 

minha igreja. A igreja nasce a partir da confissão,  a partir daqueles que confessam o senhorio e a divindade 
de Jesus. 

 
3 – As portas do inferno/sepulcro (do pecado, do mal, da morte) não prevalecerão contra ela.  Jesus 

está dizendo que o poder da morte nunca poderá vencer a igreja edificada por Ele. Pelo contrário, a vida é 
que vence a morte...  as portas da morte não permanecerão de pé, indiferentes ao anúncio do Evangelho. A 
Igreja é o povo marcado pela fé e pela experiência da ressurreição! 

 
4 – Dar-te-ei as chaves do Reino dos céus – embora Jesus esteja falando com Pedro, ele dá as 

chaves do Reino à Igreja, aos crentes. Basta ver que esta mesma expressão e poder são usados no 
capítulo 18:18, inclusive  o poder de ligar e desligar na terra e no céu. 

 
5 – As chaves do Reino não é um poder extraordinário  e poder de salvação. Mas o poder da 

pregação que gera a fé e que provoca a decisão no pecador de aceitar a salvação divina que lhe é 
oferecida gratuitamente.   

Quando Pedro pregou em At 2:14-40 ele “abriu” a porta do Reino pela primeira vez:  e quase três mil 
pessoas se converteram e foram batizadas, tendo seus nomes escritos no Livro da Vida pelo Senhor Todo 
Poderoso.  
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6 – O que ligar na terra será ligado no Céu e o que desligar na terra será desligado no Céu -  Deus dá 
autoridade à sua Igreja.  Pedro e os demais discípulos iam continuar a Obra de Cristo, pregando o 
Evangelho e revelando a vontade de Deus aos homens e mulheres, sendo revestidos com a mesma unção 
e autoridade que o Mestre Jesus possuía. No Céu, Cristo sanciona o que é feito aqui no seu nome,  o que é 
feito pela Igreja em total submissão e obediência à sua Palavra aqui na terra. 

 
7 – Pedro e a Igreja para terem essa autoridade precisam confiar nas Palavras de Jesus e 

submeterem-se à sua vontade. Porque senão, o discípulo(a) e a Igreja deixam de ser Igreja edificada por 
Cristo e com a autoridade de Cristo  (que age na direção e poder de Deus) e passa a ser satanás 
(adversário, alternativa à vontade de Deus). A “confissão” passa a ser mero rito, deixando de ser real e 
significativa, passando de pedra fundamental a pedra de tropeço e obstáculo. 

 
8 – É o que acontece quando Jesus revela a humilhação e o sofrimento e morte de cruz que 

enfrentará.  O mesmo Pedro que confessou e alegrou Jesus ao reconhecê-lo como o Messias, agora tenta 
demover Jesus de cumprir  seu propósito.  Pedro chama Jesus num canto e começa a reprová-lo (Mt 
16:22): “de modo algum isso te acontecerá!”. 

 
9 – Mas Jesus repreende a Pedro identificando-o não como o fundamento da Igreja, mas como pedra 

de tropeço. Jesus lhe diz: “Não cogitas (não pensas) as coisas de Deus. Arreda, Satanás! Afasta-te de 
mim.” 

Só a título de curiosidade, mais adiante (Mt 26:31-35) ao prevenir os seus discípulos sobre o 
escândalo que  sua prisão e morte humilhante e dolorosa na cruz causaria, Pedro se diz pronto para ir com 
Jesus até as últimas conseqüências, afirmando também que nunca negaria a fé em Jesus. No mesmo relato 
em Lc 22:31-34 narra Jesus dizendo a Pedro que intercederá por ele, para que a sua fé (de Pedro) não 
desfaleça. Jesus afirma também que quando Pedro se converter, será bênção na vida de seus irmãos.  

 
10 – Voltando ao texto de Mt 16, depois de exortar a Pedro, Jesus diz aos seus discípulos:  “Se 

alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar 
a sua vida perdê-la-á; e quem perder a vida por minha causa achá-la-á.  Pois que aproveitará o homem se 
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?” (Mt 16:24-26). Ou seja, estejam prontos para o que der e vier, 
mas não abram mão do reconhecimento e da confissão de que Jesus, e só Jesus, é o Messias, o filho de 
Deus, enviado ao mundo para salvar o que estava perdido. 
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LIÇÃO Nº 16 
Para 03 de Julho de 2011 
 
 
 
AÇÕES MINISTERIAIS NUMA IGREJA EM CRESCIMENTO 

Por uma ação pedagógica integradora 
 
                                                                                          Bispo Josué Adam Lazier 
 
A Igreja é um corpo vivo que cresce. Reflitamos sobre o crescimento da Igreja a 

partir de algumas ações ministeriais que são como imperativos para a liderança da igreja 
e para todos/as que desenvolvem dons e ministérios no Corpo de Cristo. Há nestas ações 
um desafio pedagógico, pois o cuidado, a educação, a integração, a capacitação, o 
treinamento, a orientação, a pregação e o ensino da Palavra de Deus, a escola dominical 
e os grupos de estudo caminham na direção da tarefa docente da Igreja. 

 
I - QUATRO AÇÕES GERAIS 
 

1. Cuidar da Evangelização 
Evangelização é a razão de ser da Igreja. Sem o 
compromisso com o testemunho do Evangelho de 
Cristo, a Igreja se transforma meramente num clube. A 
Igreja Metodista declara que “a evangelização como 
parte da Missão, é encarnar o amor divino nas formas 
mais diversas da realidade para que Jesus Cristo seja 
confessado como Senhor, Salvador, Libertador e 
Reconciliador. A Evangelização sinaliza e comunica o 
amor de Deus na vida humana e na sociedade pela 
adoração, proclamação, testemunho e serviço”. (1) A 
Igreja Metodista tem como uma das suas principais 
marcas a paixão pela evangelização e pelo anúncio do 
Evangelho de Jesus a todas as pessoas (Cl 1.22-24). 

“No poder do Espírito Santo, por meio do testemunho e do serviço prestados pela Igreja 
ao mundo em nome de Deus, da maneira mais abrangente e persuasiva possíveis, os 
metodistas procuram anunciar a Cristo como Senhor e Salvador (I Co 9.16; Fp 1.12-14; At 
7.55-58)” (PVMI). 

 
Para o cumprimento desta vocação missionária, as igrejas locais são chamadas a 

sair de dentro das quatro paredes e testemunhar o ardor da missão. Lares podem abrir-se 
para receber outras famílias para a evangelização, ensino e pastoreio. Outros bairros 
podem ser contemplados no programa de visitação e evangelismo da Igreja. O imperativo 
é que haja abertura para sair em direção às pessoas que podem ser evangelizadas e 
também para acolher os que são alcançados pela Graça de Deus. Os cultos e demais 
atividades da igreja devem possibilitar o convite para que pessoas aceitem Jesus Cristo 
como Senhor e Salvador de suas vidas. 
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2. Cuidar da Visitação 
A visitação pastoral deve ser vista como um meio de graça. João Wesley 

recomendava a visitação aos pregadores leigos: “Não conheço atividade pastoral alguma 
de maior importância que essa. Sem dúvida, é um trabalho muito penoso e só posso 
depender de uns poucos, entre nós pregadores, que se comprometem a fazê-lo”. (2) 

 
A visitação é uma atividade que pode e deve ser desenvolvida pela Igreja por meio 

de seus membros, clérigos e leigos. Há ocasiões em que a visita pode ser realizada pelos 
membros leigos designados para tal ministério: circunstâncias felizes, como nascimentos, 
aniversários, formaturas e promoções no trabalho e na escola; circunstâncias críticas, 
como dor, enfermidade, acidente, desemprego; ausências prolongadas das atividades da 
igreja local e para evangelização, que é a ação ministerial por excelência do laicato. Mas 
há ocasiões em que a visitação deverá ser realizada pelos clérigos da igreja, tais como: 
consolação, aconselhamento, confirmação da fé e assessoramento para as diversas 
situações da vida. (3) 

 
São várias as razões apresentadas para que a visitação pastoral não aconteça, tais 

como: as pessoas não param em casa; o pastor e a pastora não têm tempo; os membros 
da igreja moram em lugares distantes; alguns membros da família não gostam de ser 
interrompidos em suas atividades domésticas, como assistir televisão; visitação pastoral é 
coisa do passado; eu não gosto de interromper o que os outros estão fazendo em casa; 
etc. Infelizmente estas desculpas são apresentadas, mas não deveriam, pois a visitação 
pastoral é a oportunidade que as ovelhas têm de conhecer o pastor e a pastora fora do 
ambiente da igreja, do culto, das reuniões e dos estudos bíblicos. Isto é importante para 
que haja um clima de comunhão mais pessoal e familiar entre pastor, pastora e ovelhas. 
Da mesma forma que Deus vai ao encontro do seu povo, o pastor e a pastora devem ir ao 
encontro de suas ovelhas, nos lugares onde vivem e onde evidenciam a fé a prática dos 
valores do Evangelho. 

 
Assim, a visitação é uma forma de expressar o amor de Deus e levar a graça divina 

aos visitados, a fim de que recebam a manifestação da presença de Deus em suas vidas. 
A membresia da igreja deve ser envolvida neste ministério, sobretudo junto aos visitantes 
dos cultos e escola dominical e pessoas que se mostram interessadas em conhecer o 
Evangelho. No entanto, não há impedimentos para que a igreja desenvolva uma 
campanha de evangelização, através da qual pessoas serão evangelizadas e convidadas 
a participar da Igreja Metodista. Precisamos vencer a timidez em falar o que Cristo fez por 
nós e convidar as pessoas a participarem da família que amamos e que julgamos ser a 
melhor de todas, a família metodista. Por certo a Igreja Metodista não é a mais perfeita, 
mas com toda certeza também não é a mais imperfeita. Como amamos a Igreja que nos 
acolheu e tem nos ensinada a trilhar os caminhos do Senhor, queremos que as pessoas 
que evangelizamos façam o mesmo. 

 
3. Cuidar da Recepção e do Acolhimento 

É importante considerarmos a porta do templo como um espaço missionário, pois por ela 
passam as pessoas que procuram a igreja e que retornam aos seus lares. É na porta do 

templo que o pastor, a pastora e a liderança leiga 
encontram as ovelhas e aqueles e aquelas que vão ao 
culto, escola dominical, reuniões e atividades 
desenvolvidas no espaço físico da comunidade de fé. 
Neste encontro é oferecido o acolhimento, a saudação, o 
afeto e a expressão de solidariedade. Este aspecto 
precisa ser observado no início e no encerramento dos 
cultos e demais atividades da igreja, pois a receptividade 
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é uma “porta aberta” para que as pessoas retornem e se integrem à igreja local. 
 
A recepção de novos membros deve ser um momento festivo, pois pessoas 

alcançadas pela Graça de Deus afirmam sua fé em Jesus Cristo. O culto deve 
direcionado para este momento. 

 
4. Cuidar da Integração dos novos membros 
Um dos dilemas da igreja é a integração dos novos membros. Nossas estatísticas 

indicam isto, ou seja, recebemos novos membros e os perdemos. Alguns culpam a Igreja 
Metodista e sua forma de ser. Mas isto é uma desculpa e não uma justificativa plausível, 
pois o movimento metodista é um dos que mais crescem no mundo hoje. Penso que o 
problema está em nós mesmos, que deixamos de acolher, acompanhar e oferecer apoio 
aos novos membros. Alguns pensam que os novos membros se tornarão cristãos 
maduros automaticamente, e assim fazem muito pouco por eles, deixando de cumprir 
com a ordem de Jesus, de fazer discípulos, batizar e ensinar. “A meta da evangelização é 
fazer discípulos. A meta da integração é desenvolver discípulos”. (4) 

  
Embora não de forma explícita, a igreja primitiva desenvolvia a integração dos novos 

membros. Para o batismo e a oração do Pai Nosso, o novo convertido passava por um 
período de acompanhamento e ensino. Este acompanhamento era feito pelos apóstolos e 
pelas demais lideranças das igrejas, na época do Novo Testamento. Não podemos 
precisar o tempo que era dedicado à integração dos novos membros, mas o certo é que 
havia orientação e apoio a fim de que os novos discípulos de Jesus Cristo vivessem o 
discipulado. Podemos destacar, também, que o batismo envolvia a comunidade na 
preparação e na recepção dos novos convertidos, conforme nos relata um importante 
documento sobre a Igreja Primitiva. (5) 

 
Nos dias de hoje, isto é fundamental. A igreja precisa estar aberta para receber os 

novos convertidos que, por causa deste fato, não terão os mesmos costumes e linguagem 
dos crentes mais antigos. Um dia isto acontecerá, mas para tanto será necessário que os 
mais maduros amparem os mais novos. A igreja que desenvolver um programa de 
integração conservará seus frutos. Como pode ser feita a integração? Por meio da 
evangelização e acompanhamento pessoais; por meio de um grupo de crescimento, 
preparação para o batismo e recepção como membro da igreja; por meio de um grupo 
familiar e de discipulado; por meio de contatos telefônicos e cartas; por meio da atenção 
dispensada aos novos convertidos durantes os cultos e reuniões que acontecem no 
templo; por meio da visitação e do contato ao longo da semana; por meio do envolvimento 
nos ministérios da igreja e outras atividades, tais como contatos com os novos 
convertidos nas primeiras horas após a experiência pessoal, visitação por parte do pastor 
ou da pastora, etc. 

 
O discipulado também é importante para a integração dos novos membros porque 

oferece condições para os membros da igreja desenvolverem-se na vida crista. A ênfase 
dada aos grupos de discipulado deve ser a comunhão (koinonia) e o serviço (diakonia) 
entre os participantes e para atender aos desafios que a missão apresenta à igreja.  

 
No processo de integração é fundamental que os novos membros sejam envolvidos 

nos diversos Dons e Ministérios, pois se trata da Igreja em missão através dos mesmos. 
Com dons e ministérios estamos afirmando que todos na igreja são vocacionados para a 
salvação, para a santidade bíblica, para o testemunho do ardor missionário, para a 
vivência do discipulado como um estilo de vida, para o serviço cristão e o exercício de 
funções no Corpo de Cristo. Assim, uma igreja em crescimento é uma comunidade de 
servos e servas do Senhor, que se dedicam às tarefas, funções e ministérios na igreja 
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local. É imperativo, para o crescimento da Igreja, que os novos membros sejam 
integrados nas diversas áreas de ação da igreja local. 

 
 
II - QUATRO AÇÕES ESPECÍFICAS 
O texto de Lucas 15 apresenta três parábolas contadas após a crítica que os 

escribas e fariseus fizeram, pelo fato de Jesus estar comendo com as pessoas 
consideradas pecadoras pelos religiosos da época. Pecadores eram os que viviam vidas 
marcadas pela imoralidade, mas também designava a grande maioria do povo que 
desenvolvia atividades que eram consideradas impuras pelos religiosos, tais como 
cobradores de impostos, vendedores ambulantes, curtidores de couro, açougueiros, e 
muitos outros. Com as parábolas Jesus explica sua atitude em receber estes que eram 
discriminados pela religião que imperava na sociedade da Palestina naqueles dias. O 
tema que predomina no capítulo 15 é o amor, o agape incondicional de Deus para com 
seu povo. 

 
Seguindo as orientações presentes nas três parábolas, podemos perceber que elas 

indicam um eixo para o exercício das ações ministeriais, o eixo do cuidado pastoral. 
Vejamos: 

 
1. Cuidar dos que precisam de restauração – 15.4-7 
A parábola da ovelha perdida tem como seu tema central a restauração da que se 

perdeu e que causa no pastor, nos amigos e vizinhos, alegria porque a ovelha perdida foi 
encontrada. Ela assinala que Deus procura os pecadores e é sempre Ele que toma a 
iniciativa para que recebam a nova vida em Cristo Jesus. Para os religiosos, Deus 
receberia somente as ovelhas arrependidas, mas para Jesus Deus procura as 
desgarradas e as restaura ao seu aprisco. 

 
Esta é a idéia presente na parábola da ovelha perdida. O pastor deixa as noventa e 

nove ovelhas que estão seguras e vai procurar a que se perdeu. Quando a encontra 
descobre que está machucada pela queda no buraco e carrega-a para casa (15.5). 
“Surpreendentemente, este pastor se regozija com o fardo de restauração que ainda está 
diante dele. Este tema é importantíssimo nesta primeira parábola”. (6) 

 
A ação ministerial da igreja deve cuidar das que estão seguras e se alegrar com as 

que nunca se perderam, mas não pode deixar de focar as que se perderam e precisam de 
cuidado e restauração. O crescimento da igreja se dá na observação destes aspectos que 
são dimensionados na parábola da ovelha perdida. 

 
A alegria pela restauração da ovelha que se perdeu é contagiante: todos que 

recebem a notícia se alegram e celebram, pois “haverá mais alegria no céu por um só 
pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de 
arrependimento” (Lc 15.7). A parábola apresenta quatro temas: a alegria do pastor, a 
alegria da restauração, o amor gracioso e o arrependimento. (7) Estes temas são 
norteadores da ação ministerial da Igreja. 

 
 
2. Cuidar dos que estão perdidos – 15.8-10 
A parábola da moeda perdida também assinala a alegria pela restauração da que 

estava perdida. A parábola acontece dentro da casa onde uma mulher perdeu uma das 
moedas que possuía. Da mesma forma que a parábola anterior, o texto diz que “há 
alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende” (15.10). 
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O assento da parábola está na procura diligente que a mulher fez na casa até 
encontrar o objeto que procurava. A diligência e interesse da mulher é inspirador para a 
ação ministerial da igreja, pois os que se perderam devem ser procurados também com 
diligência e com interesse de encontrá-los. Não se trata de se desincumbir de uma tarefa, 
mas sim de desempenhar com determinação uma missão, a de encontrar aqueles que 
Deus está buscando. Da mesma maneira que Deus nos encontrou, assim devemos 
procurar aqueles que estão sendo tocados pela Graça Divina e não sabem ainda o 
caminho do arrependimento e da salvação. A ação ministerial da igreja deve possibilitar 
que este caminho seja conhecido por todos que puderem ser alcançados pelo trabalho da 
evangelização e do testemunho. 

 
3. Cuidar dos que estão voltando – 15.11-24 
A parábola dos dois filhos tem sido chamada de um “evangelho dentro do 

Evangelho”, pois ela revela a capacidade de Jesus em lidar com a humanidade e a partir 
disto revelar o amor gratuito de Deus. Ela pode ser dividida em duas partes, o filho moço 
e o filho mais velho. Com os dois episódios aprendemos sobre ações ministeriais que 
podemos desenvolver sob o impacto do amor divino. 

 
O núcleo central da primeira parte, ou seja, a história do filho mais moço, está nos 

versículos 17 e 18. O versículo 17 fala da mudança que houve no filho quando se 
apercebeu que na casa do pai os empregados eram tratados com mais dignidade. 
Quando o rapaz caiu em si foi impulsionado a voltar para casa. O versículo 18 afirma que 
ele faz isto arrependido e que pretende pedir perdão ao pai. Esta mudança e retorno para 
casa são muito difíceis, pois o jovem estaria se humilhando e reconhecendo que 
fracassou no seu projeto de viver dissolutamente em terras distantes da sua. Mas ele o 
faz. Não sabe qual será a reação do pai. Sabe que é merecedor de castigo, pois desonrou 
a família e a aldeia. O jovem decide correr os riscos desta volta para casa. 

 
Aí começa a ação do pai, que acolhe o filho que está voltando. O pai não imputa 

nenhum castigo ou rejeição ao filho, embora fosse merecedor disto. O pai recebe o que 
havia se perdido e foi achado, e passa a ter atitudes que resgatam a dignidade daquele 
jovem. Vejamos as atitudes do pai:  

1) beijar o filho – o beijo significava perdão. O rapaz é recebido como filho e não 
como um mercenário e traidor. O beijo é público, o que significa que todos devem saber 
que o principal ofendido já perdoou o ofensor;  

2) vestir as roupas de festa – as vestimentas de festa tinham o simbolismo de alta 
distinção, ou seja, quem as vestia era uma pessoa importante; 3) colocar o anel – era 
símbolo de poder e autoridade;  

4) usar as sandálias – significa liberdade para ir e vir;  
5) matar o novilho cevado – significava que haveria festa para toda a aldeia. Era 

uma festa de alegria para todos na casa e que devia ser compartilhada com os amigos e 
os vizinhos, pois aquele que foi embora voltou.  

 
O pai não cabe em si de tanto contentamento e quer extravasar a sua alegria 

celebrando com os amigos. As atitudes do pai “são a publicação do perdão e do 
restabelecimento na condição de filho”.  (8) 

 
O pai do filho pródigo nos ensina que devemos, no cumprimento de nossos dons e 

ministérios, cuidar dos que estão voltando. Normalmente os que voltam o fazem trazendo 
consigo machucaduras e experiências ruins. Que o amor, fruto do Espírito Santo, esteja 
presente nestas horas em nossas igrejas e famílias. 
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4. Cuidar dos que revelam queixumes – 15.25-32 
A segunda parte da parábola fala acerca do filho mais velho. O mais velho sempre 

foi obediente ao pai e zeloso de suas responsabilidades. Quando o irmão foi embora 
assumiu todas as tarefas de cuidar das ovelhas do pai. Mas o filho mais velho revela 
insatisfação, porque o pai nunca teria reconhecido o seu trabalho como ele esperava, 
embora para o pai o filho mais velho fosse muito especial e cumpridor de suas 
responsabilidades. Quando o filho mais velho volta do campo ele não aceita as atitudes 
do pai em receber o filho rebelde com festa e celebração. Ele se queixa ao pai (15.29-30). 
O mais velho não consegue entender a alegria do pai e se ressente disto. 

 
O pai procura reconciliar o filho mais velho com o mais moço. Esta atitude do pai é 

um exemplo de ação ministerial, pois sempre na família ou na igreja há membros que 
precisam do cuidado pastoral. Às vezes pode ser um líder muito atuante e dedicado, mas 
que tem a necessidade de um acompanhamento maior por parte da liderança da igreja. 

 
A parábola não relata o que o filho mais velho fez após o diálogo com o pai. Acredito 

que nesta história contada por Jesus o filho mais velho entrou para o salão de festas da 
casa, se juntou aos amigos e vizinhos e se reconciliou com seu irmão mais moço, porque 
o amor é capaz de derrubar barreiras entre aqueles que estão juntos. “O mesmo amor 
inesperado é demonstrado em humilhação, a ambos. Para ambos este amor é essencial, 
para que os servos se tornem filhos”.  (9) 

 
III – DUAS AÇÕES FUNDAMENTAIS 
A educação cristã está inserida em todas as tradições presentes no Antigo e no 

Novo Testamento, pois através dela a revelação de Deus foi transmitida, no início 
oralmente, por diversas gerações e, finalmente, fixada por escrito. Foi um processo lento, 
mas eficiente, pois diversas tradições foram perpetuadas através dos contadores de 
histórias, ou seja, pais, anciãos, profetas, sacerdotes, mestres, sábios, poetas e cantores 
que transmitiram preciosos ensinos. 

 
Através da Educação Cristã o testemunho acerca da revelação de Deus, a 

celebração e o testemunho sobre o ardor missionário e o propósito no cumprimento pleno 
da missão, tem sido transmitido de geração em geração, formando e capacitando aqueles 
e aquelas que se comprometem com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Educação 
é definida como “processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral 
da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e 
social”.  (10) 

 
1. Cuidar do ensino da Palavra de Deus 
Neste sentido, a didaquê (ensino), o estudo bíblico e a aula na Escola Dominical são 

atividades que acompanham o mandato e o carisma apostólico do ministério pastoral. O 
desafio para o pastorado hoje é a docência exercida no ambiente da Escola Dominical e o 
desenvolvimento da educação cristã nas ações pastorais. 

 
“Em Efésios 4.11-16 aprendemos que a principal função dos líderes pastorais do 

povo de Deus é a capacitação desse povo para a realização dos ministérios (v.12). Nas 
pastorais, Paulo alista características que devem compor a identidade dos ministros e 
ministras do Evangelho – todas no âmbito da ética e dos relacionamentos, com exceção 
de uma, relativa à função ministerial, que é a do ensino da Palavra de Deus em todas as 
suas dimensões (I Tm 3.1-7; Tito 1.6-9). Na clássica exortação petrina, o foco da atuação 
pastoral é o cuidado, o próprio apascentar, a partir do exemplo de vida do pastor, modelo 
para os fiéis, e um servo de Jesus Cristo que, através do pastorado, busca ser ele mesmo 
fiel e submisso ao Pastor Supremo (I Pd 5.1-4)”. (11) 
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O Novo Testamento destaca a função do mestre e do ensino. Em I Coríntios 12.28, 
Paulo coloca o dom do "mestre" em terceiro lugar. O ensino foi fundamental na 
preparação dos novos membros para o batismo. Foi fundamental também para a 
transmissão da tradição cristã, que se constituía das palavras, ensinos e atos de Jesus 
Cristo. Para a compreensão de muitas coisas que Jesus disse e ensinou o uso do Antigo 
Testamento foi necessário e determinante. Isso dá evidência de que algum método de 
ensino foi usado e de que a educação cristã na igreja foi observada com bastante rigor. 

 
Paulo desenvolveu a ação docente na instalação de novas igrejas. Em Colossenses 

1.28 encontramos uma tríade paulina sobre a estratégia usada para a edificação da igreja 
em Colossos: “anunciamos, advertimos e ensinamos”. O primeiro verbo vem do grego 
kataggélo, que quer dizer proclamar, anunciar. O segundo vem do termo noutheteo, que 
indica a instrução, recomendação, aconselhamento e admoestação. O terceiro vem do 
grego didasko e indica a educação. 

 
2. Cuidar da Escola Dominical 
O ministério pastoral da igreja, e a liderança em geral, têm uma responsabilidade 

muito grande no que diz respeito à Escola Dominical. Neste sentido, queremos destacar 
alguns cuidados que devemos ter para com esta que é a principal agência de educação 
da nossa membresia, considerando que o crescimento natural da igreja passa pelo 
processo de formação e de capacitação para a vida e para a vivencia dos valores do 
Evangelho de Jesus Cristo. 

 
a) Que a educação receba por parte de pastores e pastoras a devida atenção e 

valorização, no sentido de se promover a capacitação e formação dos membros da igreja 
para atuarem nos diversos dons e ministérios, bem como junto aos grupos societários e 
departamentos de crianças e da Escola Dominical. 

 
b) Que o ministério pastoral oriente e treine professores e professoras - Esta é uma 

função de suma importância para a Escola Dominical.  Não se deve improvisar para suprir 
as necessidades das classes.  Aquele ou aquela que vai dar aulas deve estar preparado/a 
e motivado/a para tal ministério. Devem-se também fazer avaliações periódicas para 
saber do desempenho dos professores e da participação e aproveitamento dos alunos e 
alunas. A participação do pastor e pastora neste aspecto é de fundamental importância. 

 
c) Que o material didático e o currículo produzido pelo setor de publicação da Igreja 

sejam promovidos e utilizados pelo pastor e pastora. 
 
d) Que o pastor e a pastora assumam classes na Escola Dominical, a fim de que 

esta atividade não seja um apêndice do ministério pastoral. A aula aproxima o pastor e a 
pastora dos alunos e alunas e abre oportunidades para a tarefa educativa pastoral. 

 
e) Que a Escola Dominical seja o lugar por excelência onde a tarefa educativa da 

igreja aconteça, seja para orientar novos membros, educar as crianças, jovens e 
adolescentes, bem como para treinar e capacitar para os diversos ministérios que a igreja 
necessita para cumprir com sua missão e com seus objetivos traçados no Plano de Ação. 
Para que isto aconteça, é necessário que o espaço da Escola Dominical seja priorizado, a 
começar pelo pastor e pastora da igreja.  

 
CONCLUSÃO 
São ações ministeriais para uma igreja em crescimento. Todos os membros são 

responsáveis pelos mesmos, especialmente pastores, pastoras e liderança leiga. Muitas 
vezes perdemos pessoas do nosso convívio porque não damos a devida atenção a elas. 
Outras vezes tiramos nomes do rol de membros sem o cuidado necessário com as 
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pessoas envolvidas ou sem a preocupação de que outros membros sejam arrolados. 
Esperamos que sob o impacto da presença da Graça e do Espírito Santo de Deus 
levantemos nossos olhos e contemplemos a seara que está pronta para a colheita e que 
há muito terreno onde podemos lançar as sementes do Evangelho e da Nova Vida em 
Cristo Jesus. 

 
A Igreja Metodista professa uma dimensão profética no cumprimento da sua missão 

e no exercício dos diversos dons e ministérios. No Antigo Testamento os profetas foram 
de grande importância para o povo de Israel, pois anunciaram os oráculos de Deus. No 
Novo Testamento eram pessoas de grande influência entre os cristãos primitivos (Atos 
11.27, 13.1, 15.32, 21.10, e outros). Paulo ensinou que os profetas tinham a missão de 
apresentar palavras de “edificação, exortação e consolação” (I Co 14.3). Neste sentido, “o 
pastor é uma pessoa, que em comunhão e diálogo constante com Deus para ouvir sua 
Voz e em santificação de vida, proclama com clareza a Palavra Eterna do Criador”.  (12) 

 
Desta forma, o pastor e a pastora, como servos de Deus em constante comunhão 

com o Senhor da Igreja, têm empatia com aqueles que sofrem e agem com solidariedade 
e apoio para com os enfermos, angustiados, frustrados, marginalizados, 
desesperançados, atribulados, com o propósito de orientá-los e nutri-los espiritualmente. 
Ao fazerem isto, estão ensinando os membros da igreja a fazerem o mesmo, ou seja, 
desenvolver as diversas ações ministeriais. Que assim façamos e colhamos os frutos do 
crescimento natural da igreja, como resultado do trabalho e da dedicação de todos os 
servos e de todas as servas do Senhor. 
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LIÇÃO Nº 17 
Para 10 de Julho de 2011 
 
 

MISSÃO E EVANGELIZAÇÃO 
(texto extraído do documento Plano Nacional de Ação Missionária da Igreja 

Metodista - Brasil) 
 

1 – Introdução 
O Plano Nacional de Ação Missionária, aprovado pelo 17º Concílio Geral da Igreja 

Metodista, dirige, orienta , qualifica e dá objetivos ao trabalho de nossa Igreja em todo 
Brasil. 

 
Nesse caderno da Escola Dominical de Igreja Metodista vamos estudar 2 das 6 

bases sobre as quais se desenvolve o Plano Nacional de Ação Missionária da Igreja 
Metodista. As outras são: 

2 - Missão, Identidade e Confessionalidade 
3 – Missão, Igreja e Ministério Pastoral 
4 – Missão e Igreja Local 
5 – Missão e renovação da Experiência Religiosa 
6 – Missão e Comunicação 
7 – Conclusão: Objetivos e Metas da Ação Missionária 
 
 

2 - Missão e Evangelização 
Missão é convocação e 
envio. Evangelização é o 
conteúdo da missão. A 
Igreja necessita 
“experimentar de modo 
cada vez mais claro que 
sua principal tarefa é 
repartir fora dos limites do 
templo o que ela de graça 
recebe do seu Senhor. A 
Missão acontece quando a 
Igreja sai de si mesma, 
envolve-se com a 
comunidade e se torna 
instrumento da novidade do 
Reino de Deus”1. 

 
A Igreja Metodista define a missão como sendo “A Missão de Deus”. Ela consiste em 

“estabelecer o seu Reino. O Reino de Deus é o alvo do Deus Trino e significa o 
surgimento do novo mundo, da nova vida, do perfeito amor, da justiça plena, da autêntica 
liberdade e da completa paz”2.   

 

                                                             
1 Plano para a Vida e a Missão da Igreja, p.10 e 18 
2 Plano Quadrienal da Igreja Metodista, 1979-1982, p.36 
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A Igreja Metodista define “a evangelização como parte da Missão, é encarnar o amor 
divino nas formas mais diversas da realidade para que Jesus Cristo seja confessado 
como Senhor, Salvador, Libertador e Reconciliador. A Evangelização sinaliza e comunica 
o amor de Deus na vida humana e na sociedade através da adoração, proclamação, 
testemunho e serviço”3.  

  
Por meio da evangelização, a Igreja diz ao mundo que Deus tornou-se carne em 

Jesus Cristo para identificar-se com as necessidades e angústias do homem e da mulher, 
oferecendo libertação e salvação de todos os males que os afligem. Ao evangelizar, a 
Igreja identifica-se com a situação e o contexto em que vive e anuncia a mensagem da 
“Boa-Nova”, mensagem esta trazida por Jesus ao anunciar o Reino de Deus (Mc 1.15-17). 

 
Conhecemos o propósito de Deus, seu Projeto para a humanidade por meio de 

Jesus. No Emanuel, Deus feito carne, que habitou entre nós, vemos revelado esse 
Projeto. Ele começa quando Jesus anuncia: “o tempo está cumprido, é chegado o Reino 
de Deus” (Mc 1.15). O Reino de Deus começa com a vida e prática do Jesus de Nazaré. 
Sua prática é a manifestação do amor (pois Deus é amor). O Reino começa com a prática 
da misericórdia e continua, na história, quando, em comunhão com Jesus, por meio de 
seu Espírito, realizamos a mesma misericórdia. É por isso mesmo que o primeiro fruto do 
Espírito é o amor (cf. Mt 25.31-46; 1Jo 1.7-11; 1Jo 3.15-18; 1Jo 4.7-21). A proposta do 
Reino de Deus constitui a “chave de leitura” ou o critério para construir o projeto 
missionário da Igreja. Podemos afirmar, tendo a nosso favor todo o testemunho bíblico e o 
de João Wesley, que a nossa evangelização, ao sinalizar o Reino de Deus, manifesta o 
amor que transforma as pessoas e afeta as estruturas da sociedade. 

 
Para cumprir essa tarefa, a Igreja é enviada em direção às necessidades das 

multidões (Mt 9.35-38). A multidão que seguia a Jesus estava cansada, aflita e era como 
ovelhas sem pastor. Era gente de todos os lugares, sem casa, sem trabalho e sem 
esperança. Jesus, comovido pelo quadro, chama alguns discípulos e os envia ao encontro 
dessas pessoas carentes do amor e da graça de Deus. No capítulo 10 de Mateus, 
encontram-se várias recomendações que falam a respeito do cumprimento dessa missão. 
Destaca-se nas recomendações o anúncio de que o Reino de Deus chegou (Mt 10.7). 
Contudo, a tarefa de evangelizar não termina com a conversão. Todos/as somos 
continuamente discípulos/as.  

 
Formar-se no evangelho significa assumir progressivamente a mente de Cristo, o 

amor de Cristo, o serviço misericordioso e o cultivo piedoso da fé. Os apóstolos foram, em 
todo tempo, discípulos, que trabalhavam ajudando a formar outros. 

 
Há necessidade de formação mais intensa, com ênfase especial em pequenos 

grupos (modelo wesleyano). Não há lugar para o individualismo. O discipulado em 
perspectiva metodista envolve toda a comunidade. É prioritariamente formação 
comunitária. Todo metodista é parte concreta de uma comunidade e age através dela, 
discipulando e sendo discipulado ao mesmo tempo. 

 
João Wesley demonstrou uma grande preocupação com a vida das pessoas que 

aderiam ao movimento metodista. A formação do metodista/wesleyano sempre foi 
centrada na comunidade. A formação para a vida cristã de amor e serviço começa com a 
experiência comunitária. Wesley colocava os membros do movimento em grupos menores 

                                                             
3 Plano para a Vida e a Missão da Igreja, p.37 
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chamados de “sociedades” ou “classes”. Este método tornou-se uma das marcas do 
movimento liderado por João e Carlos Wesley. Nas “sociedades” e “classes” os membros 
eram nutridos, ganhavam vitalidade e se orientavam para o serviço: outra marca do 
metodismo. 

  
Havia entre os membros um sentimento de unidade e de solidariedade. João Wesley 

adquiriu esse hábito, que se transformou em uma das características do metodismo, 
desde os tempos de estudante em Oxford. Naquele tempo, alguns alunos se reuniam em 
pequenos grupos para estudo da Bíblia, oração e busca de uma vida de dedicação ao 
próximo, elemento da santidade do movimento wesleyano4.  As “sociedades” ou “classes” 
do movimento metodista forneciam aos membros acompanhamento, nutrição e desafios 
para viver concretamente o Evangelho de Cristo. 

  
Desde o nascimento da Igreja, com o Pentecostes, ela é um “corpo” que cresce 

(Atos 2.41 e 47; 5.14; 6.7; 8.4 e 25; 9.31; 11.21; 13.48-49; 16.5 e 21.20). O poder 
impulsionador que leva a Igreja a experimentar o crescimento é a ação dinâmica e 
soberana do Espírito Santo (Atos 2.4-13; 6.10; 8.29 e 39; 9.15-17 e 31; 10.44-47; 11.12 e 
24; 13.2 e 4; 15.28 e 16.6-7) que encontra pessoas disponíveis a cooperar com ela, no 
sinergismo que nasce da fé. 

 
Em Efésios 4.13-16, há uma referência ao crescimento numérico da Igreja. Pessoas 

são tocadas pela Graça de Deus e alcançadas pelo testemunho pessoal, evangelização e 
serviço praticados pelos membros da Igreja. O que se espera é que a igreja local 
apresente esse crescimento, resultado da Graça, e capacite, aperfeiçoe e prepare o/a 
cristão/cristã para o cumprimento de seus dons e ministérios (Ef 4.12). Quando se vive a 
dinâmica do Espírito Santo e a ação da Graça de Deus, o crescimento é algo normal e 
constante na vida da Igreja. 

 
Há que se perceber ainda que existem muitas formas do que hoje se denomina 

“discipulado” que não são adequadas à formação do povo metodista. Porém, 
reconhecemos que essa forma de ministério se tornou muito importante. Advertimos o 
povo metodista a sustentar formas de discipulado compatíveis com o nosso modo de ser 
Igreja. Para isso, a Igreja Metodista produz seu próprio material docente. Esse material 
deve ser utilizado sem se recorrer a outros que, em geral, não atendem às nossas 
expectativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                             
4 HEITZENRATER, Richard P. Wesley e o povo chamado metodista, São Bernardo: Editeo; Rio de Janeiro: Bennett, 1996, p.61. 
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LIÇÃO Nº 18 
Para 17 de Julho de 2011 
 
 

MISSÃO, IDENTIDADE E CONFESSIONALIDADE 
(texto extraído do documento Plano Nacional de Ação Missionária da Igreja 

Metodista - Brasil) 
 

1 – Introdução 
Como já dito na lição anterior, o Plano Nacional de Ação Missionária, aprovado pelo 

17º Concílio Geral da Igreja Metodista, dirige, orienta , qualifica e dá objetivos ao trabalho 
de nossa Igreja em todo Brasil. 

 
Nesse caderno da Escola Dominical de Igreja Metodista vamos estudar 2 das 6 

bases sobre as quais se desenvolve o Plano Nacional de Ação Missionária da Igreja 
Metodista. As outras bases são: 

1 – Missão e Evangelização 
3 – Missão, Igreja e Ministério Pastoral 
4 – Missão e Igreja Local 
5 – Missão e renovação da Experiência Religiosa 
6 – Missão e Comunicação 
7 – Conclusão: Objetivos e Metas da Ação Missionária 
 
 

2 – Missão, Identidade e Confessionalidade 
 

A relevância do tema frente à situação atual. Na vida das pessoas, assim como das 
instituições humanas, dois elementos precisam ser claros:  

a) Quem somos?  
b) Para que existimos? 

 
É urgente termos clareza acerca de 

nossa identidade.  
Quem são os/as cristãos/cristãs 

metodistas e qual é a natureza da fé 
metodista?  

 
E mais: a resposta à segunda 

pergunta é tão vital quanto à primeira, pois 
trata da finalidade, ou seja:  

 
Qual é a missão dos/das 

cristãos/cristãs metodistas? 
 
É importante deixar claro quem somos e para quê existimos. E tal definição deve 

ser, acima de tudo, conhecida da comunidade interna (os crentes das igrejas locais). 
Todos/todas os/as metodistas precisam saber, compreender, praticar e vivenciar essa 
lição.  

 
O momento em que vivemos está profundamente permeado pelas forças do 

mercado, em especial, o mercado globalizado. O individualismo justifica a indiferença. A 
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busca do lucro a qualquer preço passa a ser parte fundamental da ideologia dos grupos 
religiosos de “sucesso”. A exclusão social das multidões, sem acesso ao mercado, ao 
lado da valorização do sucesso pessoal de quem sabe competir ou gozar as vantagens 
do oportunismo, agravam a violência social. O quadro religioso se tornou confuso com a 
emergência dos novos critérios, distantes dos valores éticos fundados na valorização da 
vida, da solidariedade e do amor. 

  
 A Igreja de Cristo vive dramaticamente esse momento. Ao mesmo tempo em que se 

constata uma grande movimentação religiosa, com uma constante busca de Deus, na 
verdade a maioria busca o transcendente, o sobrenatural, o místico e o mágico. As 
fronteiras religiosas se confundem e confundem. Perdeu-se o equilíbrio entre ortodoxia 
(ensino correto, sã doutrina) e ortopraxia (prática correta): não se pensa a fé, vive-se uma 
“fé”. Cresce o divórcio com a natureza, a racionalidade, sem falar na tradição e outros 
elementos fundamentais para entender e viver a experiência religiosa cristã. Vive-se uma 
conturbação religiosa na qual nós, metodistas, somos visivelmente afetados/as. Dentro 
desse quadro, as pessoas são, em grande número, levadas por “todo o vento de 
doutrina”, “agitadas de um lado para outro”. Na verdade, há uma busca intensa de algo 
que traga às pessoas esperança e vida. 

 
Ainda que haja esforços por parte do governo, a degeneração das instituições 

políticas fez com que a saúde ficasse doente, a educação sem escola, o trabalho sem 
emprego, a habitação sem moradia e o povo sem esperança. Tudo isso fez com que a 
religião se tornasse o refúgio do povo. Essa situação favorece o despontar de 
movimentos, os mais diversos, no seio da Igreja e da Sociedade. O religioso virou produto 
do mercado, pois a lógica que nos move é a do consumo. Líderes religiosos de toda 
ordem abusam do messianismo, da magia, do misticismo extremado, afetando mesmo a 
verdadeira natureza da Igreja e o sentido da fé. A sociedade contemporânea parece ter se 
incompatibilizado com o caminho da cruz. Proliferam “igrejas supermercados”, nas quais 
as pessoas entram, apanham o produto de que necessitam, pagam e vão embora; ou, 
“igrejas rodoviárias”, em que muitos chegam, e outros tantos saem, desaparecendo assim 
o sentido de comunidade de fé. 

 
No meio de toda essa situação, corremos o risco de perder a configuração de nossa 

identidade e o sentido de nossa finalidade – a vocação para a qual fomos chamados/as.
  

 
3 – A base de nossa identidade e fé 

 
“Preguem a nossa doutrina, inculquem a experiência, estimulem a prática, reforcem 

a disciplina. Se vocês pregarem somente a doutrina, o povo será antinomiano; se 
pregarem somente a experiência, ele será entusiasta; se pregarem somente a prática, 
fariseu; e se vocês pregarem tudo isso e não reforçarem a disciplina, o Metodismo será 
como um jardim cultivado, porém sem cercas, exposto à destruição de porcos selvagens” 
(texto encontrado abaixo de um antigo retrato de João Wesley, exposto na Nilcolson 
Square Church, em Edimburgo, Escócia. É a resposta de Wesley a respeito de como o 
Metodismo seria mantido após a sua morte). 

  
A partir disto, reafirmamos o que consideramos elementos decisivos de nossa 

confissão de fé: 
 
a. A base da fé e da prática do Metodismo é a Bíblia. Nós, metodistas, aceitamos 

completa e totalmente as doutrinas fundamentais da fé cristã, enunciadas nos Credos 
promulgados pelos Concílios da Igreja dos quatro primeiros séculos da Era Cristã, e 
sintetizados nos 25 Artigos de Religião do Metodismo Histórico.  
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b. O/A metodista junta, em uma unidade disciplinada, a piedade religiosa e a prática 

concreta da misericórdia. A junção dessas duas operações só ocorre por meio da 
disciplina pessoal e comunitária. Este é o caminho da santificação metodista, aquele que 
gera o processo real do aperfeiçoamento cristão. 

 
c. A presença e o poder do Espírito Santo são fundamentais para a vida da 

comunidade da fé, para a vida de piedade pessoal e para os frutos do amor que se 
expressam nas obras de misericórdia. “É o Espírito que testifica ao nosso espírito que 
somos filhos de Deus”. O primeiro fruto do Espírito é o amor. 

 
d. A experiência pessoal com Cristo é fundamental para a vida cristã pessoal e 

comunitária. Essa experiência pessoal é iluminada no interior da vida comunitária, em 
processo distante do individualismo. Caminhar com Cristo é possível pela ação do 
Espírito. Essa experiência pessoal e comunitária, balizada pela disciplina, é o campo para 
o crescimento em santidade.  

 
e. Paixão evangelizadora como testemunho de uma fé viva e prática, dirigida para o 

crescimento e principalmente para o bem dos outros, criando ações de amor, sinalizando 
a presença de Deus no mundo e proclamando salvação e vida.  

 
 f. O compromisso com a Educação Cristã como um processo dinâmico para a 

transformação, libertação e capacitação da pessoa e da comunidade. Seu objetivo é 
preparar a Igreja a viver pelo Espírito de Deus, a dinâmica do anúncio do Evangelho na 
dimensão de Dons e Ministérios. 

 
g. Compromisso com o bem-estar total da sociedade, procurando conhecer o modo 

como organizações e instituições se articulam, e disposição para afetar as causas de 
seus problemas. Esse compromisso, que surge com a experiência pessoal de salvação, é 
uma viva expressão da santificação. É uma expressão convicta do crescimento na graça 
e no amor de Deus. Em sua vivência missionária, os/as metodistas anunciam o 
evangelho, denunciam situações que oprimem as pessoas e a sociedade, preocupando-
se, em especial, com a penúria e a miséria em que vivem os/as pobres. O poder salvador 
de Cristo transforma comunidades, pessoas, as situações em que elas vivem e o contexto 
social no qual se encontram. 

  
h. Sacerdócio Universal de todos os crentes. A Igreja Metodista reconhece e 

enfatiza o fato de que todo o povo de Deus é chamado a desempenhar os ministérios por 
meio dos dons concedidos pelo Espírito, junto das pessoas e da sociedade (mundo). É a 
grande ênfase da presença indispensável do “laicato” como parte integrante da Igreja e de 
sua expressão missionária. Todo o povo de Deus é chamado a desempenhar os 
ministérios por meio dos dons 

 
i. O sistema conexional é característica básica e fundamental para a existência do 

Metodismo, tanto como movimento espiritual quanto como instituição eclesiástica. Temos 
de estar vigilantes para rejeitar a tentação congregacionalizante e cultivar, com gratidão e 
alegria, nossa participação efetiva no corpo conectado pela mutualidade. A partir dessa 
forma de ação em mutualidade, desenvolvemos a nossa vocação histórica: “O propósito 
do povo metodista não é o de criar uma nova seita, mas reformar a nação, 
particularmente a Igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra” (Wesley).  

 
j. Nosso sistema conexional afirma que há uma só Igreja, que é o Corpo de Cristo, 

comprometida com a sinalização do Reino de Deus no mundo, a qual não se esgota na 
igreja local, mas se expressa na mutualidade dos dons e serviço do povo chamado 
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metodista, em todo o Brasil, e em todo o mundo. Afinal,   “...há um só Senhor, uma só fé, 
um só batismo, e uma só Igreja”. Esta Igreja – Corpo de Cristo – transcende a Igreja 
Metodista, e inclui uma infinidade de outras Igrejas cristãs. 

 
l. A consciência de que somos “parte da Igreja de Cristo”. Temos a consciência da 

unidade com todo o povo cristão, estendendo a mão a todos/as cujo coração é como o 
nosso, procurando preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, a fim de, em forma 
visível, sinalizar ao mundo a unidade do Corpo de Cristo. 

 
m. Afirmamos a importância de um sistema de governo episcopal, no qual os bispos 

e bispas exercem por seu ministério pastoral, em comunhão com a Ordem Presbiteral, a 
supervisão sobre a Igreja e seus diferentes ministérios, garantindo que as decisões 
conciliares sejam executadas, e os dons e ministérios sejam desafiados a frutificar no 
mundo, para o efetivo exercício da missão. 

 
n. O governo episcopal é reconhecido pelo Concílio da Igreja. Acima de tudo, somos 

e cremos numa Igreja Conciliar na qual, após discernir os sinais dos tempos, centrados 
nas Escrituras Sagradas e na Herança Metodista e Cristã, estabelecemos objetivos e 
metas para o exercício da missão, convictos/as que “pareceu bem ao Espírito Santo e a 
nós”. 

 
o. Apesar da experiência conexional em torno dos Bispos e bispas e da Ordem 

Presbiteral, valorizamos a experiência dos diferentes dons e da pluralidade de expressões 
da fé, mantendo, de modo disciplinado, a experiência da unidade no essencial. 

 
p. A graça divina é fundamental em toda revelação. O Metodismo enfatiza a 

experiência e a vivência na graça por meio da fé receptiva. Graça preveniente, graça 
justificadora e graça santificadora, pessoal e comunitária. Pela fé amorosa, obediente e 
ativa, nos apropriamos da graça e a expressamos pelo amor concreto ao próximo, 
testemunho histórico do nosso amor a Deus. 

 
q. A Igreja Metodista vê-se em sua natureza como um Corpo. Um organismo vivo. 

Uma comunidade de fé, adoração e testemunho – que expressa seu amor para fora e 
para dentro da comunidade –, apoio e serviço, semelhante à comunidade apostólica. É na 
vivência dessa viva comunidade de Cristo que somos despertados/as, alimentados/as, 
unidos/as, edificados/as, de forma a amar, servir, testificar e crescer. 

 
r. A vivência prática da fé cristã. O Metodismo afirma o valor da prática e da 

experiência da fé cristã. Antes de tudo, o Metodismo é um Cristianismo prático. A vivência 
prática leva a sério o comportamento ético. A prática e a experiência da fé são 
confrontadas e confirmadas pela Palavra de Deus, tradição e experiência cristãs, razão, 
natureza e comunidade da Igreja. O elemento básico para a constatação e a confirmação 
dessa vivência é a Palavra. 

 
s. O cuidado com a criação, pois dela somos mordomos. Sendo assim, é elemento 

da nossa missão nos comprometermos com a causa da preservação do meio-ambiente. 
Do mesmo modo, é missão da Igreja trabalhar pela integridade da vida, por isso deve nos 
preocupar qualquer pesquisa e manipulação biológica, que, mesmo representando 
conquista científica e avanço tecnológico, desrespeite essa integridade. 
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LIÇÃO Nº 19 
Para 24 de Julho de 2011 
 
 

AS MARCAS DE UM METODISTA 
(Texto adaptado do livro de mesmo nome, escrito por João Wesley, o fundador do 

Movimento Metodista no século XVIII) 
  
Textos bíblicos fundamentais: 
João 13:34-35 – “novo mandamento” 
João 14: 21-24 – “aquele que me ama me obedece” 
 

 
 
O Metodista é alguém que tem o amor de Deus inundando o seu coração pelo 

Espírito Santo presente em sua vida. É alguém que ama o Senhor seu Deus de todo o 
seu coração, com toda sua alma, força e entendimento. 

 
O Metodista se regozija sempre. Ora sem cessar. Em tudo é agradecido. Seu 

coração é cheio de amor para com todas as pessoas e é purificado da inveja, malícia, ira 
e de todo sentimento indigno. Seu único desejo é o de fazer a vontade de vida, 
fraternidade e justiça de Deus. 

 
O Metodista guarda o mandamento de Deus: "Amar a Deus sobre todas as coisas e 

ao próximo como a si mesmo"; amar o próximo como Jesus nos amou. E assume como 
parte de sua vida todas as implicações daí advindas daí, desde a menor até a maior. O 
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Metodista é alguém que aborrece o mal, pratica o bem e cumpre todas as ordenanças de 
Deus. O Metodista é alguém que tem sua capacidade para o bem potencializada 
(aumentada muitas e muitas vezes) pelo amor de Deus que ele acolhe em sua vida. É a 
presença de Deus quem o faz fortalecido, sábio, misericordioso, construtor da paz e da 
fraternidade. É a presença e a ação de Deus que o possibilita estar reconciliado com 
todos os demais seres humanos: que lhe dá forças para perdoar, para superar barreiras, 
inimizades, intrigas e injustiças. É a presença e a direção de Deus que o faz "sal", "luz", 
"testemunha viva" e "fermento" do Reino de Deus, orando e trabalhando por um mundo 
melhor e mais verdadeiramente humano para si mesmo, para sua família, para sua 
comunidade, para seu povo, para todas as coisas criadas.  

 
O Metodista segue a Jesus como "Igreja" que é Povo de Deus, que é Família da Fé, 

que é Corpo de Cristo. Pois além de saber que a união faz a força, que a unidade dos 
cristãos é vital para o testemunho do Evangelho, sabe também que a Igreja de Jesus é a 
"fonte" da tradição, do conhecimento, do testemunho e da prática da Palavra de Deus. É a 
Igreja que cuida, transmite, prega, ensina, educa e forma geração após geração na 
Palavra do Senhor. 

 
O Metodista faz o bem a todas as pessoas. Sabe que todo ser humano é seu 

próximo, por mais desumano que ele seja, por mais desconhecido ou distante que ele 
esteja. Não ama as pessoas apenas porque elas mereçam ou deixam de merecer seu 
amor; ama aos demais porque o amor de Deus está nele. 

 
O Metodista não fala mal do seu próximo. É avesso à mentira ( a ausência de 

verdade). Por viver uma vida como Filho(a) de Deus suas palavras são palavras ungidas, 
construtivas, de apoio, consolo, fraternidade e alegria. É incapaz de dizer palavras 
ofensivas, depreciativas ou vis. Comunicação corrupta jamais sai de sua boca, pois seu 
coração é cheio da presença de Deus. 

 
O Metodista não se distingue dos demais pela língua, pela comida, pela roupa, pelo 

corte de cabelo ou por quaisquer outros sinais externos ou por qualquer tipo de gênero de 
vida extraordinário. Segue os costumes locais relativamente ao vestuário, à alimentação e 
ao estilo de viver das demais pessoas da comunidade e país onde vive, apresentando 
sempre um estado de vida admirável e sem dúvida bom. Não permite que lhe imponham 
nem se deixa conduzir pelos  costumes do mundo ( da sociedade em sua volta) pois o 
vício, a violência, a corrupção, o machismo, a banalização da vida e a valorização da 
morte, e toda sorte de pecado e mal, não perdem a sua natureza diabólica ( que se opõe 
e fere o projeto de fraternidade e justiça de Deus) só porque entram na moda, nos 
costumes, na cultura. 

 
Não cultiva preconceito de nenhum tipo: nem de raça (cor), nem de nacionalidade, 

nem de idade, nem de sexo, nem contra os pobres. O Metodista sabe que Jesus, seu 
Senhor e Salvador, ama a todas as pessoas e que ele, servo de Jesus, não pode opor-se 
ao seu Mestre agindo de modo diferente, negando-o, desonrando-o. 

 
O Metodista é aquele que espera contra toda esperança, mesmo quando não há 

esperança. Espera em Deus. Ele bendiz o nome do Senhor, quer Ele lhe dê ou dele tire. 
Já aprendeu a estar contente qualquer que seja a situação. Ele sabe estar abatido ou ter 
em abundância. Está firme em sua fé em todas as circunstâncias, não só sentir alegria 
como nas perseguições e nas injustiças, não só a ter fartura como passar fome, a possuir 
em quantidade ou a ter necessidades. Ele confia no Deus da sua salvação. O metodista 
não fica, portanto, cuidadoso, ansioso ou irrequieto por coisa alguma, pois já lançou todos 
os seus cuidados sobre aquele que o sustenta e dele cuida. 
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A norma invariável do Metodista é sempre esta: "E tudo quando o fizerdes, seja em 
ação ou em palavra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus Pai."  Ele 
está disposto a gastar o que tem e a si mesmo, até ao ponto de ser oferecido em 
sacrifício e serviço. 

 
Estes são os princípios e práticas de nosso grupo. Estas são as marcas do 

verdadeiro Metodista. Os que são assim chamados desejam distinguir-se dos demais tão 
somente por isto. 

 
Mas se alguém disser: "Mas ora, estes são apenas os princípios comuns e 

fundamentais do Cristianismo"!!! É isto exatamente o que eu quero dizer. Esta é a mais 
pura verdade. O Metodismo não é nada mais e nada menos que isto! 

 
Eu gostaria que toda gente entendesse que eu, e todos quantos os que são 

chamados Metodistas, veementemente nos recusamos a sermos distinguidos dos outros 
homens e mulheres a não ser pelos princípios do Cristianismo.  

 
O simples e velho Cristianismo é o que eu ensino, renunciando e detestando a todos 

os demais sinais que sirvam para a distinção entre as pessoas. Qualquer pessoa que 
tenha as marcas a que eu me refiro (qualquer que seja a denominação que prefira e 
congregue!) é um Cristão, não apenas de nome, mas de vida e de coração. Por isso, de 
modo algum queremos ou podemos nos distinguir dos cristãos autênticos e fiéis ao 
Senhor Jesus (qualquer que seja a denominação que participam!).  

 
"Pois, quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está no Céu, é meu irmão, 

irmã ou mãe". Não destruamos a obra de Deus por causa de simples termos e opiniões. É 
o teu coração reto para comigo assim como o meu o é para contigo? Eu nada mais 
pergunto. Se assim o for, dá-me tua mão em sinal de comunhão e meu irmão(ã) serás. 

 
 
TEXTO DE APOIO E APROFUNDAMENTO SOBRE A IDENTIDADE METODISTA 
 
ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA UNIDADE METODISTA 
   (Texto do Documento Plano para a Vida e Missão da Igreja) 
 
 A) O Metodismo, baseado nas Sagradas Escrituras, aceita completa e totalmente 

as doutrinas fundamentais da Fé Cristã, enunciadas nos Credos promulgados pelos 
Concílios da Igreja dos primeiros quatro séculos da Era Cristã. Esta aceitação se traduz 
na vida do crente na prática quotidiana do amor a Deus e ao próximo (Jo 13:34-35; Dt 65), 
como resposta à graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Ela se nutre na autêntica vida 
de adoração ao Senhor e de serviços ao próximo (Jo 4:41-44). De forma alguma o 
Metodismo confunde a aceitação das doutrinas históricas do cristianismo com as atitudes 
doutrinárias intelectualistas e racionalistas, nem com a defesa intransigente, fanática e 
desamorosa da ortodoxia doutrinária. "No essencial, unidade; no não essencial, liberdade; 
em tudo, caridade" (Jo 17:20-23; Ef 2:14-16). 

 
 B) O Metodismo afirma que a vida cristã comunitária e pessoal deve ser a 

expressão verdadeira da experiência pessoal do crente com Jesus Cristo, como Senhor e 
Salvador (Ef 3:14-19). Através do testemunho interno do Espírito Santo sabemos que 
somos feitos filhos de Deus, pela fé no Cristo que nos salva, nos liberta, nos reconcilia, e 
nos oferece vida abundante e eterna (Rm 8:12, 14-16; Jo 10:10; 2Co 5:18-20). 
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 C) O Metodismo proclama que o poder do Espírito Santo é fundamental para a 
vida da comunidade da fé, tanto na piedade pessoal como no testemunho social (Jo 
14:16-17).  Somente sob a orientação do Espírito Santo pode a Igreja responder aos 
imperativos e exigências do Evangelho, transformando-se em meio de graça significativo 
e relevante às necessidades do mundo (Jo 16:7-11; At 1:8, 4:1-20).  

 
 D) O Metodismo requer vida de disciplina pessoal e comunitária, expressão do 

amor a Deus e ao próximo, a fim de que a resposta humana à graça divina se manifesta 
através do crescimento em santidade (1Pe 1:22; Tt 2:11-15). A santificação do cristão e 
da Igreja em direção à perfeição cristã é proclamada pelos metodistas em termos de amor 
a Deus e ao próximo (Lc 11:25-28) e se concretiza tanto em atos de piedade (participação 
na Ceia do  Senhor, leitura devocional da Bíblia, prática da oração, do jejum, participação 
nos cultos, etc., At 2:42-47) como em atos de misericórdia (solidariedade ativa junto aos 
pobres, necessitados e marginalizados sociais, At 2:42-47). Os metodistas, como Wesley, 
crêem que “tornar o cristianismo uma religião solitária, é, na verdade, destruí-lo” (Lc 4:16-
19, Lc 6:20-21; Rm 14:7-8). 

 
 E) O Metodismo caracteriza-se por sua paixão evangelística, procurando 

proclamar as boas-novas de salvação a todas as pessoas, de tal sorte que o amor e a 
misericórdia de Deus, revelados em Jesus Cristo, sejam proclamados e aceitos por todos 
os homens e mulheres (1Co 1:22-24). No poder do Espírito Santo, através do testemunho 
e do serviço prestados pela Igreja ao mundo em nome de Deus, da maneira mais 
abrangente e persuasiva possíveis, os metodistas procuram anunciar a Cristo como 
Senhor e Salvador (1Co 9:16; Fp 1:12-14; At 7:55-58). 

 
 F) O Metodismo demonstra permanente compromisso com o bem estar da 

pessoa total, não só espiritual, mas também em seus aspectos sociais (Lc 4:16-20). Este 
compromisso é parte integrante de sua experiência de santificação e se constitui em 
expressão convicta do seu crescimento na graça e no amor de Deus. De modo especial 
os metodistas se preocupam com a situação de penúria e miséria dos pobres. Como 
Wesley, combatem tenazmente os problemas sociais que oprimem os povos e as 
sociedade onde Deus os tem colocado, denunciando as causas sociais, políticas, 
econômicas e morais que determinam a miséria e a exploração e anunciando a libertação 
que o Evangelho de Jesus Cristo oferece às vitimas da opressão. Esta compreensão 
abrangente da salvação faz com que os metodistas se comprometam com as lutas que 
visam a eliminar a pobreza e a exploração e toda a forma de discriminação (Tg 5:1-6; Gl 
5:1). 

 
 G) O Metodismo procura desenvolver de forma adequada a doutrina do 

sacerdócio universal de todos os crentes (1Pe 2:9). Reconhece que todo o povo de Deus 
é chamado a desempenhar com eficácia, na igreja e no mundo, ministérios através dos 
quais Deus realiza o seu propósito, ministérios essenciais para a evangelização do 
mundo, para a assistência, nutrição e capacitação dos crentes, para o serviço e o 
testemunho no momento histórico em que Deus os vocaciona (1Co 12:7-11). 

 
 H) O Metodismo afirma que o sistema conexional é característica fundamental e 

básica para a  sua existência, tanto como movimento espiritual, quanto como instituição 
eclesiástica (Ef 1; 22-23). Deus lhe deu esta forma de articulação unificadora para cumprir 
a vocação histórica de:"reformar a nação, particularmente a Igreja, e espalhar a santidade 
bíblica sobre toda a terra" (Wesley) (At 17:4-6; Jo 17:17-19). 

 
 I) O Metodismo é parte da Igreja Universal de Jesus Cristo. Procura preservar o 

espírito de renovação da Igreja dentro da unidade conforme a intenção da Reforma 
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Protestante so séc. XVI e do Movimento Wesleyano na Igreja Anglicana do séc. XVII, que, 
por circunstâncias históricas, resultam em divisões. Por isto, dá sua mão a todos cujo 
coração é como o seu e busca no Espírito os caminhos para o estabelecimento da 
unidade visível da igreja de Cristo (Jo 17:17-23). 

 
 J) O Metodismo afirma que a vivência e a fé do cristão e da Igreja fundamentais 

na revelação e ação da Graça Divina. A Graça Divina é o fundamento de toda a revelação 
e ação histórica de Deus e se manifesta de forma Proveniente, Justificadora, na vida do 
crente e da Igreja, através da fé pessoal e comunitária (Tt 2:11-15). A vivência cristã se 
fundamenta na fé (Rm 1:16-17). Fé obediência, amorosa e ativa, centralizada na ação 
histórica de Deus, na pessoa, vida e obra de Cristo e na ação atualizadora do Espírito 
Santo (Hb 1:1-3, Hb 12:1-2). A Palavra de Deus, testemunha da ação e da revelação de 
Deus, é elemento básico para o despertamento e a nutrição da fé (2Tm 3:15; Lc 24:25-27; 
Gl 3:22) 

 
 L) O Metodista afirma que a Igreja, antes de ser organização, instituição ou grupo 

social, é um Corpo, um Organismo vivo, uma Comunidade de Cristo (Ef 1:22-23; 1Co 
12:27). Sua vivência dever ser expressa como uma comunidade de fé, adoração, 
crescimento, testemunho, amor, apoio e serviço (At 2:42-47; Rm 12:9-21). Nesta 
comunidade os metodistas são despertados, alimentados, crescem, compartilham, vivem 
juntos, expressam sua vivência e fé, edificam o Corpo de Cristo, são equipados para o 
serviço e o expressam junto das pessoas e das comunidades (1Co 12:16-26; 2Co 9:12-
14; Ef 4:11-16). 

 
 M) O Metodismo afirma o valor da prática e da experiência da fé cristã. Esta 

prática e experiência são confirmadas pela Palavra de Deus, pela tradição da Igreja, pela 
razão e pela comunidade da Igreja (At 16:10). A prática da fé é característica básica do 
Metodismo, pois ele é um "cristianismo prático". Este cristianismo prático tem como fonte 
de conhecimento de Deus, a natureza, a razão, a tradição, a experiência cristã, a vivência 
na comunidade da fé, sempre confrontadas pelo testemunho bíblico, que é o elemento 
básico da revelação divina, interpretada a partir de Cristo (2Tm 3:14-17; 2Ts 2:13-15; 1Co 
15:1-4). 
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LIÇÃO Nº 20 
Para 31 de Julho de 2011 
 

VIVENDO JUNTO COM A GRAÇA 
                                                                                          Ronan Boechat de Amorim 
 
1 - Introdução 
Viver junto com a graça, tema proposto pelo Departamento Nacional da Igreja 

Metodista para ser refletido e celebrado em 2010, é o mesmo que dizer “convivendo com 
a Graça” (de Deus) ou “convivendo com Graça”.  E serão estas as duas ênfases que 
daremos a essa reflexão. 

 
Não podemos nos esquecer que Graça é a expressão que usamos para designar o 

amor de Deus por nós, um amor imerecido, um amor que é sem fim, um amor que está 
agindo dia e noite para nos salvar da falta de vida, da violência, das relações opressoras 
e doentes, da infelicidade. Em Jesus vimos Deus como ele realmente é: “quem vê a mim 
vê Pai” (Jo 14:9) e experimentamos o seu amor sem os limitadores religiosos, dogmáticos 
e culturais. “Deus é amor” (1Jo 4:8). “Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu 
Filho Unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 
3:16). “Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso 
coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado” (Rm 5:5). “Nós amamos porque ele 
nos amou primeiro” (1Jo 4:19). “Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é 
amor” (1Jo 4:8). O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como 
eu vos amei” (Jo 15:12). “Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes 
amor uns aos outros” (Jo 13:35). 

 
“Viver a Graça de Deus – um compêndio de teologia metodista”, escrito pela dupla 

Walter Klaiber e Manfred Marquardt, e publicado no Brasil em 1999 pela Editeo e Editora 
Cedro, é um livro belíssimo, atualíssimo e importantíssimo para quem quer refletir e 
aprofundar a compreensão e a experiência da Graça divina. É um livro que não pode 
deixar de ser lido por quem sabe ler e por quem quer compreender a vivência da Graça 
de Deus. 

 
 

 
2 – Criados para viver bem e 

conviver em paz 
“Não é bom que o homem 

esteja só”, disse Deus lá em Gn 2:18. 
Embora muito aplicado ao 
casamento, esse texto pode e deve 
ter sua aplicação ampliada, 
utilizando-o para falar da família e até 
mesmo para caracterizar o ser 
humano como um ser social. E é 
justamente isso que vamos fazer 
nesse texto. 

 
O Deus Criador onipotente e onisciente que criou toda a fauna e flora com o dom e 

capacidade de se reproduzir e encher a terra, aparentemente “se esqueceu” de criar uma 
“auxiliadora que fosse idônea ao homem”, ou seja, uma companheira com quem o homem 
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pudesse relacionar-se de igual para igual e conversar com ela.  Aparentemente Deus 
observou naquele momento que  todos os animais foram criados “macho e fêmea”, mas 
“para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea” (Gn 2:20). 
Só então, Deus providencia a criação da mulher, para que o homem também fosse capaz 
de superar a solidão. 

 
O relato da criação feito pelo capítulo de Gn 1 não detalha a criação do homem e da 

mulher, apenas diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança; “homem e 
mulher os criou” (Gn 1:27). Aparentemente foram criados concomitantemente, ao mesmo 
templo, como aconteceu com os demais animais. Por isso tenho certeza que Deus não 
“se esqueceu” de fazer uma companheira para o homem, mas o texto de Gn 2 que narra 
a criação da mulher foi inspirado por Deus para de forma bem clara e pedagógica mostrar 
que: 

1 –  a solidão não era uma coisa boa; 
2 – que a mulher foi criada intencionalmente como bênção e  coroa da criação 

(aquela cereja que falta ao bolo!) e não como alguém que nasceu de um erro ou como 
conseqüência de algum pecado, como algumas religiões patriarcais afirmavam; 

3 – que a mulher nasceu da costela do homem, um órgão de sustentação, e não dos 
pés (supostamente um órgão inferior) e nem da cabeça (supostamente um órgão 
superior), para ser companheira, ou seja, alguém com quem o homem pudesse 
relacionar-se de igual para igual; 

4 – que a mulher nasceu de uma parte do homem, sendo portanto “carne da carne e 
ossos dos ossos” (Gn 2:23), ou seja, homem e mulher são extensão um do outro, de 
modo que as dores e alegrias de um serão também as dores e alegrias do outro (a 
palavra sexo, por exemplo, significa parte ou secção e é o resultado do que foi 
seccionado, repartido); 

5 – os filhos e filhas também serão parte do pai e mãe, extensão deles, de modo que 
também as dores e alegrias dos filhos serão também as dores e as alegrias dos pais, e 
vice-versa. 

 
Somos partes uns dos outros, membros uns dos outros. Não sobreviveríamos sem a 

ajuda uns dos outros: a barriga que abriga o feto, as mãos que cuidam do bebê e da 
criança que não tem como sobreviver... Sem a interdependência experimentaríamos a 
extinção. 

 
2 – Divididos pelo pecado e experimentando a solidão em família 

Mas além de sinalizar que nós pessoas humanas podemos, devemos e precisamos viver, 
conviver e cuidar mutuamente uns dos outros, a Bíblia também nos mostra que depois do 
que se convencionou chamar “pecado original”, nem todo tipo de convivência é saudável, 
gerador de companheirismo e justo. Há relacionamentos e convivências que oprimem, 

exploram, trazem dor, infelicidade, solidão. É 
possível, portanto, experimentar a solidão e 
abandono em meio a outras pessoas. Jesus 
experimentou uma solidão imensa no 
Getsêmane (enquanto seus discípulos não 
conseguiam permanecer acordados e orar com 
ele solidariamente) e depois quando foi 
abandonado na cruz por praticamente todos os 
amigos e discípulos. Também nas grandes 
cidades vemos pessoas que não têm para 
quem voltar ao final de cada dia e nem têm a 
quem recorrer. Vivem abandonadas, 
esquecidas e desassistidas. 
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Se olharmos atentamente o capítulo de Gn 2 
veremos como a vida e os relacionamentos 
pessoais deveriam ser. Já no capitulo de Gn 3, 
vemos como a vida se tornou depois que o pecado 
entrou no mundo e na vida humana. 

 
 

Podemos ver claramente que o pecado humano 
descrito em Gn 3 provoca no mundo a quebra da 
harmonia e da comunhão. Quebra-se a comunhão 
com Deus Criador, com o próximo, com a natureza 
e do ser humano com ele mesmo. Gn 3, podemos 
dizer, é um retrato do mundo onde as relações de 
harmonia foram quebradas. Usando esta 
concepção, Carlos Mesters (no livro “Paraíso 
Terrestre: saudade ou esperança”, publicado pela 
editora Vozes), aponta algumas ambivalências ou 
contradições de nossa vida: 

a) Dominação da violência e da vingança (Gn 4:8; Gn 4:24); 
b) Dominação da magia e da superstição que gera corrupção generalizada (Gn 6:5); 
c) Dominação universal da divisão, confusão e dispersão (Gn 11:9; Gn 11:4); 
d) Ambivalência do amor humano, que passa a ser dominador (Gn 3:16); 
e) Ambivalência da própria vida (Gn 3:19); 
f) Ambivalência da terra que só produz espinhos e carrapichos (Gn 3:17-18); 
g) Ambivalência do trabalho que gera cansaço e rende pouco (Gn 3:17-19); 
h) Ambivalência dos animais, que passam a ameaçar o homem (Gn 3:15); 
i) Ambivalência da religião, que de alegria e esperança passa a ser medo e culpa, 

coisas opressivas (Gn 3;10). 
 
Ainda tem o tal “gerar os filhos com dores de parto” (Gn 3:16), certamente uma 

metáfora para dizer que as mulheres teriam filhos e filhas para a calamidade, seja a de 
morrerem aos poucos dias de vida, seja a de serem escravizados, seja a de serem 
obrigados a ir para as guerras... Gerar filhos e filhas (a maternidade) passou a ser 
doloroso... Taí as tais dores de parto.  

 
Agora olhando o capítulo 2 de Gênesis, poderemos ver, também segundo Carlos 

Mesters, qual era o projeto de Deus para o ser humano, seja o homem do passado, seja 
para o de hoje: 

a) Relação de marido e mulher sem dominação, relacionamento entre as pessoas de 
paz e igualdade (Gn 2:18; Gn 3:23; Gn 2:24); 

b) A vida não morre, graças ao dom gratuito de Deus. Deus dá vida através da 
“árvore da vida” 

colocada a disposição do homem no meio do “jardim” (Gn 2:9; Gn 3:22); 
c) A terra é fértil, produtiva e irrigada (Gn 2:9-10); 
d) O trabalho não é motivo de opressão, faz parte da vida (Gn 2:15); 
e) Animais e homem vivem em harmonia, sem serem ameaças uns aos outros. (Gn 

2:20). 
f) Deus e o homem são amigos. Convive com ele sem que sua presença gere medo 

(Gn 3:8-11). 
 
O pecado humano, portanto, não gerou apenas a contradição entre Deus e o ser 

humano, mas, também  entre o ser humano e o meio ambiente, entre o ser humano e 
outro ser humano, e na pessoa humana com ela mesma. O pecado humano criou a pior 
coisa do mundo: o ser que não ama. 
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Basta que olhemos para ao nosso redor e vejamos a violência, as guerras, a 

corrupção, a solidão, o alto número de suicídios, etc... Vivemos num mundo corrompido 
pelo poder do mal causando tanta dor, infelicidade, intolerância, falta de solidariedade e 
gentileza, e desgraças. 

 
O poeta Vinícius de Moraes disse certa vez: “a maior solidão é a do ser que não 

ama. A maior solidão é a do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se 
recusa a participar da vida humana. A maior solidão é a do Homem encarcerado em si 
mesmo, no absoluto de si mesmo, e que não dá a quem pede o que ele pode dar de 
amor, de amizade, de socorro. O maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem 
medo de ferir e de ferir-se, o ser casto da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Esse 
queima como uma lâmpada triste, cujo reflexo entristece também tudo em torno. Ele é a 
angústia do mundo que o reflete. Ele é o que se recusa às verdadeiras fontes da emoção, 
as que são o patrimônio de todos, e, encerrado em seu duro privilégio, semeia pedras do 
alto da sua fria e desolada torre”. 

 
3 – O Evangelho de Jesus é o convite pra gente viver em paz, de modo digno 

do Evangelho de Jesus 
Temos hoje a possibilidade real e 
imediata de viver a nossa vida (e os 
nossos relacionamentos!) em graça ou 
em desgraça, em fraternidade ou em 
inimizade (ainda que seja tão somente a 
falta de amizade!). Jesus nos garante que 
só o amor de Deus pode transformar 
corações de pedra em corações 
realmente humanos, sensíveis, generosos 
e misericordiosos. Por isso, para viver em 
estado de Graça e nos relacionarmos em 
Graça com as demais pessoas e criaturas 
de Deus, precisamos nos reconciliar com 
Deus, a fonte de todo amor, de todo bem, 

de toda paz, de toda justiça, de toda misericórdia. “Quem está em Cristo é nova criatura, 
as coisas antigas passaram e tudo se faz novo” (2Co 5:17; Gl 6:15). Disse Jesus: 
“Importa-vos nascer de novo!” (Jo 3:7), “sem mim nada podeis fazer!” (Jo 15:5). 

 
O Evangelho de Jesus, no entanto, é o convite para a paz, para a reconciliação. “O 

Evangelho é o convite pra gente viver em paz”, diz o verso da música “Evangelho, convite 
pra paz” no CD de mesmo nome produzido pelo Departamento Nacional da Igreja 
Metodista para Trabalho com Crianças. 

 
Certamente não são a música “Evangelho, convite pra paz”, nem o livro que 

chamamos Bíblia, nem mesmo a Igreja com todas as suas doutrinas, que vão nos 
reconciliar uns com os outros. Tudo isso pode ser desafiador e instrumentos de Deus, 
mas só a Graça de Deus pode nos reconciliar uns com os outros, segurando a nossa mão 
e fazendo-nos voltar ao “primeiro amor”, deixando pra trás a situação de desgraça 
descrita em Gn 3 e levando-nos de volta ao contexto de Graça de Gn 2. 

 
A Igreja de Jesus, nesse sentido, é o povo peregrino. É o povo que está deixando 

para trás a situação de Gn 3 e está regressando através de Jesus, o Caminho, a Porta, o 
Bom Pastor, para o contexto de Gn 2; está caminhando de volta para o Paraíso, para a 
Plenitude do Reino de Deus, quando Deus será tudo em todos e com suas divinas mãos 
irá enxugar de nosso rosto toda lágrima, pois a morte, o luto, a solidão, a dor e todo 
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sofrimento terão passado e já não existirão mais. “Não haverá mais nela criança para 
viver poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus... Não trabalharão debalde (sem 
receber a recompensa do seu trabalho), nem terão filhos para a calamidade” (Is 65:17-
25). “... Converterão as suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras; uma 
nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra” (Mq 
4:3-4). “... Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumultuo da batalha e toda 
veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um 
menino nos nasceu... e seu nome será... Príncipe da Paz” (Is 9:4-7). 

 
A Igreja de Jesus, nesse sentido, é o povo formado por aqueles que experimentaram 

a bênção da salvação (em relação ao pecado, à morte, à desgraça, à falta de 
reconciliação) para uma vida abundante que vai para além da morte (Jo 10:10; Jo 11:25). 
É um povo-testemunha dessa grande e boa notícia. Somos a luz do mundo, o sal da terra, 
o fermento do Reino, o bom perfume de Cristo, a carta aberta... para que o mundo creia. 
Testemunhamos o que vimos, ouvimos e o que experimentamos em nossas próprias 
vidas.  

 
“Agora que fomos aceitos (justificados) por Deus pela nossa fé nele, temos paz com 

ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo” (Rm 5:1). “Ora, tudo provém de Deus, que 
nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da 
reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não 
imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.  

De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por 
nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.” 
(2Co 5:18). 

 
Um retrato e também um modelo do que Deus quer de nós e de como devemos 

viver e conviver está em At 2:42-47 e em Atos 4:32-35. Ali vemos que aqueles homens e 
mulheres, adultos e crianças: 

1- Perseveravam na Palavra de Deus (doutrina dos apóstolos), fonte de fé e luz 
(discernimento) para o caminho (vida, modo de viver e relacionar-se com o próximo). 

2- Perseveravam na comunhão (koinonia, diaconia), no amor mútuo, no amor que 
cuida, no amor tipo o amor do bom samaritano (Lc 10:25-37), nos serviços de 
acolhimento, solidariedade, suporte e justiça. 

3- Perseveravam no partir do pão (na celebração da Ceia do Senhor, na liturgia, no 
culto) 

4- Perseveravam nas orações (na comunhão, no relacionamento íntimo com Deus) 
5- Estavam juntos (viviam uma vida fraterna, comunitária, familiar) 
6- Tinham tudo em comum (cuidavam-se com generosidade, não havia entre eles 

nenhum necessitado, cf. At 4:34) 
7- Eram uma comunidade que gerava simpatia e admiração positiva até mesmo às 

pessoas que não pertenciam ao grupo (a todo povo) 
8- Tinham um amor que tornava a comunidade também um terreno fértil para os 

milagres (muitos prodígios e sinais) divinos e para a evangelização (dia a dia 
acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos). 

9- Tinham o senhorio do amor verdadeiro os impediam de se tornar arrogantes, 
fundamentalistas, ritualistas, formalistas ou clericalistas. Pelo contrário, conviviam 
diariamente com temor (confiança e reverência ao Senhor) em cada alma,  alegria e 
singeleza de coração, com unidade de coração e propósitos (era um o coração e a alma) 
e em todos havia abundante graça. 

 
Uma comunidade reunida pelo amor de Deus, uma comunidade  reunida para a 

experiência e a partilha do amor era, como diz o texto bíblico, uma comunidade onde “em 
todos havia abundante graça”. Ou seja, era uma comunidade (uma igreja) marcada pelos 
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frutos do Espírito Santo, entre os quais, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio (Gl 5:22-23). Não qualquer tipo de amor, 
não aquele amor da “boca pra fora” (1Jo 3:18) e inoperante, mas o amor descrito em 1Co 
13: paciente, benigno, humilde, ético, solidário, perdoador, que não se alegra com a 
injustiça e regozija-se com a verdade. Um amor que dá sentido, autenticidade e 
autoridade às práticas religiosas, filantrópicas e sacrificiais. Um amor que jamais acaba. 
“As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo; ainda que alguém 
desse todosos bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado”.  

 
Quem  experimenta esse amor divino e ama o seu próximo com esse amor é um 

bem-aventurado (feliz), pois “chora com os que choram e se alegram com os que se 
alegram”, “tem fome e sede de justiça” (Mt 5:6), é misericordioso e é um pacificador (que 
promove a reconciliação e a paz). 

 
 De graça repartiam o que de graça recebiam de Deus e dos demais irmãos e irmãs! 
 
4 - A Igreja de Jesus é a comunidade da Graça que se torna família para o 

solitário 
 

Não somos salvos do pecado, do mal, da 
mediocridade, da morte e do poder do inferno 
pela nossa religiosidade, a prática de ritos, a 
fidelidade no dízimo e nos dogmas e doutrinas, 
etc. Embora essas coisas quando feitas com 
Graça sejam coisas importantes e maravilhosas, 
somos salvos unicamente pelo nome do Senhor e 
Salvador Jesus. “Não há outro nome sob os céus 
pelo qual possamos ser salvos” (At 4:12). Mas 
como nos alerta Tiago, a fé sem frutos de amor e 
inoperante é uma fé morta (Tg 2:26). Por isso 
Jesus nos ensina em Mt 25: 31-46 que a 

salvação é para aqueles que amam, que amam verdadeiramente, que amam com um 
amor vivo e que cuida das pessoas. “Aquele que pratica o bem procede de Deus; aquele 
que pratica o mal jamais viu Deus” (3Jo 1:12). O mal na Bíblia é tão somente a falta do 
bem, de modo que quem não pratica o bem, automaticamente faz o mal. 

 
Olhando em nossa volta mais uma vez, podemos ver que há muito de amor, justiça, 

paz e bem por fazermos. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem por amor e para a 
glória de Deus. Deus não espera que sejamos os salvadores do mundo, porque não 
somos. Ele não vai nos “cobrar” aqui do Rio de Janeiro por uma intervenção no Iraque, no 
Afeganistão, no Sudão ou em terras, povos e situações lá tão longe de nosso alcance. Há 
muitos lugares em que a luz que está aqui diante de nós não pode alcançar. Mas a luz 
precisa iluminar “toda a casa” onde a luz está. Precisa iluminar ao seu entorno. Dar frutos 
de paz e justiça... Ser canal da Graça divina. 

 
Podemos orar por quem está longe, fora do nosso alcance. Mas não podemos deixar 

de fazer o bem aos que estão ao alcance de nossas mãos, de nossa ação... E isso o 
Senhor há de nos “cobrar”. 

 
Por isso olhe ao seu redor, dentro da sua própria casa, no seu ambiente de trabalho, 

na sua escola, no seu grupo de amigos, na vila ou condomínio ou rua ou bairro onde você 
mora, na sua classe de escola dominical, no seu ministério, na sua congregação ou igreja 
local...  
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Se você trabalha com crianças, veja o que está ao alcance de suas mãos e de sua 
ação e intervenção, e aja com amor, promovendo o Evangelho da Graça, seja na acolhida 
amorosa às pessoas, seja ao que precisar ser feito. O que estiver fora do seu alcance, 
você pode buscar ajuda e cooperação, você pode orar... Deus é Deus que ouve e 
responde oração. 

 
Como parte de uma igreja que experimenta viver a graça de Deus, temos de cuidar 

dos nossos relacionamentos para que sejam marcados pela Graça de Deus. 
 
E precisamos ter especial atenção às crianças, para que elas sejam educadas e 

animadas a experimentar a fé no autor e consumador da nossa fé e para que sejam 
ensinadas e gostem de viver a graça de Deus e a conviverem – estarem juntas – sob a 
Graça de Deus. Se a criança tem seu lugar e direitos respeitados e promovidos em nosso 
meio, é um bom sinal de vivemos juntos com a Graça.  

 
Que os sacramentos do batismo e da Ceia do Senhor indiquem isso: somos uma 

comunidade que celebra a graça de Deus e vive e convive pela Graça de Deus. Somos os 
que sonham o mundo novo (a plenitude do Reino de Deus), que sonham o sonho de 
Deus. 

 

A grande obra de nossa 
vida: um quotidiano cheio da 
graça de Deus. Não um ou 
dois ou três momentos 
isolados de graça. 

 
E é justamente no 

quotidiano que está o 
espaço mais importante para 
a vida cristã: no quotidiano, 
no dia a dia, nas pequenas 
coisas, nos relacionamentos, 
nas inter-relações, no mundo 
dos afetos, nas decisões 
pequenas e grandes, nas 
práticas dos negócios, na 
esfera do mercado. 

 
E é justamente no 

quotidiano que está o 
espaço mais importante para 
a fraternidade: no 
quotidiano, no dia a dia, nas 
pequenas coisas, nos 
relacionamentos, nas inter-
relações, no mundo dos 
afetos, nas decisões 

pequenas e grandes, nas práticas dos negócios, na esfera do mercado. 
 
Sejamos, pois, os que vivem junto com a Graça. Grávidos de um novo tempo, da 

plenitude do Reino de Deus. Venha o teu Reino...  
 
Maranata, Senhor Jesus! 


