XA – MINISTÉRIO ESTUDANTIL CHI ALPHA BRASIL
I) Ministério Estudantil é Importante!
Nós vivemos na era da meritocracia.
Meritocracia é uma sociedade onde o sucesso na vida é alcançado através de:
Inteligência. Conhecimento/Graduação e Resultados.
Sem conhecimento/graduação é impossível obter uma vida bem sucedida na moderna
sociedade que é baseada na meritocracia.
Os governos ao redor do mundo sabem disso e investem grandes somas de dinheiro em
educação, para criar uma sociedade prospera.
Os pais sabem disso e é por isso que a maioria deles quer que seus filhos estudem, para que
então os filhos tenham uma vida melhor que a que seus pais tiveram.
Estudantes sabem disso, que o único caminho (na maioria das vezes) possível na vida para ter
dinheiro e poder é através de uma graduação.
Mais pessoas todos os dias estão indo para as faculdades, mais do que nunca e as perspectivas
são de que este número está crescendo rapidamente.
O ministério estudantil é importante porque os estudantes em sua maioria não são alcançados
pelos ministérios convencionais de jovens.
Os estudantes em universidades estaduais e federais estão, em sua maioria, em tempo integral
no campus universitário de segunda a sexta, não há tempo ou oportunidade para ir à igreja
durante a semana exceto nos finais de semana.
Estudantes de universidades privadas estão, na grande maioria, trabalhando durante o dia, de
manhã e a tarde para pagar a faculdade, a noite eles estão na universidade e não há
possibilidade de ir para a igreja durante os dias da semana exceto nos finais de semana.
Os estudantes podem não ter a possibilidade de ir à igreja, mas a igreja pode ir a eles nas
universidades através do ministério estudantil Chi Alpha (XA).
II) Os Valores Fundamentais do XA – Ministério Estudantil Chi Alpha
O Chi Alpha tem quarto valores fundamentais. Nós cremos que cada estudante tem quatro
chamados de Deus para a sua vida. Os quatro chamados são: Todo estudante é chamado por
Deus para ser um Mordomo (administrador) de sua vida, para ser um Discípulo de Cristo,
para ser um Embaixador e para ser um Missionário.
II.A) Deus chama cada estudante para ser um MORDOMO
O que significa ser chamado por Deus para ser um mordomo de sua vida?
Pergunte para qualquer estudante por que ele está estudando e a maioria deles responderá, em
outras palavras, que eles estão estudando para alcançar uma vida saudável, segurança social e
uma posição na sociedade.

A Bíblia nos ensina algo diferente a ser almejado para nossas vidas. Em Mateus 6:19. Nós
devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e então a saúde, a segurança e as posições
na sociedade necessárias a nós, nos serão dadas.
Romanos 11:36 ensina-nos que tudo no universo é feito em Deus, por Deus e para Deus. A
vida de todo estudante, é feita em Deus, por Deus e precisa servir a Deus.
Fazer por Deus, pertencendo a Deus e devendo servir a Deus é o que chamamos de
Mordomia. Jesus explica este princípio de ser um mordomo de nossas vidas de forma bem
clara na parábola dos talentos, Mateus 25:15-30.
O versículo chave desta parábola é Mateus 25:29. O que nós estamos fazendo com o que
Deus tem dado a nós? Estamos produzindo fruto para o reino de Deus ou não estamos fazendo
o que Deus espera que façamos em Seu reino? Nós seremos recompensados de acordo com o
que fizermos.
E quanto ao estudante que recebeu de Deus o presente de poder estudar em uma faculdade? O
que ele ou ela está fazendo com este grande privilégio e oportunidade que Deus tem lhe dado?
Nós conclamamos os estudantes para que assumam a sua posição de mordomos do curso
universitário que estão cursando.
II.B) Deus chama cada estudante para ser um DISCÍPULO
Três importantes fatos sobre universidades:
1) A universidade é um lugar onde os estudantes dominam;
2) Os estudantes são os futuros líderes da sociedade;
3) A maioria dos estudantes vai passar de 4 a 6 anos na universidade.
Estes três fatos têm grande impacto no ministério estudantil.
1) Ministério estudantil precisa ser feito por estudantes;
2) O principal foco do ministério estudantil precisa ser o treinamento de estudantes
para que sejam os futuros líderes na sociedade;
3) Ministério estudantil é um grupo permanente mas que de uma forma contínua e
natural sofre a mudança, a rotatividade de seus membros. Todos os estudantes
membros de um ministério estudantil têm um período de participação no grupo por
apenas alguns anos (2 a 4 anos em média).
Colocando estes três fatos juntos você chega à conclusão de que o ministério estudantil
apenas é estabelecido quando se funda em um forte processo de discipulado.
O coração do ministério estudantil chama-se DISCIPULADO, e todo estudante tem um
chamado para ser DISCÍPULO de Cristo.
Os próprios estudantes precisam ser os líderes do ministério estudantil no campus por causa
de um único fato: Eles precisam treinar para serem líderes cristãos.

Nossa definição de um líder cristão é:
“Um discípulo de Jesus Cristo que gera outros discípulos de Jesus Cristo”
Ser um discípulo que gera discípulos. A chave bíblica para este princípio está em 2 Timóteo
2:2.
Quando os estudantes se tornam líderes dentro ministério estudantil, e eles são discípulos que
geram e discipulam novos discípulos, nós temos um ministério estudantil saudável.
II.C) Deus chama cada estudante para ser um EMBAIXADOR
Dois importantes fatos sobre o ministério estudantil:
1) A universidade não é nossa propriedade. Ali estamos em terreno alheio.
2) A igreja é o corpo de Jesus Cristo na Terra.
O Chi Alpha (XA) não tem o fim de iniciar uma nova igreja mas sim de trabalhar juntamente
com a igreja local para estabelecer um trabalho da igreja local no solo universitário.
O Chi Alpha (XA) quer estabelecer uma embaixada do Reino de Deus no solo universitário.
Uma embaixada é o território soberano de um país no solo de outro país.
Deus chama a cada estudante para ser um embaixador do Seu Reino. 2 Cor 5:16-21
O ministério estudantil Chi Alpha (XA) estabelece o reino de Deus no campus universitário
onde os estudantes cristãos exercem seu chamado para serem embaixadores de Jesus Cristo.
Como embaixadores de Jesus Cristo no campus universitário nós ensinamos os estudantes a
estarem envolvidos nas seis frentes de atividades do ministério estudantil Chi Alpha (XA) que
são as mesmas em todo o mundo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Adoração:
Discipulado:
Oração:
Comunhão:
Evangelismo:
Missão:

Organiza um culto semanal no campus universitário
Organiza um programa de discipulado em pequenos grupos
Organiza reuniões de oração periódicas no campus universitário
Organiza confraternizações para que os estudantes sejam uma família
Organiza eventos especiais para alcançar o campus para Cristo
Mobiliza os estudantes para que estejam envolvidos na missão.
Todo estudante ORA por missões (adotar um missionário em oração)
Todo estudante DOA para missões (doação mensal para missões)
Todo estudante VAI para missões (realiza viagens missionárias)

II.D) Deus chama cada estudante para ser um MISSIONÁRIO
A sociedade deste mundo moderno está expandindo cada vez mais e mais. A cada dia novas
áreas são desenvolvidas e a sociedade se torna cada vez mais complexa. A igreja local
tradicional está a cada dia mais perdendo espaço e influência na sociedade, porque ela não
está alcançando todas as novas áreas da sociedade moderna.

As áreas da sociedade são:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Governo
Saúde
Educação
Indústria
Negócios
Mídia
Lazer

A abordagem tradicional da igreja não tem acesso a essas novas áreas da sociedade. A
sociedade está ficando cada vez mais secular e estas áreas estão excluindo a abordagem
tradicional da igreja de seu território.
Essas novas áreas precisam todos os dias de nova força de trabalho profissional para trabalhar
nessas áreas e procuram essa força de trabalho nos estudantes diplomados pelas
universidades.
Treinamos nossos estudantes do ministério Chi Alpha para serem missionários para trabalhar
como profissionais nessas áreas, mas ao mesmo tempo sendo líderes cristãos que como
missionários vão colocar em prática o que aprenderam no ministério estudantil Chi Alpha
(XA).
Todo estudante é chamado a ser um MISSIONÁRIO no moderno mercado de trabalho e no
mundo, onde quer que Deus o enviar.
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